
2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/بغداد جامعة714.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد الغني عبد منجد زهراء1101842078057

الطب كلية/بغداد جامعة714.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالغني عبد الهادي عبد صفاء زهراء2101842078054

الطب كلية/بغداد جامعة713.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم علي محمد قصي سجاد3131841010048

الطب كلية/بغداد جامعة713.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين الرزاق عبد صفاء محمد4101841028091

الطب كلية/بغداد جامعة713.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمحي الحسين عبد علي العابدين زين5271841029022

الطب كلية/بغداد جامعة713.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي خليل قصي عال6101842078094

الطب كلية/بغداد جامعة713.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشغاتي الكاظم عبد علي نور7141842094191

الطب كلية/بغداد جامعة713.7المتميزين ثاتويةواسطاحيائيمحمود مهدي غالب مطاع8261841040039

الطب كلية/بغداد جامعة713.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجابر فؤاد حسين ايه9121842109013

الطب كلية/بغداد جامعة713.4المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين علي رند10131842108022

الطب كلية/بغداد جامعة713.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد كامل العزيز عبد الدجى بدر11101842078014

الطب كلية/بغداد جامعة713.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس رشيد احمد بنين12111842113016

الطب كلية/بغداد جامعة712.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد كاظم حيدر ساره13131842121074

الطب كلية/بغداد جامعة712.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم علي حسين هند14101842100113

الطب كلية/بغداد جامعة712.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم محمد مصطفى ياسين15131841020103

الطب كلية/بغداد جامعة712.7للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمختاض حاجم ابراهيم الدين نور16221841080052

الطب كلية/بغداد جامعة712.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان احمد مصطفى داليا17131842108015

الطب كلية/بغداد جامعة712.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم سلمان داود زينب18111842113047

الطب كلية/بغداد جامعة712.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرمضان جهاد علي حيدر19141841007037

الطب كلية/بغداد جامعة712.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمبارك مبرد تركي محمد20201841399035

الطب كلية/بغداد جامعة711.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحميد عبد احسان علي حسين21141841010033

الطب كلية/بغداد جامعة711.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرج كاظم سرمد احمد22141841007005

الطب كلية/بغداد جامعة711.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحميد عبد نوري كفاح مريم23121842109107

الطب كلية/بغداد جامعة711.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد فاضل معتز نور24101842100108

الطب كلية/بغداد جامعة711.8للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جعفر قيس جعفر25121841001013

الطب كلية/بغداد جامعة711.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالليل ابو غانم صالح فاطمه26141842094139

الطب كلية/بغداد جامعة711.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد ابراهيم مصطفى آمنه27101842078002

الطب كلية/بغداد جامعة711.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مدحت مروان بكر28141841010022

الطب كلية/بغداد جامعة711.8للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد كاظم جواد تبارك29131842070042

الطب كلية/بغداد جامعة711.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعزيز يونس عماد مصطفى30131841016086

الطب كلية/بغداد جامعة711.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود نبيه محمود ايه31101842100018

الطب كلية/بغداد جامعة711.3للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمحمد كريم اسامة مقتدى32281841006132

الطب كلية/بغداد جامعة711.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد ساره33111842113052

الطب كلية/بغداد جامعة711.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمدعلي ساجد علي دانيه34131842108016

الطب كلية/بغداد جامعة711.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد عدنان احمد محمد35101841028082

الطب كلية/بغداد جامعة710.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيروكان عياش ماهر منار36121842109111

الطب كلية/بغداد جامعة710.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين عالوي ماهر محمد37131841016079

الطب كلية/بغداد جامعة710.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد رشيد اثير زهراء38131842108028

الطب كلية/بغداد جامعة710.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغنو نعمو سليم غزوان بشار39141841007024

الطب كلية/بغداد جامعة710.8للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيوساف جبار احمد مرتضى40111841045013

الطب كلية/بغداد جامعة710.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائينشأت رمزي لؤي عائشه41101842100079

الطب كلية/بغداد جامعة710.7الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحليم عبد حاتم سهيل محمد42101841002082

الطب كلية/بغداد جامعة710.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد اسماعيل نظير نور43141841010085

الطب كلية/بغداد جامعة710.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشكر نعيم مشتاق زينب44131842108033
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الطب كلية/بغداد جامعة710.7للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيعبود حسن رحمن أمل45291842076002

الطب كلية/بغداد جامعة710.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم محمد اسامة أمنيه46101842078003

الطب كلية/بغداد جامعة710.6للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخالف زيدان محمد عباس47151841012022

الطب كلية/بغداد جامعة710.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان الجبار عبد ابراهيم اية48101842078011

الطب كلية/بغداد جامعة710.4للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيزبن مذبوب العالي عبد مها49221842159039

الطب كلية/بغداد جامعة710.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد صادق مهند ألعباس50141841010006

الطب كلية/بغداد جامعة710.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي فهد الرحمن عبد رحمه51101842100038

الطب كلية/بغداد جامعة710.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعطيه حسن عدنان ساره52101842100058

الطب كلية/بغداد جامعة710.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم موسى مجيد مريم53121842109108

الطب كلية/بغداد جامعة710.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلطان عبد ناجي ريام54131842070088

الطب كلية/بغداد جامعة710.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطارش خلف فارس عبير55141842094118

الطب كلية/بغداد جامعة710.1زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مخلص حيدر سجاد56141841010040

الطب كلية/بغداد جامعة710.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمسرهد شطب احمد اسيا57211842143011

الطب كلية/بغداد جامعة710.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى الحسين عبد عادل نور58141842094190

الطب كلية/بغداد جامعة710.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيفجر كريم فاهم غيث59241841041042

الطب كلية/بغداد جامعة709.9المتميزات ثانويةميساناحيائيمحمد رحيم علي ايات60281842079005

الطب كلية/بغداد جامعة709.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحساني الرحيم عبد لؤي ديما61101842078029

الطب كلية/بغداد جامعة709.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكريم عبود عدنان طيبه62101842078087

الطب كلية/بغداد جامعة709.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمودي حفظي عادل زهراء63141842094068

الطب كلية/بغداد جامعة709.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى الحسين عبد عطا اسالم64141842094011

الطب كلية/بغداد جامعة709.8للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيطريم راشد محسن نوران65221842159048

الطب كلية/بغداد جامعة709.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيرهيف خضير حسن علي محمد66261841040034

الطب كلية/بغداد جامعة709.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جواد احمد بشار67141841010021

الطب كلية/بغداد جامعة709.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم وليد احمد دانيه68101842100035

الطب كلية/بغداد جامعة709.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد فاضل عباس دانيه69141842094040

الطب كلية/بغداد جامعة709.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد كاظم مصعب نهيل70141842094183

الطب كلية/بغداد جامعة709.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمتعب تركي رغيد رغد71121842109035

الطب كلية/بغداد جامعة709.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسين هاشم محمد زينب72271842077050

الطب كلية/بغداد جامعة709.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالزهره عبد رحيم خالد علي73131841016052

الطب كلية/بغداد جامعة709.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد نايف محمد هبه74131842108072

الطب كلية/بغداد جامعة709.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد حسن هيثم رند75101842100043

الطب كلية/بغداد جامعة709.4للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيعلي فليح نادر زينب76211842148022

الطب كلية/بغداد جامعة709.4للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد غني سعد مريم77141842129047

الطب كلية/بغداد جامعة709.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوديشو مرقس وسام مريم78141842094165

الطب كلية/بغداد جامعة709.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسليمان رشيد حامد زهراء79121842109044

الطب كلية/بغداد جامعة709.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا كاظم محمد ياسر80131841037082

الطب كلية/بغداد جامعة709.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيهاشم نعيم عدي فاطمه81271842077071

الطب كلية/بغداد جامعة709.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكراع عباس خضير اوس82111841010008

الطب كلية/بغداد جامعة709.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن علي حسن الدين نور83111841010078

الطب كلية/بغداد جامعة708.9للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيمحسن رستم رياض الهدى نور84221842159043

الطب كلية/بغداد جامعة708.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خضير جمال دانيه85101842078027

الطب كلية/بغداد جامعة708.9للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيحسن الحمزه عبد علي رقيه86221842159016

الطب كلية/بغداد جامعة708.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف محمد قتيبه سرى87101842078074

الطب كلية/بغداد جامعة708.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد لفته محمد نور88101842078137
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الطب كلية/بغداد جامعة708.8المتميزات ثانويةميساناحيائيرحيمة شيال ماجد ريام89281842079016

الطب كلية/بغداد جامعة708.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود خضير علي هللا عبد90141841007051

الطب كلية/بغداد جامعة708.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد اسماعيل ياسين فارس91141841010062

الطب كلية/بغداد جامعة708.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيالكريم عبد اياد علي الحسن92221841080006

الطب كلية/بغداد جامعة708.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعلي عباس باسم حسنين93271841029014

الطب كلية/بغداد جامعة708.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجواد عدنان عدي المرتضى94231841047015

الطب كلية/بغداد جامعة708.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين ابراهيم كريم احمد95101841028007

الطب كلية/بغداد جامعة708.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد مكي زيد ساره96101842078069

الطب كلية/بغداد جامعة708.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي اكرم احمد انس97131841016015

الطب كلية/بغداد جامعة708.6المتميزين ثاتويةواسطاحيائيكاظم فرحان علي مجتبى98261841040031

الطب كلية/بغداد جامعة708.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحمد ياسين العالي عبد مريم99271842077078

الطب كلية/بغداد جامعة708.5للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيصالح عباس خضير احمد100221841084003

الطب كلية/بغداد جامعة708.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد هاشم محمد تبارك101101842078017

الطب كلية/بغداد جامعة708.3للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيهادي صالح معن زهراء102221842159023

الطب كلية/بغداد جامعة708.2للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفارس صبر علي يحيى103141841007096

الطب كلية/بغداد جامعة708.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد رشيد فاضل تبارك104101842100025

الطب كلية/بغداد جامعة708.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمغير حسين الهادي عبد احمد105231841047010

الطب كلية/بغداد جامعة708.1للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد رؤوف احمد علي106121841001043

الطب كلية/بغداد جامعة708.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد محسن مازن علي107101841002064

الطب كلية/بغداد جامعة708.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي مصطفى منار108101842078119

الطب كلية/بغداد جامعة708.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد جواد ماجد مهيمن109121841001092

الطب كلية/بغداد جامعة707.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل شاكر خالد حسن110101841028025

الطب كلية/بغداد جامعة707.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون علي محمد كاظم محمد سجاد111101841028041

الطب كلية/بغداد جامعة707.8للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد حسن محمد مصطفى112151841012056

الطب كلية/بغداد جامعة707.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد القادر عبد فاضل علي113111841010046

الطب كلية/بغداد جامعة707.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود شاكر مازن رابعه114141842094044

الطب كلية/بغداد جامعة707.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيصكبان رسن علي مؤمل115221841080035

الطب كلية/بغداد جامعة707.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيكحيط هللا خير علي حسين116221841080014

الطب كلية/بغداد جامعة707.8للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلطان عريبي محمد هاله117141842129060

الطب كلية/بغداد جامعة707.8للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيسلمان مهدي مهند مينا118211842143084

الطب كلية/بغداد جامعة707.7للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا المنعم عبد سمير مهجة119141842129053

الطب كلية/بغداد جامعة707.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمحمد خضير حسين احمد120251841035002

الطب كلية/بغداد جامعة707.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياسحاق محمود الرزاق عبد زينب121101842078062

الطب كلية/بغداد جامعة707.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشريف محمود عثمان صفوه122131842108045

الطب كلية/بغداد جامعة707.6للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيصوفي حمد علي الفقار ذو123211841020025

الطب كلية/بغداد جامعة707.6للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحمود كريم فراس تبارك124211842143023

الطب كلية/بغداد جامعة707.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود مجيد سعيد غفران125101842078100

الطب كلية/بغداد جامعة707.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيرجب حسن محمد حيدر علي126271841029038

الطب كلية/بغداد جامعة707.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقاسم محمود مثنى احمد127141841010017

الطب كلية/بغداد جامعة707.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحاتم علي عادل محمد128141841007074

الطب كلية/بغداد جامعة707.3للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحاتم اسود جاسم نور129151842057051

الطب كلية/بغداد جامعة707.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد عوده محمد احمد130141841007012

الطب كلية/بغداد جامعة707.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه سعدون جمال طيبه131101842100077

الطب كلية/بغداد جامعة707.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي عطا راضي ألحسن132141841010003
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الطب كلية/بغداد جامعة707.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعبادي هللا مال رحيم علي محمد133231841047093

الطب كلية/بغداد جامعة707.0للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيصالح جعفر صادق طيبه134221842159032

الطب كلية/بغداد جامعة706.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجعفر مهدي فاضل محمد هللا عبد135101841028054

الطب كلية/بغداد جامعة706.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا مال زياد ساره136101842078068

الطب كلية/بغداد جامعة706.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد هاشم محمد االء137101842078008

الطب كلية/بغداد جامعة706.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيزيدان كاظم محمد حيدر138131841016029

الطب كلية/بغداد جامعة706.8للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمادي علي ياسين دانيا139131842100018

الطب كلية/بغداد جامعة706.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد ياسين عادل مصطفى140101841002088

الطب كلية/بغداد جامعة706.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين حمد سعدون نور141101842078135

الطب كلية/بغداد جامعة706.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيسلمان الحسن عبد ليث مصطفى142271841029071

الطب كلية/بغداد جامعة706.8للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود الحسين عبد علي حيدر143121841001026

الطب كلية/بغداد جامعة706.8المتميزين ثانويةميساناحيائيصالح ياسين كريم احمد144281841026005

الطب كلية/بغداد جامعة706.8المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجالل خالد وليد علي145241841041041

الطب كلية/بغداد جامعة706.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائينور عبد جواد علي حسين146251841035028

الطب كلية/بغداد جامعة706.7للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائينصيف جعفر احمد نورا147151842057053

الطب كلية/بغداد جامعة706.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحمزه الحق عبد حسين هاشم148231841047110

الطب كلية/بغداد جامعة706.5للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمحمد عبد فريد زينب149211842148021

الطب كلية/بغداد جامعة706.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسبوس علي الرزاق عبد مريم150111842113075

الطب كلية/بغداد جامعة706.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرزوقي نعيم عادل مينا151121842109114

الطب كلية/بغداد جامعة706.5المتميزين ثانويةميساناحيائيصحن حاتم طالب علي152281841026022

الطب كلية/بغداد جامعة706.5للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرمان الرحمن عبد مظفر حوراء153141842086046

الطب كلية/بغداد جامعة706.5للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقاسم يوسف الكريم عبد حيدر154141841007036

الطب كلية/بغداد جامعة706.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالسالم عبد الخالق عبد القادر عبد ريا155141842094056

الطب كلية/بغداد جامعة706.4للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحسن رشك يحيى منتظر156151841012063

الطب كلية/بغداد جامعة706.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفته كاظم علي مالذ157131842108063

الطب كلية/بغداد جامعة706.3زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس سلمان رافد ليث158141841010064

الطب كلية/بغداد جامعة706.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعباس ابراهيم عالء فاطمه159231842132067

الطب كلية/بغداد جامعة706.3للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيمحمد الرحمن عبد محمد الدين بهاء160201841050004

الطب كلية/بغداد جامعة706.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد كامل محمود ماريا161101842100084

الطب كلية/بغداد جامعة706.1للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيفرحان حسين محمد زهراء162261842113008

الطب كلية/بغداد جامعة706.1للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالستار وعد عبدالرحمن163131841020042

الطب كلية/بغداد جامعة706.1المتميزين ثانويةميساناحيائيغضبان الكريم عبد حكمت محمد164281841026031

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين مسلم الصادق جعفر زهراء165121842109043

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعباس حسن محسن حسين166291841002047

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيجاسم جلوب علي شمس167221842159029

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالنبي عبد جبار الستار عبد ابراهيم168141841007001

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد سلمان داود فاطمه169141842110122

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم مثنى رسل170211842094030

الطب كلية/بغداد جامعة706.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرووف محمد باقر محمد ليث طيبه171101842078088

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسلمان حسن عباس ريام172221842204057

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيوهاب مهدي فالح مصطفى173271841029070

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيالرضا عبد علي محمد حسين نماء174261842250204

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيحمزه سلمان فراس منار175231842094039

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعطيه عبيد فالح حسنين176231841047030
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الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيمهدي ناصر مهدي حوراء177231842139013

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبد الزم ضياء محمد178161841094069

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد ابراهيم عمار ابراهيم179181841006002

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيزيدان محمد رحمن محمد180211841030057

الطب كلية/بغداد جامعة706.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جواد محمد ابراهيم181291841002003

الطب كلية/بغداد جامعة705.8للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعباس محمد هادي احمد182211841020008

الطب كلية/بغداد جامعة705.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالصاحب عبد ابراهيم ليث مريم183141842094161

الطب كلية/بغداد جامعة705.7للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيخميس بدر احمد هدى184101842223085

الطب كلية/بغداد جامعة705.7للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيداود عمران فؤاد مصطفى185211841020082

الطب كلية/بغداد جامعة705.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجيب الرزاق عبد علي مصطفى186121841001086

الطب كلية/بغداد جامعة705.6للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبيرك مراد شاه سالم حمزه187141841007033

الطب كلية/بغداد جامعة705.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيكاظم عبيد جبار علي188271841029035

الطب كلية/بغداد جامعة705.5للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمنهي بدري مؤيد مصطفى189221841080044

الطب كلية/بغداد جامعة705.5زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائياغا علي رحمان جمال زيد190141841010038

الطب كلية/بغداد جامعة705.5زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتوفيق قيس مهند سيف191141841010043

الطب كلية/بغداد جامعة705.5للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد عبدهللا انور ُعال192131842121096

الطب كلية/بغداد جامعة705.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد فاضل محمد زاهر193111841010020

الطب كلية/بغداد جامعة705.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف حيدر عباس رحاب194131842121037

الطب كلية/بغداد جامعة705.3الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد هللا عبد ابراهيم محمد195101841002075

الطب كلية/بغداد جامعة705.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن حميد وليد عبدهللا196131841020051

الطب كلية/بغداد جامعة705.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم جاسب محمد علي197121841001052

الطب كلية/بغداد جامعة705.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد رسول عالء يوسف198121841001094

الطب كلية/بغداد جامعة705.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعباس رشيد حامد محمد199271841029050

الطب كلية/بغداد جامعة705.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصطفى حسين عالء امنيه200101842078010

الطب كلية/بغداد جامعة705.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي محمد علي زيد201141841007040

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد شهيد زهير ميالد202271842058255

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيكشاش جبار عمار اماني203211842097011

الطب كلية/بغداد جامعة705.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد حازم نبأ204101842100103

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبار احمد سامي براء205101842110011

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح الجبار عبد ياسر شهد206101842106018

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيسالم سلمان داود محمد207281841006106

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيسليمان زرير ناظم حسين208241841016024

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح فاخر الهدى نور209221842323223

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحمد عواد مراد علي210221841003155

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم فراس فاطمه211131842091105

الطب كلية/بغداد جامعة705.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي عباس سالم زينب212131842108032

الطب كلية/بغداد جامعة705.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيصالح حسن صدام علياء213181842275059

الطب كلية/بغداد جامعة704.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين هاشم علي فاطمه214141842094140

الطب كلية/بغداد جامعة704.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجعفر صادق فائز ايمان215101842078013

الطب كلية/بغداد جامعة704.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد طارق طالل زهراء216121842109049

الطب كلية/بغداد جامعة704.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا مهدي محمد زينب217131842121068

الطب كلية/بغداد جامعة704.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد هادي رياض محمد218131841020075

الطب كلية/بغداد جامعة704.8للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائياحمد الرحمن عبد كمال مصطفى219191841001089

الطب كلية/بغداد جامعة704.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمودي الكافي عبد صالح تمارا220111842113024
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الطب كلية/بغداد جامعة704.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائياكبر محسن هيثم عثمان221111841010035

الطب كلية/بغداد جامعة704.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمادي ابراهيم احمد جيهان222101842100030

الطب كلية/بغداد جامعة704.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حامد مناف ميديا223141842094174

الطب كلية/بغداد جامعة704.7للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن حسين عالء عمر224111841050019

الطب كلية/بغداد جامعة704.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي حسين عالء بتول225131842108006

الطب كلية/بغداد جامعة704.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدوس محمد حازم رحمه226141842094047

الطب كلية/بغداد جامعة704.6المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم حسين مثنى الكرار علي227111841010039

الطب كلية/بغداد جامعة704.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمايخان حسن ماجد جيمن228141842094032

الطب كلية/بغداد جامعة704.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود غانم محمد دانيه229141842094041

الطب كلية/بغداد جامعة704.5للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجبجاب زبون جبار زينب230151842057024

الطب كلية/بغداد جامعة704.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين الهادي عبد احمد أيهم231101841028002

الطب كلية/بغداد جامعة704.5للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد هشام طه232121841001038

الطب كلية/بغداد جامعة704.4للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيرضا هاشم احمد حيدر233221841080017

الطب كلية/بغداد جامعة704.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم هللا عبد فراس ديمه234141842094043

الطب كلية/بغداد جامعة704.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيالكريم عبد جاسم حسين تقى235111842113022

الطب كلية/بغداد جامعة704.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان عباس اياد زهراء236121842109042

الطب كلية/بغداد جامعة704.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحمزه رزاق وهاب احمد237231841047014

الطب كلية/بغداد جامعة704.2للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم لطيف رحيم هاجر238141842129057

الطب كلية/بغداد جامعة704.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيجواد حمودي قاسم حسنى239271842077024

الطب كلية/بغداد جامعة704.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائينصيف راضي علي امير240131841016014

الطب كلية/بغداد جامعة704.1الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصباح خليل اسماعيل يوسف241101841002100

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد فاضل نزار أمير242121841025004

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيمحمد خلف خالد ساره243311842043015

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلطان عجيل شاكر اية244101842137011

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيعباس محسن الدين نور فاطمه245181842244023

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسن خشان عباس تبارك246221842135026

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيناصر عليوي عدي اسراء247191842198005

الطب كلية/بغداد جامعة704.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائينعيمه والي مؤيد تبارك248111842113021

الطب كلية/بغداد جامعة704.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل احمد انور هندي249181841067076

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين عامر زهراء250111842088018

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائينجم عواد غانم سجاد251261841001071

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشهاب نعمان سالم ميس252131842121114

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفرحان طعمه جمال طيبه253221842175124

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسكران احمد محمد اثير254201841001010

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلاحيائيمهدي برقي علي مصطفى255231841254017

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيبحث حسين شاكر تبارك256261842251034

الطب كلية/بغداد جامعة704.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسفنديار طهماس عصام لينه257131842121104

الطب كلية/بغداد جامعة703.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالغني عبد الهادي عبد صفاء حسين258101841028028

الطب كلية/بغداد جامعة703.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان علي احمد شمس259131842121087

الطب كلية/بغداد جامعة703.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد جبار عالء داليا260101842078022

الطب كلية/بغداد جامعة703.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علوان احمد غفران261131842108049

الطب كلية/بغداد جامعة703.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبليوي حميد هادي عبير262141842094119

الطب كلية/بغداد جامعة703.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعسكر حميد احمد هدى263121842109126

الطب كلية/بغداد جامعة703.8للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيرجيب عباس هللا عبد زهراء264221842159021
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الطب كلية/بغداد جامعة703.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشريف اكرم ياسر النه265101842078107

الطب كلية/بغداد جامعة703.8للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعباس حمزه اسعد حوراء266231842096024

الطب كلية/بغداد جامعة703.7للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيفضل علي عدنان هللا عبد267271841029033

الطب كلية/بغداد جامعة703.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيفتاح االله عبد فراس علي268101841002063

الطب كلية/بغداد جامعة703.4المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسان مدلول مجبل سجى269131842108039

الطب كلية/بغداد جامعة703.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل رشيد محمود سما270131842121084

الطب كلية/بغداد جامعة703.4للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياحمد فاضل دريد ألق271181842178001

الطب كلية/بغداد جامعة703.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى امين محمد جعفر272141841010025

الطب كلية/بغداد جامعة703.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم حسن محمد الكريم عبد احمد273141841007008

الطب كلية/بغداد جامعة703.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمفتن مزهر صادق ايه274111842113011

الطب كلية/بغداد جامعة703.4للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمنسي نوري علي سجاد275221841080021

الطب كلية/بغداد جامعة703.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي هللا رحمه قاسم مريم276131842108060

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مناتي عادل محمد277141841047120

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان مظلوم امين ديار278141841011038

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالحسين عبد المسلم عبد فائز نور279181842176116

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد اسد رعد شهالء280181842176077

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان ابراهيم عامر اسماء281141842099004

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد سبتي وصفي البنين ام282141842140009

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد فريح محمد هدى283141842111157

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيصحن محسن جبار هدير284111842076151

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعريبي زامل ياسين فاطمه285151842054124

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميد شاكر عالء يقين286151842054190

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيخليل ابراهيم علي سجاد287271841009047

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيبشاره حسين عقيل آمنه288271842061001

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمجيد خضير قاسم فاطمة289121842107172

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحسن عبد احمد وسام علي290121841001055

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياسماعيل عباس حازم غنا291211842097078

الطب كلية/بغداد جامعة703.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسطم خاشع سعد محمد292101841002081

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيمحمد علي عصام هللا عبد293211841052030

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين فارس دعاء294101842115048

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد هشام الملك عبد هشام295101841013156

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير ياس ايه296101842091011

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائياحمد علي روكان نور297211842143091

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيكاظم ابراهيم صالح محمد298211841278050

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيزروك فرحان عطية امين299241841074004

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحي هللا عبد ثابت رسول300231841008066

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعراك كاظم حمزه نبيل301231841009118

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائيابراهيم كاظم جابر علي302231841170015

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسلطان عواد انور يوسف303271841005337

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبدالمحسن محمد مالك304131842121112

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عبدالغفار بسام ناديه305131842100090

الطب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن جبار محمد مصطفى306131841257052

الطب كلية/بغداد جامعة703.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزويد حسن محمد الصادق جعفر307141841010023

الكندي طب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيشهيد محمد جاسم اسماء308271842070003
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الكندي طب كلية/بغداد جامعة703.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيشاواز شكر خالد احمد309211841011005

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشكر خيري نوفل ساره310101842100059

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد كامل صباح عمر311101841028069

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم فاضل عباس حسين312141841010032

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.4للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنشد عباس علي زينب313141842129028

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيثجيل مهدي رائد محمد314111841010055

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى فؤاد مصطفى زينب315141842094088

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر فالح احمد عبدالقهار316131841020044

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطه علي هادي عباس317141841007048

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي يوسف مكي ايه318121842095007

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيهالل الستار عبد علي زهره319211842139063

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيكايم احمد ياسين سراب320211842141061

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعلوان محمد رحيم والء321311842047203

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم عباس علي لبنى322101842155014

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيبحث حسين شاكر علي323261841012085

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيخلف صالح عامر نبا324211842143087

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر كمال رند325261842108041

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعطيه تركي ميثم الهدى نور326271842060217

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيكاظم زغير خالد احمد327271841011002

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيمغيشيش خرام محمد مرتضى328221841096070

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعليوي حمود كسار علي329221841093053

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين ارحيم عادل زهراء330111842113042

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليمان احمد عراك رفل331111842072023

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود محسن نوح ابرار332141842111005

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسليم شفيق سمير ماريا333141842081019

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل اسماعيل السالم عبد ورد334141842086230

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع جعفر نؤاس مريم335141842134101

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم صبار واثق مصطفى336131841002051

الكندي طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين ناصر صادق عال337111842215096

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل محمود شاكر بشار338131841020016

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.8للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيعلي تقي اصغر علي نقاء339201842116034

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهاشم جبار يوسف سجاد340131841020028

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن فريد محمد علي ائتالف341141842094007

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد كاظم محمد شهد342131842108043

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس مصطفى حسين مصطفى343141841010079

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.6زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس قيس علي محمد344141841010072

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصحين شواي رحيم زهراء345121842109045

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمريوش جاسم حسين علي346141841007055

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.3للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد السالم عبد سالم رند347141842129020

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.1المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد مظلوم وليد مرتضى علي348131841016056

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم محمد علي شهد349141842094103

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.1زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكاظم عبد جواد صباح المصطفى نور350141841010084

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييونس علي تحسين عمر351251841031522

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمراد علي جليل جالل زهراء352151842047055
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الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيعارف محمد عادل آسيا353211842178002

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيمصطفى هللا عبد الجبار عبد بان354211842092009

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعلي حسين نهاد غسق355211842097076

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيفاضل عبود سعد سامر356211841005038

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعاشور كشاش حاكم مصطفى357261841201192

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيحسن حميد عقيل علي358261841020025

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيهادي صالح محمد ياسين359241841028089

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسين كاظم عناد مصطفى محمد360241841037055

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائينوح فاضل عباس علي361231841071029

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهايس محمد جاسم محمد362161841060107

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيكاطع رسن منذر علي363221841003156

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيماهود مطشر علي الهدى نور364111842076137

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي ياسين سعد سماء365141842133033

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمجه صالح حسن مريم366141842220080

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيفرحان كافي محمد احسان367191841086001

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيزعيبل ياسر سلمان احمد368221841093005

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيعلي كامل حسين ساره369181842238012

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائييعقوب كاظم العابدين زين فرح370141842078066

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن مرسول ضياء محمد371141841021130

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد طاهر االمير عبد مريم372141842086177

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيشرقي محل صالح مصطفى373191841086034

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيجاموس ابراهيم حميد ضاري374191841040038

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعبد ابراهيم السالم عبد حمزة375191841009061

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزه عبدالقيس احمد نورا376131842117174

الكندي طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيجبر حسين ابراهيم احمد377221841058001

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر فالح احمد هدى378131842121124

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي جابر علي زهراء379141842094071

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد صبري خالد حسين380141841007028

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعفر عبد عائد أيثار381141842094004

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود رمضان ياسين صفا382141842094110

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين هنيدي رعد هللا عبد383131841016044

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.7للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمدهللا حميد ابراهيم مصطفى384131841037068

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبدالصمد غزوان طيبه385131842108046

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس اديب اثير نوال386141842094184

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي هللا عبد صالح محمد فرح387141842094146

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالباري عبد شوقي احمد العابدين زين388141841007042

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعذيب فدعوس محمد زينب389141842094086

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.2للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن نوري عبدالحليم فاطمه390131842070167

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشاكر حسن فالح بسمه391131842108008

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضير محمدناجي حازم جمانه392131842121018

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد جاسم آيه393131842117009

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيويس ظاهر محمود ساره394131842072036

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن يوسف الدين نور رؤى395131842070062

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جبار علي زينب396131842087037
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الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخصاف مهدي عمار مصطفى397131841037074

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود خالد وائل بكر398131841020017

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائينغيمش نعمة علي محمد399141841042041

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرضا كاطع عباس محمد400141841047121

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيبرغش حمود منذر تبارك401191842173027

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمدب محمد حسين حوراء402141842133010

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبار مزعل علي العظيم عبد403141841018068

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود حماده باسم سما404141842136028

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد زيدان نعمه ريا405141842070036

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائياسود بردان علي حسن406191841341135

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم مولود هادي ضحى407141842111093

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيكريم محسن صباح يسر408141842220098

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف محل عدنان فاطمه409141842086162

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر رشاد حيدر زينب410141842111067

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشذر منصور سالم مرتضى411151841022016

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم ناجي هللا عبد الجبار عبد412121841022047

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيخميس سبع الرضا عبد مريم413211842173049

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيحسين علي الزهره عبد جنه414211842146014

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عيدان حامد روز415101842095026

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعليوي محمد مضر منار416101842115170

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي هللا عبد عادل افين417101842086017

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه موسى فهد أزل418101842107002

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحياوي طه زيدون الناصر عبد419101841026145

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيخلف خليل حاتم ضمياء420211842136055

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحمود حافظ محمد مصطفى421281841001117

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيحالوي خوام محمد الرزاق عبد422231841071022

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعداي مولي صبار علي423221841001112

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجازع عطوان رزاق زينب424221842113118

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائينتيش كاظم خالد اية425221842113019

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر جبار محمد طيبه426131842093071

الكندي طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمدان صادق احسان عائشه427131842100057

االسنان طب كلية/بغداد جامعة712.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيياسر عزيز احمد دانيه428101842078025

االسنان طب كلية/بغداد جامعة706.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمود هشام محمد429131841016080

االسنان طب كلية/بغداد جامعة706.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد نوفل عمر زينه430131842108035

االسنان طب كلية/بغداد جامعة706.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشنيور ريسان باسم نور431251842062677

االسنان طب كلية/بغداد جامعة704.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محمد علي الهدى نور432141842094187

االسنان طب كلية/بغداد جامعة703.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم امين ناجح الكرار علي433111841010040

االسنان طب كلية/بغداد جامعة703.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد داود سعد بتول434131842080007

االسنان طب كلية/بغداد جامعة702.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشغي الزهرة عبد ليث نبع435121842109118

االسنان طب كلية/بغداد جامعة702.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد حمد صادق ذر436101841002029

االسنان طب كلية/بغداد جامعة702.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحبيب حنا بسام ندى437141842094181

االسنان طب كلية/بغداد جامعة702.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمود هشام اطياف438121842107009

االسنان طب كلية/بغداد جامعة701.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطا صادق حيدر ابراهيم439131841037001

االسنان طب كلية/بغداد جامعة701.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالدين سعد فخري مرتضى سلمى440101842119038
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االسنان طب كلية/بغداد جامعة700.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشوقي بهجت هالل مريم441101842078116

االسنان طب كلية/بغداد جامعة700.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد الرحمن عبد منهل طيبه442141842094115

االسنان طب كلية/بغداد جامعة700.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود عبدالستار عماد مصطفى443131841020093

االسنان طب كلية/بغداد جامعة698.6للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيكامل شامل امير زينب444211842143039

االسنان طب كلية/بغداد جامعة698.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان داود صفاء مريم445131842108058

االسنان طب كلية/بغداد جامعة698.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيداود حسن فالح فرح446121842089066

االسنان طب كلية/بغداد جامعة698.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمختار عطشان جعفر زمن447221842113086

االسنان طب كلية/بغداد جامعة697.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخزعل كمال علي نرمين448101842078129

االسنان طب كلية/بغداد جامعة697.2للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن خلف سعد فاطمة449141842129043

االسنان طب كلية/بغداد جامعة697.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمودي فاضل عصام رانيا450141842086059

االسنان طب كلية/بغداد جامعة697.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعمران الزهره عبد نزار رقيه451101842105018

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.7للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد الدين صالح محمد مار ماري452131842117142

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح عبد احمد شمس453101842078079

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.1للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسن كاظم محمد ياسر454271841029075

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم وهيب مازن مريم455141842134100

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي نوري محمد نورالدين456131841001095

االسنان طب كلية/بغداد جامعة696.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد الخالق عبد رياض مينا457141842094176

االسنان طب كلية/بغداد جامعة695.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عدنان السالم عبد أمنيه458141842094019

االسنان طب كلية/بغداد جامعة695.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم عباس ميثم البتول459111842110004

االسنان طب كلية/بغداد جامعة695.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد الحسين عبد علي طه460141841182019

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.7للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد فاروق علي461131841037050

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد فيصل عادل علي462101841026162

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم احمد باسم اية463111842067014

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسريان هادي منعم ياسر464141841010092

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد السالم عبد الحسين465141841007018

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد صبحي مصطفى تقى466141842107011

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيسى رمزي رائد نادين467101842078125

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.4للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد الخالق عبد محمد ساره468141842129032

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح مهدي لؤي بروج469101842100022

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم قاسم محمد مينا470141842094177

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمود هشام انسام471121842107019

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم باسل ماهر فاطمة472121842115012

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين عطيه اسماعيل ساره473151842054090

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فالح احمد شهد474151842054096

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد زيد عمار زيد475101841020054

االسنان طب كلية/بغداد جامعة693.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد هادي زيد لجين476101842115152

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم عباس هاشم غاده477141842094125

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمدعارف سمير علي عائشه478131842108048

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.6للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد فاضل ضياء مرام479101842223069

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس الرزاق عبد علي أحمد480121841001008

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود جواد اياد فهد481141841010063

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.4للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد محمد مهدي محمد كمال ليان482101842115153

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.1المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم عباس مازن دعاء483111842113030

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزمان رسن باسم هيا484141842078103
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االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم صاحب ماهر مصطفى485101841026241

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيتوفيق صبار عالء سميه486101842083008

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين سمير قحطان علي487111841011050

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد هاشم رعد شهد488141842134068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم محسن وليد زهراء489111842076068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي حمد سعد تبارك490111842108009

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيشهاب نعمان حازم علي491131841010075

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيدهاش رميض حسين دعاء492101842095022

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0الخارجياتالثالثة الرصافةاحيائيخان سايه مجيد معروف مها493151842401030

االسنان طب كلية/بغداد جامعة692.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعدون يحيى فاضل نبأ494111842065098

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين حسن اركان منذر495141841010081

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.9المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكنيدح نزال سعد مهيمن496111841010077

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح نجم ماجد تبارك497121842109019

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.7للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود بكر فاروق علياء498131842117116

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالكريم عبد ضياء انمار الدين عز499231841047062

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد محمد خالد زهراء500101842100052

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفارس المهدي عبد نزار غاده501141842094124

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.6زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزيدان الكريم عبد الستار عبد هللا عبد502141841010048

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.4للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسليمان شاكر الدين عالء نبأ503121842107208

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم الرحمن عبد عامر هبه504101842100111

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي كامل زهير طيبه505141842094114

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجيجان طالل حيدر مصطفى506141841170054

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخضير محمد طارق مي507151842054152

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين محمد احمد حسين508121841002016

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخورشيد اسماعيل عبدالكريم عبدهللا509131841029033

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عباس محمود مريم510101842094033

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد حسين محمد مريم511141842225126

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشكر محمد قيس آيه512141842125001

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن كريم حمزة سجاد513141841016045

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبدن جبار صباح نور514141842134116

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد حميد خالد هبه515131842117177

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيوتر حسن حميد زهراء516131842086031

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطيه جاسم صادق زينب517131842099018

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرزيج غني كريم محمد518131841045046

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمغامس قاسم طالب كوثر519131842081012

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيبخيت علي عبد جميل فاطمه520111842089030

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد حامد ابراهيم جمانة521111842102009

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن فليح ثامر مريم522111842110086

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفهد صالح علي شهد523111842067067

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبر شليج باهر نور524111842076139

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسالم هللا عبد سالم شهد525101842115112

االسنان طب كلية/بغداد جامعة691.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعاز محمد ستار حسين526121841030052

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرمث علي محمد مؤمل527141841010066

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعيال كاظم عبدالكريم عباس528131841020036
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االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسفر علي شعبان نور529141842094189

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.7للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبار لعيبي صادق حيدر530131841037028

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.6للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد وهيب الحسين عبد عباس531141841046010

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل حازم مهند منتظر532101841026249

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائياميره خداداد ابراهيم زينب533151842057022

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد محمود شاكر الرحمن عبد534101841002040

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان ناصر عماد نبع535101842078128

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلطيف يونس وسام ريام536141842094058

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود حسين محمد طيبه537101842078089

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي عبد موفق مصطفى538141841007085

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضير صاحب مصطفى العابدين زين مؤمن539131841037061

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن صالح مهدي محمد540131841017035

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي نظر احمد شهاب عباس541131841010059

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلعيبي جابر الحسين عبد الهدى نور542141842071061

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائياسطيفو كريم عالء يوسف543141841013068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيموسى عمران سلمان حوراء544121842112035

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان حميد مجيد رانية545121842107064

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيحسين فخري نافع امير546211841029003

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائياحمد ابراهيم نبيل نور547211842139148

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعلي عباس سنان علي548211841003083

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيشهاب محمد نعيم الهدى نور549101842090082

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعدون موحان احمد مريم550141842127026

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرياح الحمزه عبد زحل منار551141842094170

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيياسر مال راجي سجى552221842203072

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيحمزه حبيب قاسم فاطمة553231842094031

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيغاوي رشيد عمران محمد554271841010111

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيجاسب عادل لؤي فاطمه555271842161048

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكدر كاظم مجبل صابرين556221842141104

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجودة صخي محمد العابدين زين557221841098043

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن محمود شاكر آمنه558131842109001

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم حسون محمد علي559131841019018

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حسن باسم مريم560131842071097

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد صالح نزار علي561121841005020

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن علي يوسف تبارك562151842047026

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن بجاي فوزي فاطمه563151842051093

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد زيد طارق الحسين ظما564111842105063

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعلوان قاسم رياض سجاد565281841008020

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد علي منتصر مصطفى566101841029045

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيغضيب زامل حسين ساره567101842086069

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين جاسم الجواد عبد زينب568101842086063

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيباهض جبار كريم مروه569131842118167

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد صالح الرحمن عبد مريم570101842115162

االسنان طب كلية/بغداد جامعة690.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيمنذور علي حسين علي571261841027080

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر ماجد عمار فرح572101842100083
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االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد عزيز وسام سيف573131841020031

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزبون الحسين عبد اسماعيل زيد574141841010037

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.7للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحالوب عزيز رائد حيدر575271841029020

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي نسيم خالد مؤمل576141841007069

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد كامل محمد تقى577131842117037

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزغير حسين علي زهراء578151842057020

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائينوحد بهجت ايوب محمد579131841016066

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيباقر عباس علي محمد580251841035097

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشنون فاضل فراس زينب581151842057025

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود شكر ابراهيم مينا582101842100099

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل عدنان هاشم ابراهيم583111841010001

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعويش حسين اسماعيل مكارم584111842113077

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعلي هللا عطا فرات احمد585271841029005

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.2للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبيد كاظم احمد مريم586131842070192

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.1المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحسن حسن فليح بنان587131842108009

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد عباس حسن شهد588141842081014

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد محسن الهادي عبد ضحى589141842078054

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي العزيز عبد سعد ساره590141842134057

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيحسن بشير حسين الزهراء فاطمه591141842077043

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمهاوش هادي صالح محمد592221841006027

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيشرقي طاهر عبدالرزاق تبارك593221842394016

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائينوري الهادي عبد حسن علي594261841050016

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيجبار مجلي جبار علي595241841019026

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيخضير ياس عدنان حيدر محمد596231841009090

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيالحكيم عبد باقر محمد حكيم علي597231841002117

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيرشيد الكريم عبد مثنى صفا598231842116025

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمد رائد طيبه599131842117109

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعالوي جلوب كريم صفا600101842091058

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليفه حسين سجاد601211841018015

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعلي عبد هادي حسن لباب602211842110073

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمد حارث نور603211842133037

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان كاظم حيدر علي604121841026071

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحافظ جمعه علي حوراء605121842112038

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد خيري الفتاح عبد صفا606191842188092

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشبوط عبد ناظم اسماء607131842071004

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد حسن صالح سارة608111842080064

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان رجا حامد مريم609111842062073

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعبود هجول رشاد افنان610261842108007

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيحسين كريم حسين موسى611261841022172

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعثمان منير هيثم عال612101842118064

االسنان طب كلية/بغداد جامعة689.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيفليفل داود حسون رياض613261841205014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة709.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكامل احمد مظفر شهد614101842100072

الصيدلة كلية/بغداد جامعة706.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين خليل ليث محمد615101841028095

الصيدلة كلية/بغداد جامعة706.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمد مدحت جودت مصطفى616131841020088
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة702.1للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقادر عبدالرحمن احمد رفل617131842070074

الصيدلة كلية/بغداد جامعة701.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف اسماعيل حسين احمد618141841010010

الصيدلة كلية/بغداد جامعة699.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيصالح حميد مازن شمس619211842148026

الصيدلة كلية/بغداد جامعة697.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين معن وائل620141841010088

الصيدلة كلية/بغداد جامعة697.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسالم طه احمد بكر621131841006007

الصيدلة كلية/بغداد جامعة697.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليفه سعود محمد زهراء622101842136026

الصيدلة كلية/بغداد جامعة696.4للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى حسين حارث امين623131841020013

الصيدلة كلية/بغداد جامعة696.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيعنفوص هاشم عادل رند624101842089015

الصيدلة كلية/بغداد جامعة695.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفالح بدر فالح الدين تاج625131841020018

الصيدلة كلية/بغداد جامعة695.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد عزيز محمد فاطمه626101842095047

الصيدلة كلية/بغداد جامعة695.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمرهون انور فراس مريم627111842103051

الصيدلة كلية/بغداد جامعة695.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيتوفيق رفيق بارزان دعاء628161842290019

الصيدلة كلية/بغداد جامعة694.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف موسى يوسف زينب629111842077017

الصيدلة كلية/بغداد جامعة694.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخاحيائيسهيل طالب جمال مريم630101842112011

الصيدلة كلية/بغداد جامعة693.1للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهادي مهدي محمد علي631131841020061

الصيدلة كلية/بغداد جامعة692.0الخارجياتالديوانيةاحيائيغازي كريم عادل غفران632241842401016

الصيدلة كلية/بغداد جامعة692.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيياسر صالح مهدي ساره633101842115095

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل اسماعيل حقي خديجه634141842094035

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.3للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي حيدر زهراء635141842129025

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيالحسين عبد حبيب صادق مريم636131842203008

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحمدان علي جعفر باقر637151841012005

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشوكت حمدي احمد مقداد رايه638141842067014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة691.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين صالح علي اسيا639101842109005

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.7للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى عيسى علي فاطمة640141842112049

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.4للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم محمد حميد باقر641151841012006

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.2للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالمحسن عبد الدين عالء موفق محمد642141841046022

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبود محان حميد مريم643101842095054

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد جاسم عالء أحمد644121841001006

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيصاحب االمير عبد احمد هناء645101842115201

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمطر سحاب علي عبد بتول646261842108015

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمحمد قاسم محمد اساور647261842132009

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس حمزة طاهر محمد648111841011063

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيخضير عباس خليل أميمه649211842140016

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي احمد شهاب ايات650121842104002

الصيدلة كلية/بغداد جامعة690.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح سعيد ميثم براء651121842086010

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد حسن محمد سمير شهد652121842109079

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيعلي هللا عبد الجبار عبد مأمون653211841065070

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد فاضل حسون نبأ654111842067098

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيدخيل محمد جاسم حسين655221841311088

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد علي الحليم عبد شهد656111842105052

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحميد ابو رحيم كريم مؤمل657291841013036

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد رضا محمد سالم نور658121842093037

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجارح زايد االمير عبد عذراء659141842073067

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود احمد هالل زينب660141842094089
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطرود ناصر علي فاطمه661141842110128

الصيدلة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين كريم سالم زهراء662101842096019

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.8المتميزين ثانويةميساناحيائيعلي عبد الحسن عبد حسين الصاحب عبد663281841026016

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.6للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحنتوش فاضل حيدر غدير664131842087068

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.3زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر عدنان عمر هللا عبد665141841010051

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي الكريم عبد حسين فاطمه666101842078101

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين عالء مصطفى667271841005291

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجبر شراد عبد كرار668221841003181

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائينعمه حمدي مازن سجا669221842169030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيالعزيز عبد يوسف غالب أحمد670221841309024

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمريح شبيب جليل فاطمه671121842109095

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيالفتاح عبد نوري صباح احمد672191841040006

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم ناهض سيماء673181842275052

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن مرهون علي هدى674101842114055

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم كامل مصطفى حسن675111841037013

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيتوفيق فيصل عامر نور676211842139146

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيسهيل ابراهيم حكمت أيالف677211842119002

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد الغفور عبد استبرق678121842107005

الصيدلة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيدرويش محمد عبد البشير مصطفى679211841054065

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي موسى نصير نور680151842057052

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.5للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيداود كنعان رعد ظالل681211842143063

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.5زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين االمير عبد هللا عبد محمد682141841010071

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد عبد ايه683101842100017

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.3للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد طالب حيدر يوسف684141841200064

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكامل عادل عمر روان685101842078041

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.1الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم عماد آيات686101842100002

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعطيه محسن محمد سكينه687261842074053

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيداير كريم كاظم مسلم688261841159029

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمود وادي رحيم مؤمل689221841002194

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح سوادي محمد زهراء690131842281034

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزاير ماهور سعد الحوراء691151842080012

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعبود مكي غالب ساره692221842311053

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنباراحيائيمحمد عليوي قاسم وليد693191841347029

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعبد خلف يوسف ابرار694191842191003

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين طالب هبه695141842112080

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمحمد هللا سعد فؤاد سارة696211842290023

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيرزوقي هللا عبد غسان هللا عبد697101841006022

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد عبيد سعيد امير698251841045013

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيمحمد غانم سعد احمد699211841062004

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد هللا عبد سمير مصطفى700211841009172

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمود العزيز عبد غسان السالم عبد701211841005050

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعباس فهمي حسين فاطمه702211842145079

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعلي حمزه علي زهراء703261842251031

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمحي الوهاب عبد الرزاق عبد معتز704211841054071
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيعباس عبد غافل فاطمة705211842156034

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.8للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشمه عبدالرزاق عالء بارق706131841037014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان لفته حمزه قيصر707131841020069

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.5للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم لطيف حسين حيدر708141841007034

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصكر لذيذ الحسين عبد روان709101842078040

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.2للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيطه ياسين عامر علي710111841050014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيمهدي اللطيف عبد برهان اسراء711211842064002

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعباس مصطفى الدين عالء محمد712211841004112

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف سجاد سامي شيماء713101842115115

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبد حسين خالد عقيل714261841001097

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيفريح حسن برهان علي715261841001100

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد فنيطل رياض هديل716111842071080

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيفنجان حسين محمد مرام717111842138016

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعلي بدر طالب مشتاق718261841011131

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيمخيف عبدهللا محمد مريم719231842095071

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار هاشم حسين مريم720131842092042

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمراد غانم طاهر فاطمه721131842091102

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عبداللطيف نزار سنا722131842087054

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد عطيوي عالء مريم723131842087089

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعبود عباس الخضر عبد حسن724291841002037

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجايد كاظم جواد زهراء725121842094081

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد كريم حسن ئافان726151842080001

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح محمد هادي أزهر مريم727141842086170

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل محمد كريم فردوس728141842108075

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيزيدان علي مجبل تقوى729211842094021

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيفرج مطر حسين رسل730211842097035

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيخليل بريسم نايف ايه731211842134012

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيهللا عبد حميد علي حسين732211841273007

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيطاهر محمود موفق غدير733211842113015

الصيدلة كلية/بغداد جامعة686.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلوان كاظم عزيز عائشه734211842138102

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين شاكر عبدالكريم حفصه735131842108013

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.7للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفياض مكي صباح علي736131841037046

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.7للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد حميد احمد نور737101842115186

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد محمد عباس طارق مختار738121841001079

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم مهدي ابراهيم كوثر739101842078106

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.5للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعيدان نصرهللا وميض الحسن740131841037010

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان خضر محسن االء741111842113006

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.3للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم محمد عبداالمير زيد742131841037030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبدالحسين علي ساره743131842108037

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالعزيز حسين علي حسن744131841020022

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الهادي عبد حارث هللا عبد745101841002051

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين محمد عامر شمس746111842067063

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيصحن والي علي موالين747261842109075

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيرباط لفتة كاظم صادق748261841159013
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجلوب علي سعد علي749261841038067

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيمحيميد صالح عبيد مأمون750231841051081

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجواد هريس الكاظم عبد ساره751271842056165

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيهاشم حسن احمد حسين752271841150026

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفليح حميد ارشد احمد753131841252002

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن حميد سعد تبارك754131842086019

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد حميد رشيد ايه755131842086012

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبدالحميد عبدالمجيد شهد756131842073049

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيحنتوش غالي نجاح آينا757111842106001

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيفياض حسين فاضل نور758111842084138

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيحيال عباس محسن فاطمه759111842105070

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحنون خضر محسن رغد760151842050026

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان خلف علي علي محمد761151841003052

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبود علي عذراء762151842048081

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين قاسم سالم قاسم763151841022010

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد رشيد يونس الهدى نور764151842057050

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزوره شيال عادل اسامة765151841012004

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد حوراء766121842107059

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي موسى شاكر بتول767121842087009

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي رشيد طارق اسراء768131842089003

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد هادي احمد مريم769131842104046

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته عبدالنبي محمد ايه770131842070030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد فريح ابراهيم طيبه771141842135030

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير سلمان ثامر زهراء772141842133020

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي عويد عالوي احمد773101841205014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف الرضا عبد ابراهيم زهراء774101842096013

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد الجبار عبد لؤي االء775101842091004

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح فالح سارة776131842203003

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائييوسف كمال حسام محمد777101841026208

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي خليفه سعد مصطفى778101841002087

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد سالم فؤاد سجى779111842109076

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسن صباح عادل780111841033009

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالمجيد عبد الحميد عبد فائق سارة781111842101026

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير سعيد حكمت زينب782111842101021

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حميد علي حنين783101842138006

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيجواد هادي حميد الرحمن عبد784211841054034

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياللطيف عبد مهدي الكريم عبد ريم785211842097043

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيبدع فرحان رشيد لبنى786211842147077

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبار محي فالح حوراء787121842118020

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيهللا عبد فدعوس جاسم آسيا788261842097001

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسين الحسن عبد فالح ايه789121842104005

الصيدلة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيثيل علوان علي تبارك790121842094040

الصيدلة كلية/بغداد جامعة684.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد محي فاضل ارجوان791121842109005

الصيدلة كلية/بغداد جامعة684.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى جميل ارسالن كيالن محمد792141841010073
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة684.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي الرضا عبد محمد كوثر793121842109102

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة702.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجيبون كاظم محمد زينب794121852107032

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة700.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيسكران اديب ياسين مريم795101852078002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس جبار علي مروان796101851017060

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة686.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيزوير مانع حسن زهراء797141852094003

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم فؤاد فاروق حسين798101851020040

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمودي ابراهيم اياد فاطمه799101852095024

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسفاح الحسين عبد صالح حسنين800121851015005

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيجاسم ابراهيم صالح صالح801191851114004

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس الصاحب عبد جعفر زيد802101851028004

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليل ياسين طه عمر803101851026090

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد احمد حسين زينب804101852089007

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.8للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جابر محمد زينب805141852129001

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيامين مجيد محمد ليلى806131852091045

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةتطبيقياللطيف عبد االمير عبد مؤيد سجاد807131851236001

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيامين الدين صالح زيد رزان808111852103006

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان طارق زياد زينب809111852064019

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد عوني حسين ضياء فاطمه810121852093019

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.8المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيناجي محمد نشأة ربيع رائد811111851010010

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد المنعم عبد امير زهراء812121852115002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم صادق جعفر طه813121851001003

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات عشتار اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد نجم هاشم ميمونه814231852125016

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيزكي محمد ياسين علي شمس815101852095020

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس عاصي سعيد مريم816101852103019

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد علي جواد فاطمة817121852107048

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيالكريم عبد ميرزا ت كوسره محمد818111851011069

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيهاشم خلف محمد طه819191851113007

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيساجت كاظم سمير مالك820101852110068

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقينصيف حميد سعد زيد821101851002006

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحيدر ابراهيم مهدي جعفر822141851034002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمجذاب مهدي ناجح ايات823141852140002

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيشمعون كوريل جبرائيل بريجيتا824331852042001

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم غايب سالم أية825121852082004

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جاسم جبار ليث826121851026028

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسين علي غدير827121852090023

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم عباس بهاء ايناس828101852109004

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيخزعل حسن قصي هبه829111852106036

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي هالل سهيل صفا830131852104014

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح فايق علي حماد831101851013032

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداود هللا عبد علي مروه832141852145024

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد الزهرة عبد محسن مصطفى833271851014105

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة654.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخطاب شهاب فاروق ايه834131852108001

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيمنشد كاظم المنعم عبد مينا835281852063027

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن فليح سالم الهدى نور836121852102050
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العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد عفتان جمعه انس837191851303001

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد قاسم حيدر ساره838101852103012

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن صبيح محمد ماجد علي839131851009038

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمطرود جبار عماد زينب840131852094029

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمسلم جواد ماهر محمد841121851025072

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيطه خالد مصعب علي842101851026085

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين تعبان عماد سجاد843141851016051

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيشيحان خليل السالم عبد احمد844111851006019

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمادي جاسم المطلب عبد فرح845111852102018

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيجبر حسين حرز مرتضى846271851019088

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيعباس محمد الودود عبد محمد847211851206017

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيجبر عباس غانم حوراء848111852077003

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد احمد محمد هبة849111852103030

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد صاحب حيدر هللا عبد850141851021054

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح حمد حسون الدين بهاء851101851013026

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد حسن ميثم سجاد852101851026052

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقياسحق حنو اسحق لينا853141852077034

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهللا نصر عيسى زهير حسن854131851003016

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صابر علي رقيب855161851038041

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد رشيد السالم عبد مريم856111852109045

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم حماده عمر ابراهيم857101851026006

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين العزيز عبد مازن صالح858121851031048

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيكنين كسار الهادي عبد مرتضى859251851052046

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقينعمة محمد ثامر انمار860101851019034

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيخان باوه باشا محمد مصطفى861211851011057

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيحسن هللا عبد نجم ساره862211852139020

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيخلف علي خالد محمد863191851058025

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي سلمان علي محمد864141851021091

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.6للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي محمد حسن اسامه865131851010011

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0الخارجياتاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد الكريم عبد حسين امنه866101852401002

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداخل فرج وليد جعفر867131851031016

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيحسين هادي عماد مصطفى868231851026037

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقياضالل ارهيف ريسان علي869221851082017

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد باقر حيدر حسن870141851021021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد قاسم عامر قاسم871121851030086

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيشعالن مهدي حيدر العابدين زين872231851021022

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيبدر محمد جاسم موسى873261851007090

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكامل هللا عبد عصام ابراهيم874121851032003

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم جبار الستار عبد ريهام875111852089013

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيزيدان عبد محمد مصطفى876191851020077

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم خليل عالء سناريا877141852107014

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود كريم حاتم زهراء878131852117033

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيقدوري الرحمن عبد كمال رقيه879141852098011

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي كاظم الجبار عبد محمد880121851031100
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المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيكوركيس يوسف اياد آدم881111851008001

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخليل مجيد حميد فاطمة882131852087011

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجليل اسكندر صفاء محمد883141851022057

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعودة عبد محسن عقيل884261851008022

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيخلف شلكام عباس مصطفى885111851017059

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي باسم محمود تبارك886141852066012

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عبد يحيى محمد887141851048047

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاطع احمد حسن علي888141851022047

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيخليل سليم فيصل علي889111851037048

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد أشهاب االمير عبد هللا عبد890111851005038

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكلو ياس سالم زهراء891111852065020

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفرج حويط محمد هللا عبد892141851017062

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان عراك معن هللا عبد893111851032032

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيحميد فيصل عباس مريم894221852259007

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج هادي اكرم هاشم895101851026146

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن حسن اسماعيل الدين عز896131851031051

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضر محمود موفق بسمه897111852102005

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيدشر راضي كريم زهراء898131852118036

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.6المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد نجم سهيل باقر899111851010004

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.2المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيعثمان الجبار عبد عالء ايثار900111851010003

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلوم علي هيثم امنه901141852098005

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيقاسم ابراهيم ستار محمد902131851014045

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالستار عبد سعد عمر علي903141851021064

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم وهيب عماد عمر904101851013070

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمصطفى علي ماجد انهمار905141852111006

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي محمد مهند906141851003039

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخضير وحيد علي هللا عبد907141851030015

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم نصيف باسم احمد908111851004006

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعيد عادل عمر خطاب909101851020045

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيباجي يوسف بهاء زينب910291852052047

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمزه حمودي علي يوسف911101851020162

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمخلف حمد حكيم منار912101852089015

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد عباس يعرب بدر913101851026032

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسوادي حسن عادل حوراء914131852094014

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفرحان سلمان عماد فاطمه915141852072044

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد نواف صالح مصطفى916111851156068

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفليح كريم عزيز صادق محمد917141851026056

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي مهدي هاني زيد918101851043015

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيكريم سلمان حسين طيبه919121852102039

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاصي هالل جمال محمد920141851016083

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد صبيح حسين العابدين زين921131851002017

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالرحيم عبد يونس انسام محمد922131851034036

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسن مؤيد آيه923111852073004

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين انور عادل انور924111851009009
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المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيغالم حميد عالء زينب925111852089021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود حامد محمود علي926101851014074

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيصاحب حاتم عدي ايمن927101851026029

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.1للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزغير عامر ماجد عبدهللا928131851010046

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين عبدالجبار مؤيد يوسف929131851006079

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم جواد كاظم احمد930141851047003

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم جواد وليد نبأ931131852096027

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيداود مهدي وضاح عمار932141851007011

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد عاصي صادق نادر933141851030040

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد الرزاق عبد فراس الرحمن عبد934141851004018

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمطر حميد ماهر صهيب935191851040021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيجبر فيصل حازم مصطفى936101851022046

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبيد يونس المحسن عبد باقر محمد937111851006132

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيزبون خلف محسن حسين938281851017021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس فاضل عباس مروه939141852100033

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطعمه نعمه حيدر احمد940141851018007

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراضي كاظم محمد كرار941141851201314

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيشنون حميد مثنى حسين942161851034034

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد حسان عدنان العزيز عبد943131851016010

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةتطبيقييوسف سعيد انور محمد944131851227005

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحياوي الهادي عبد وائل مصطفى945121851031123

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس عبد رائد امنيه946111852127007

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد علي خالد شهد947131852071031

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيجلوب فياض كريم احمد948191851010005

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيضاحي محمود حمد عباس949111851018032

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيجفال خميس جميل محمد950111851005057

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسرحان هللا عبد محمد سارة951111852217025

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعزيز حميد مجيد حسين952131851034012

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرحمن عبد اللطيف عبد احمد هللا عبد953101851014059

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيخليف جنيف صبري عمار954261851021019

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصالح سوادي سعد سالم955151851009021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم حمادة عادل علي956131851244007

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخرباط ناصر عالء زينب957141852106010

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.4للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس منير حيدر حمزة958141851046003

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلتطبيقيعلي عبد عون عبد احمد مصطفى959311851063013

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان يوسف فاضل مصطفى960111851156069

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيسالمه زغير مجبل احمد961191851020009

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعوده طعمه سالم سجى962141852100020

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير محمود عقيل يوسف963111851005082

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم دريد الدين بهاء964111851032015

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصاحب جاسب سامي نور965141852078040

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة622.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضر الحميد عبد امجد مصطفى966111851037062

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.1للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيخليل الحميد عبد محمد مؤمل967231851021037

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم جواد وسام شهد968161852146007
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المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيحسن كاظم جابر عباس969231851172016

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبوهان رشك سالم زهراء970141852090021

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم سوادي نصير محمد971101851026118

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيداخل جمعه محمد رقيه972101852117008

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيصبري اكرم زاهد الرحمن عبد973211851003031

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس هادي نعمه هادي974121851030120

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحافظ محسن حامد الصادق جعفر975151851018009

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد ناصر نمير شيماء976111852066024

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلوفي عبيس خضير نبأ977141852067031

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي محمد سماء978141852071014

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة620.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمفتن رحيم زياد الرحمن عبد979111851006084

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيحمد زامل ضياء العابدين زين980151851071087

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيهللا عبد مذكور الزهره عبد علي981131851226007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصابر خلف زيدان حوراء982151852044012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزغير حسون حيدر جعفر983141851203015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة634.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيشري ذهب حازم حيدر984221851036026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاكر خليل احمد حسنين985101851043008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة619.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسين رشيد حيدر كرار986141851018081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة618.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد هاشم محمد ابراهيم987101851017002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود خليل الدين صالح مريم988141852109011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة617.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيسرهيد براك كامل طه989111851019018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة617.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعويد عبد قاسم علي990111851025033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة616.0للبنين االهلية الشروق ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيطعمه جعفر ليث علي991141851052006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة615.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف حسن هيثم نمير992141851018128

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة614.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم االمير عبد صالح حسين993161851001053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة614.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيبالو صادق علي رياض994291851003100

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة612.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح رشيد الدين عالء حسين995111851005017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب حسن حبيب ليلى996161852230028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيسنافي صالح ماجد محمد997161851001168

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىتطبيقيمهدي حميد فاضل حسين998211851018003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد شوقي نبيل وسام999111851017063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيتوفيق خيري سمير خيري1000101851026049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح مهدي احمد مرتضى1001141851018109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيسباهي خلف كريم حسن1002211851080005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمزعل حميد احمد حميد1003161851002090

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة609.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود جواد محمد كاظم محمد1004141851021092

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة609.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعناية هاشم محمد السجاد علي1005161851084156

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة609.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمشوح علي حميد الرحمن عبد1006111851151016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة608.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيخميس الجليل عبد الجبار عبد حسنين1007161851002060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة607.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيفتحي شحاذه لؤي محمد1008101851019143

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة607.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيداود طاهر ناجي علي1009151851020031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة607.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقياحمد الحسن عبد فراس يوسف1010161851081023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيسهيل حاتم نبيل رانيا1011121852102014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد نجم احمد علي1012141851011024
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان محمد علي احمد1013111851007003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة603.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعواد لطيف ياسين غيث1014101851061009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة603.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحسن حسين محمد غاده1015111852067031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة603.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم كمون خضير هاجر1016111852105045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة602.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفالح جري جبار حسين1017151851018012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة602.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيدلبوح سلمان علي حسين1018221851023012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة602.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد احمد حامد سجاد1019161851096010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحمود محمد حسن يحيى1020281851013046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسون جاسم مهدي مسلم1021291851002121

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود حسن جودي الرحمن عبد1022241851069018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيعباس كطافة وادي احمد1023281851042005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشندي غانم مونس محمد1024161851135072

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد قصي احمد المهيمن عبد1025111851037043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم نصيف خليل زينب1026111852101012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيارهيف مفتاح محسن احمد1027141851011003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد جواد محمد زهراء1028281852064004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي عواد علي مجتبى1029121851001007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين محمد اسامه ساره1030101852091013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد الرزاق عبد احمد مصطفى1031161851001178

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيسالم مري ياسر رائد1032221851274003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم حسن ثائر سالم1033121851030053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعثمان امين السالم عبد بتول1034141852094002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم علي لطيف مهند1035141851015040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعويد خلف سعد شمس1036141852072034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبخيت جبر مجيد علي1037141851018072

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن حمودي رعد مصطفى1038101851018038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد كاظم رائد العزيز عبد1039101851014054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي حسين عالء محمد1040121851006034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود حسن عادل مصطفى1041141851008055

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة593.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي برهان كاظم منتظر1042151851008056

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم محمد جاسم علي1043161851039080

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةالثانية الكرختطبيقيبشير عذاري حميد الرحمن عبد1044111851182009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيعثمان عيسى صبيح عيسى1045161851143017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطخاخ ثامر سمير رسل1046141852100010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيهاشم محمد احمد صادق محمد1047111851020031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرجب موفق محمد حوراء1048131852086007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان كاظم جواد محمد1049141851049025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيصافي جباري صباح زينب1050111852089020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد الرزاق عبد عصام الرزاق عبد1051131851031044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد ابراهيم ابوالمجد ابراهيم1052131851002001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيكلكول جاسم احمد زهراء1053261852110010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعويد عبد ابراهيم بكر1054111851025006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم احمد باسم تبارك1055111852067006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي حناو محمود مريم1056151852044043
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد محمد احسان اكرم1057181851073010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسن قاسم حسن1058121851030019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسون ابراهيم رفعت ضحى1059131852080022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيفرحان الرضا عبد علي حسن1060281851008029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقياالمير عبد شاكر محمود حيدر1061101851051007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيجواد حسين علي كرار1062221851067086

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيسفيح عالوي حسين فاطمة1063111852110046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحسن إبراهيم األمير عبد داليا1064121852110004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالغني عبد جميل حسين طه1065101851020067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسب معن هادي سجى1066121852112019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمريهج احمد مهدي محمد1067161851060171

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجبر مجيد محمد العابدين زين1068101851028005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم علي سالم زينب1069141852140031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشويع كريدي كاظم حسين1070141851017037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسعيد بخيت خلف مالك1071151852046022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد حميد شوان الحميد عبد1072141851170020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعبد جابر احسان علي1073251851045012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيفريح خلف كاظم زينب1074281852070034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين اسامة علي1075141851030017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمد عباس فاضل عباس1076141851015014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد جواد محمد وليد مهيمن1077101851019162

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد الجبار عبد نهاد محمد1078101851033020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيحردان عوده سليمان آيات1079101852136001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيموسى حسين خالد زهراء1080101852092004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيمهدي عبد قاسم احمد1081221851096003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكرم الحسين عبد محمد الهدى نور1082151852044051

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمالك سليم لؤي حسين1083141851020033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن الحسين عبد احمد مرتضى1084121851025073

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود االمير عبد محمود الرحمن عبد1085141851013051

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيكاظم كاطع علي عباس1086281851031008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس محمد قيس آسيا1087101852095001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي حسين فضل1088161851075108

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون جعفر عالء حسين1089161851348008

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمراد حسين الوهاب عبد منتظر1090141841048096

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيزغير تايه علي مصطفى1091271841005292

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان عطيه حسين علي1092101841028063

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد عباس حامد عائشه1093191842189113

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس المنعم عبد الكريم عبد محمد1094161841075244

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحميد عبد ابراهيم نمير أبراهيم1095121841001002

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد مهدي محمد مهدي1096141841170062

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي حسين زينب1097141842110080

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر حسن الدين صالح فيصل1098121841030122

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحسين رحيل احمد صهيب1099191841067043

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.9للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد محمد وسام الهدى نور1100131842070236
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واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعمير حريس احمد ايه1101141842093008

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان عزيز محمد ضحى1102121842112103

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عجرم علي فاطمه1103131842118158

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائياسماعيل كامل مهند هللا هبه1104191842193078

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد حميد مهند محمد1105101841028096

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم علي محمد حسين محمد امير1106121841025015

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيشاهين ميرزا خالد نجالء1107191842151053

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلطيف علي سمير فدك1108131842121102

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد موسى محمد عبير1109101842119049

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد حسن فاضل مينا1110121842100032

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين قاسم فرات عزيز1111101841028060

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد ابراهيم محمد ندى1112131842071114

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراجي سامي علي ربا1113141842086061

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمود جمال محمد1114141841007071

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرهون جالل طالل غسق1115141842094128

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان فاروق عالء عال1116111842114073

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالرحيم عبد صالح محمد سالم احمد1117131841018004

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد محي مصطفى خديجة1118251842062177

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين العلمية خلدون ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيهاشم حالوي احسان حيدر1119111841055007

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحسين خضير عمار شهد1120231842082028

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد عويد علي محمد1121101841011061

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائينوري اسماعيل احمد الزهراء فاطمه1122141842094132

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم حمود علي هللا منه1123111842101042

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان علوان طاهر ايه1124101842100016

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهر علي وليد امنه1125101842099004

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتركي احمد محمد زينه1126141842070056

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرحمن عبد اسماعيل يونس الرحمن عبد1127121841022052

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيطه ياسين محمد علي1128141841022054

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شهاب احمد مريم1129131842087083

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلطيف طه عماد عبدهللا1130131841020047

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن يوسف الدين نور سرى1131131842070122

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيطعيمه هللا عبد قاسم علي1132221841098080

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيعزيز يوسف موفق موج1133221842421051

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمود علي عبد عدي سناريا1134211842139087

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد سريح كاظم هبة1135141842068032

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد خليل هللا عبد رانيا1136101842091031

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصطفى حمدي عماد نور1137111842103063

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي فريد مؤيد مصطفى1138131841020094

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد الحميد عبد مؤيد عثمان1139101841028059

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة691.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم كاظم خالد الفاروق1140101851002002

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيذرب محمد طالب مرتضى1141141851021101

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين المجيد عبد محمد اسماء1142101852118003

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس خضير سمير حيدر1143101851043013

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا خير تركي فاضل حسنين1144101851026042
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واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.1المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحي حسين مجيد رامز1145111851010011

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمودي ابراهيم مهند يام ر1146131852080010

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيجابر عبود عالء لطيف1147261851017066

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم جواد احمد ايوب1148101851008006

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.9المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد هللا عبد احمد هللا عبد1149111851010015

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيالرضا عيد علي عبد حسين علي1150111851018044

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم اسماعيل الدين جمال انس1151131851001015

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة634.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد عزيز علي محمد مجتبى1152271851011037

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفاضل سامي عقيل مهيمن1153151851013062

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف داود هاشم منتظر1154141851028070

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيجحيل كاظم جواد دعاء1155261842102030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينوروز رحيم صباح ضحى1156151842054102

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيكزار الحمزه عبد عقيل ساره1157231842098064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحواس طعمه رياض مهج1158101842115172

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالمجيد ماجد همام وسن1159131842108074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيهللا سعد سعيد مامون مهند1160191841053047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.2للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين كاطع خلف نور1161131842070238

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير اسماعيل زياد نور1162101842120108

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.3المتميزين ثانويةميساناحيائيسالم صكبان الباري عبد مقتدى1163281841026038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيفريد الخالق عبد فادي ريم1164101842119025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد نمر نبراس زينب1165141842104020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيذير محمد جميل رقية1166191842139046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيشكر كاظم ناجي هدى1167261842075078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيناجي فرهود ثابت حوراء1168251842170085

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى احمد فارس احمد1169111841002002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود كاظم علي مسلم1170141841042045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيفياض عبد عصام مصطفى1171191841043047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيخليل كاظم جواد المصطفى محمد1172251841014061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0الخارجياتقار ذياحيائيمحمد الرضا عبد سعد اسماء1173221842401003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد حسن فالح العزيز عبد1174101841013070

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل اسماعيل السالم عبد رند1175141842086074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخداداد بخشي سالم عال1176151842047106

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيشكر خضير الحسين عبد روان1177271842077032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيبليبش حسين ماجد حسين1178231841044015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد محمد امير زينب1179141842095025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيمصطفى محمد كمال زينب1180311842031016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحمد هللا عبد حميد الرحمن عبد1181191841011060

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيسمندر عباس رافع هاله1182231842132091

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد ياسين مثنى حارث1183101841028023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.2للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد محمد مصطفى1184231841021084

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.1للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيموجه كاظم الدين بهاء محمد انس1185131841010015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيزيدان سلمان ثامر رند1186101842090025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد مهدي علي هللا عبد1187111841033013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحبيب مرهج العباس عبد ربى1188231842082018
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعرمش جبار محمد رفل1189131842118061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصطفى خالد حيدر زينة1190111842062048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعبد طه حسين عائشه1191211842143065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن قاسم سالم الرا1192131842086074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبريح ناهي محمد آيات1193151842042001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد جاسم محمد احمد1194101841020021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس مكي اسعد بتول1195111842066008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمكلف جوحي عباس زهراء1196151842045024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيخضر بجاي حاكم محمد1197261841201161

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم سهيل انس1198101841026046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائينجيب صالح الهادي عبد نور1199101842119074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد هادي حسن طه1200111841005027

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن عبد علي احمد1201241841003010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد هادي حسن القدس نور1202111842073083

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين عبدالمهدي منير هدى1203131842098100

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيابرش حمود عدنان ليث1204271841005216

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود منير فراس ريام1205111842102011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيمظلوم رحيم عباس زينب1206281742054017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود ناصر عبدالرسول الدين ناصر1207251841031890

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين الرحيم عبد احمد علي1208101841025004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود ياس احمد موسى1209131841020099

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيالرحمان عبد كمال سراج آيه1210321842020006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى علي حسن محمد1211131851011030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حامد فوزي نورالدين1212131851001085

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن محمد فالح حيدر حسن1213141851170010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد عبدالرزاق واثق علي1214131851001053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.5للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيفريد مختار احمد رشيد العابدين زين1215101851048007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالمي حريز صالح محمد1216151851008045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينوري احمد مناف نبأ1217131852117077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد فاتح هزير1218201851312113

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعليوي حتي كاظم شهد1219261852087015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمد عباس احسان محمد1220321851010040

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيكريم جبار عباس حسنين1221271851010019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيعبود حالوي تركي زينب1222221852394003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة631.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان جبار عدنان رفيده1223131852098012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناصر دريول خالد مصطفى1224141851018111

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمجيد حميد علي ايه1225131852080005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع رسول قاسم علي1226161851019099

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة624.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضر خالد يونس خالد1227111851021036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجليل رشيد مجيد صفا1228131842070144

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.2للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائينامق سعدي ازاد عمر1229101841048014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيكريم عبود الرحمن عبد أميمه1230101842090002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي فاضل عباس مصطفى1231131841003061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزغير حسن سمير حسين1232151841012011

2889 من 28 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد جاسم علي1233161841075164

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد جميل احمد محمد1234141841043016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائينوروز ابراهيم خالد حوراء1235141842085005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائييوسف حسن اللطيف عبد تبارك1236121842102021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مطر ستار يقين1237131842092057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد ابراهيم سلوان ضحى1238141842094112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.1للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف علي حسين علي1239131841037042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمجيد حميد فؤاد مريم1240121842109105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين طالب حيدر زهراء1241101842078053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد حسين عثمان امامه1242181842232008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيازغير ياسر عمار بنين1243151842044019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة654.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان حميد ماجد مريم1244111842105078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوهيب الحسين عبد كاظم ابراهيم1245131841016003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.2للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي مجيد احمد دانيه1246101842223025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة653.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيزغير صبيح رباح احمد1247191841053004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان حسين كريم علي1248101841015024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم مظلوم حامد مالك1249111841032056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم سلمان قيس سالي1250141842112037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقاسم كاظم غوث ضياء1251141841034016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد طاهر علي حسن1252131841016019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقر هادي حسين الهادي علي1253141841010055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعارف محمد غريب محمد ركوت سه أفين1254201842118005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائيعالوي الفي غانم الرحمن عبد1255201841059014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاطع محمد حامد الزهراء فاطمة1256131842098070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد سلمان جمال هللا عبد1257191841019057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيبريس كاظم احمد حسن1258271841005049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة650.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيتايه فالح محمد فاطمة1259151842060008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيولي شاه غالم حسين رفل1260141842078028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيحسن خلف طه مروه1261211842121080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعذير حسن عباس باقر1262151841011021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم زغير الكريم عبد الهدى نور1263151842044136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيساجت فرحان عدنان حسين1264281841012013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجابر فؤاد استبرق هللا عبد1265101841028049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيحمدان عامر محمد عامر1266191841114028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيزيدان احمد محمد مصطفى1267191841001091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان حسين محمد احمد1268131841029005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوي محسن علي محمد1269141841042040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمختاض كاظم عقيل شهد1270151842056048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.8للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجوده علي باسم سيف1271151841012021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عارف الصفا1272101842100011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد رشيد محمد ياسر1273131841002056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيراضي رزاق هاشم هدى1274151842057055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائياالمير عبد كاظم عامر محمد1275121841025082

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخرنوب حسين هللا عبد ايمان1276121842086007
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين محمد حيدر رانيا1277111842114032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل ياسين احمد محمد1278101841002077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن ضمد ضياء طه1279101841020068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيشناوة طعمه الدين عماد حسين1280241841037017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الكريم عبد لؤي احمد1281161841075029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد عدنان هشام حسين1282141841007031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.7للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن احمد وليد بسمه1283131842283011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي الزم رائد يوسف1284131841016100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيعواد رشيد عبدالسالم مصطفى1285191841070031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي مضر رضا1286161841075100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجليل حميد رياض جعفر1287271841005041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد ناجي غسان بسمة1288141842117013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان الحسين عبد صفاء احمد1289121841031016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجلوب حسين علي منار1290111842113081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم مهدي لؤي رند1291121842082012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد سعدون رعد كنار1292101842078105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيالصمد عبد عدنان محمد هللا عبد1293201841399026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.3للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيثويني جابر ستار منار1294131842087093

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم فاضل مازن محمد1295111841018092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيالرحمن عبد سامي ظافر مروة1296321842066036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيمنعوت جبر الحسن عبد مصطفى1297161841094083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن الحسين عبد عالوي محمد1298141841030031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيارحيم جبار علي محمد1299211841052061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.4للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا سعيد ياسر عمر1300131841020065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيحمد شعالن رياض ياسين1301261841044059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيضايع ياسين سعد الحمزه1302101841019026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيظاهر صادق جمعة محمود1303101841042020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيذهبان علي سالم يقين1304311842047206

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين المستقبل ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد زكي رائد أحمد1305121841012001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد كريم حامد سامر1306141841016042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.1للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعود العزيز عبد اياد اية1307141842129006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشيد جاسم ناظم دينا1308151842054041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل احمد شوق1309101842100073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي الكريم عبد همام ايه1310111842073013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد االمير عبد انمار الحسن1311101841028015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعواد علي حيدر زهراء1312121842102037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى سلمان داود ديانا1313131842094018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون الكريم عبد رافع مقدام1314101841028107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليفه عبد أحمد براء1315101842097012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.4للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنصور علوان حامد آمنه1316131842087001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم يحيى احمد نجالء1317131842118188

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد خضر خليل فرح1318111842126038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن جوير سليم دانيه1319111842086008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحسن محمد باسم امين محمد1320211841004105

2889 من 30 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيادعين محمد عامر ايثار1321141842112011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم علي حسين دعاء1322101842099009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان زبار عادل فاطمه1323101842129015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيشهاب جمعه ثائر مالك1324101842137087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيسنام مبارك منعثر منتظر1325221841302033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيرؤوف هادي حسن زينب1326111842064031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس فيصل فهمي زهراء1327141842225114

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير عبد علي يوسف1328101841014073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي عزيز جمال رسل1329141842086063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر نهاد منذر احمد1330111841010004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحي اوهيم محمد غيث1331141841017091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزوير كريم علي احمد1332131841045004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس قاسم فراس الصادق محمد1333101841026206

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرزة حسين احمد النا1334121842107185

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسكران محمد عامر هبه1335121842092064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهيب فاضل عالء زهراء1336141842078034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن ناهي صادق تبارك1337131842121015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمراد ويس حسين لقمان علي1338141841042026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود علي الرحمن عبد محمد1339161851075130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة618.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عثمان حامد ابراهيم1340131851244001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة611.5للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس حكمت وائل مصطفى1341101851048015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة608.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيهللا جار ناجي علي محمد1342161851019137

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة608.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيناصح الصمد عبد الباسط عبد محمد1343161851371275

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجواد كاظم مشتاق احمد1344161851001021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمعيدي بدن خليوي حبيب1345161851004013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيبشير حمود حسن مصعب1346161851060189

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد شعين كاظم علي1347161851089070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيوادي خيون اسماعيل علي1348161851075084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيحيدر نوري خالد منار1349111852076034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيعلي الرزاق عبد علي الدين سراج1350281851014014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعليوي فرهود علي حسين1351161851001062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة597.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد مضر رامي1352161851064009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحاتم كاظم فالح منار1353131852094045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيشنان شاكر احمد محمد1354161851019117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالجبار عبد لطيف جهاد جعفر1355161851001031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد جواد حميد محمد1356161851064024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيفالح فاخر سومر علي1357161851110034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيحسين حسن عباس حسن1358281851101006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيداود علوان جميل علي1359161851063040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي علي صباح الهادي عبد1360121851030061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيكريم حامد عصام أحمد1361261851033001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحمد مجوت صالح المهدي محمد1362281851001120

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيصالح موحان فاخر يوسف1363161851041043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيصحن جاسم رحيم جاسم1364281851015005
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيجدوع الحميد عبد عادل حسين1365161851043037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي محمد صالح محمد1366101851003046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0الخارجياتاالولى الكرختطبيقيعزيز العباس عبد نجاح مريم1367101852401008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم فاضل محمد الدين نور1368101851026145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي علي حسين علي1369131851023036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفالح باني رحيم احمد1370151851011004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم دلدل سمير رسل1371101842078034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشديد عيدان كاظم احمد1372141841007011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز علي العزيز عبد منار1373141842078085

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكريم فيصل زياد محمد1374231841002161

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعباس الجبار عبد هيثم مينا1375221842125171

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيحسن فليح محمد احمد1376191841040008

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد نعمان ثابت سعاد1377101842100063

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.2للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيانور فوزي نوفل مريم1378141842112063

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحسين هللا عبد بالل شدن1379311842047115

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبيد خفيف طالب زينب1380101842223041

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم دلي العباس عبد فراس1381141841036022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن الدين عز احمد نبأ1382101842078126

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخميس صبحي صالح كوثر1383211842097086

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيالخالق عبد يوسف ايمن ندى1384211842104034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيخضير عاشور عباس خضر1385281841008019

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبداللطيف ليث فاطمه1386131842108051

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.7للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحسن محمد مصطفى ابراهيم1387211841020002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجودي زبير مصعب هيا1388101842100114

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير هادي ثامر غيداء1389111842109097

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيحواد عبدهللا نجم هاله1390191842151058

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرضا علي قاسم مرام1391131842118165

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيجعفر مردان نصير حيدر1392281841001032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم اكرم انمار زيد1393121841022034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان فوزي مهدي مثنى زهراء1394111842113045

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمبارك محمد جاسم افين1395141842094013

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيثجيل رمضان سعود الباقر1396221841311087

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد هاني هيثم علي1397101841002066

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيشكر شكران خالد غدير1398101842115137

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن عبد محمد موج1399101842090074

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيجويد حسوني مظهر جنات1400111842105016

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائينور محمد جاسم محمد1401271841010098

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.5للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشياع لطيف يونس حسين1402121841001025

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.4للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة عباس حامد مصطفى1403111841050025

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات االهلية سرى ثانويةديالىاحيائيعلي قاسم احمد النه1404211842163019

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائياحمد مجبل عبد طيبه1405191842140027

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم مكي عمار ألق1406121842087001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي جاسم حسين مريم1407141842078079

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيالرزاق عبد العزيز عبد علي مصطفى1408281841009057

2889 من 32 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائينادر قادر عباس زينب1409201842116017

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف طالب منصور وسن1410131842283048

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي الحافظ عبد احمد هللا عبد1411101841028048

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائييعقوب اكرم عالء شمس1412111842103034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد كبسون جمال رقية1413121842107069

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعبد غازي علي االء1414211842131004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجاسم حمدان عباس أيه1415211842145011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجدوع علي باسم يسر1416131842121126

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصادق الرضا عبد محمد حوراء1417141842114010

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد حكمت اياد اوس1418171841013018

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيويس كاظم اسعد زينب1419221842391033

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.6للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود احمد اياد فجر1420101842115146

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيطاهر علي عامر موج1421101842100097

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان مهدي رحيم سجاد1422111841010021

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمزه حسن العباس عبد زينب1423231842087126

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعزيز مؤيد عزيز فاطمه1424121842089063

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيراضي فاضل مرتضى علي1425161841085028

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطه محمد فاضل عمار1426131841256020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيابراهيم محمد عبدهللا فهد1427261841011106

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد الرحمن عبد شهاب ايالف1428201842344012

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل هللا عبد عامر فرح1429101842221053

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيزاجي عطيه عكله وائل1430221841312029

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحمد ابراهيم خليل ابراهيم1431201841030001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر علي حيدر روان1432141842142012

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمودي جعفر االمير عبد امنه1433141842112008

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالعباس عبد احمد رعد ندى1434251842108219

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائينايف محمد فرحان شهد1435121842020034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيجابر عبود عامر نور1436211842174053

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيحميد شاحوذ كاظم عمار1437311841071025

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبد حميد الرزاق عبد حسين1438271841001068

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.9للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم كاظم سامي نور1439131842281065

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريدي مصلح الرزاق عبد براء1440111842113014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد يحيى مثنى شمس1441131842121090

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.2زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد احمد وسام محمد1442141841010078

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيطارش جبار مرتضى فاطمه1443281842059095

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيبدن الرضا عبد علي ريهام1444111842127017

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد نعمة عامر مريم1445101842136054

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم حبيب عالء فاطمه1446101842138022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيموسى داخل حامد كرار1447221841091079

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحسن عبد محمد حسين1448151851010011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد هيالن رحمان رتاج1449131852103008

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيمحمد برهان فرحان حسين1450281851044040

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمرزه محمد ناصر صفا1451141852107016

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصادق كامل مهند اية1452141852121004
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الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة640.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيهاشم محيسن عالوي عباس1453281851016069

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيجيجان ناصر راضي علي1454281851042032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيعباس المحسن عبد علي محمد1455281851006129

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد حنفيش موحان عمار1456141851003024

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعلي محمد هيثم حسين1457281851001042

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة634.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جالب فليح كوثر1458221852143014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة633.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان محمد رحيم مرتضى1459221851013096

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيتطبيقيصكر حميد عايد صادق1460221851056010

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة630.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن اسماعيل فراس زينب1461131852078007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغزاي شعو عماد مهند1462141851003038

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيمفتن عباس مصطفى احمد1463281851001013

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصبر حميد كريم يوسف1464141851021123

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة627.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان قاسم عيسى ايه1465141852076011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكزبر راضي سالم علي1466151851011041

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيدفار قاسم كريم حيدر1467281851008045

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعطية محمد قاسم محمد1468281851151516

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيحسان حنون الرضا عبد علي1469271851013100

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة625.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيشكير خزعل حسين علي1470261851036014

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيشاهين فراري محمد مريم1471111852089038

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد عدنان عمر عدنان1472171851011107

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشرهان عبد قاسم رسل1473151852044015

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصحن العيبي كاظم يقين1474121852105073

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة569.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيشاكر المجيد عبد سرمد الفقار ذو1475101851002004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقينعيثل شدهان احمد رانيه1476221852115011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد علي عمار نور1477101852090028

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة563.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيعباس صالح حامد عمر1478181851033036

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة563.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي سالم عواد محمد1479161851060160

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة562.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيخميس كامل علي حيدر1480231851031009

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمجيد سلوم مجيد رونق1481121852107020

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي هللا عبد سعد شمس1482101852119012

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيبلعوط لطيف خالد محمد1483221851096058

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحمد عودة احمد ايهاب1484291851003035

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علوان يونس وسام1485141851019082

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيمخلف حسين هللا عبد عمر1486101851205115

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعبد فرحان عماد احمد1487261851014006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة557.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي جاسم سعد محمد1488111851026096

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيحسين فرج جاسم كرار1489221851318027

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين عنة اعداديةاالنبارتطبيقيقدو مجيد اسامه زيد1490191851021008

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيوحيد هليل سعد حسين1491141851018034

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيرضوان جبار مقبل فرح1492211852160029

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي مظهر ظافر ايسر1493111852080007

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيياسين حسين رائد اركان1494131851045004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمسلم علي كريم حسن1495101851026039

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيداني غازي نعمة احمد1496291851007018
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المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيهضم حمزه محمد مثنى1497111851151023

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمهودر صبري شاكر عمر1498291851007139

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين االهلية الرسول ال ثانويةميسانتطبيقيعطوان جبار صباح حسين1499281851034004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرحيمه الزهره عبد كريم حنين1500141852097010

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة551.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعلي عجمي عايد علي1501271851035026

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم صالح ضياء علي1502111851058071

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقيغربي محمد قاسم احمد1503111851051002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن مغتاض يحيى مرتضى1504151851001067

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجابر داود سعد محمد1505101851020128

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمد محسن عماد طه1506141851015011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود عوده حسين ليث1507131851034032

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيالجبار عبد كريم بشير منار1508221852125040

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم محسن ستار حنين1509181852221011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيجمال صبيح محمد داليا1510111852105011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيساده عيسى حسين عمران1511111851010017

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن ابراهيم اسماعيل حوراء1512131852071013

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيكرماش الحسين عبد ماجد مصطفى1513271851032062

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيجياد جالب احمد فيصل1514231851256033

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عجه عباس زهراء1515141852070023

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح جعفر سمير بلسم1516101852120011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيتوفيق الواحد عبد هاشم صالح1517271851005033

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد هاشم علي اسراء1518141852078003

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد محمد عماد سبأ1519101852120031

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيمرزه كريم علي حيدر1520271851019038

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى شعيبث جبار ضياء1521221851311096

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد عباس رشيد حسن1522141851022023

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيراشد توفيق رشيد يسر1523121852110021

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس هادي حسن فالح1524121851032060

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحيميد عباس غضبان يوسف1525111851007051

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم خليل عادل زهراء1526141852077019

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0المختلطة الرحال ثانويةالبصرةتطبيقيناصر حسين فاخر موسى1527161851317018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة578.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد صابر ماجد مجبل1528141851043017

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.3المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن احمد الرحيم عبد محمد1529111851010020

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيالكريم عبد الجبار عبد احمد علي1530101851203058

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم عباس علي زينب1531141852078018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير فاضل عباس زهراء1532131852101017

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة562.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسين الدين عالء اسامه1533131851224003

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيمطشر مزهر اياد رانيه1534111852106011

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيحافظ العباس عبد فاضل فاطمه1535101852117018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد رشيد حيدر علي1536131851001050

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي مناوي عامر تبارك1537141852140007

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيغيالن صباح ليث حسن1538161851074018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة551.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيزامل حسن علي منتظر1539281851032045

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان ندى ربيع استبرق1540101852110002
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البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيمحمد مسيري قادر محمد1541281851025020

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي عبدالرزاق قاسم1542131851015043

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقييوسف علي وادي علي1543281851151403

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيسعدون جعفر اياد محمد1544161851017051

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيصافي راضي سبتي حسنين1545161851027008

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاسم فريح زيد تسنيم1546111852075006

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفجاج الحسين عبد علي حسين1547151851013017

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالرحيم عبد علي عبد ضياء ياسر1548161851019169

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد علوان مالك صابرين1549131852107032

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.4للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحيدر ابراهيم هاشم ابراهيم1550141851046001

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةتطبيقيمهلهل الجليل عبد حافظ حسين1551161751124005

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهاشم علي مثنى زينب1552121852089019

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان عبد نجم رضا1553121851026014

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىتطبيقيرزاق قادر يوسف غفران1554211852290011

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة541.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيحميدي عطيه ماجد علي1555131851236002

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم جواد حيدر زهراء1556111852080018

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيادم اكرم جالل سجاد1557161851075056

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد عاشور يوسف غسق1558161852194017

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي امير رحمان نزار اساور1559131842072003

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائينعمه كاطع حسن ديانا1560121842112047

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائينايف كاظم ضياء مؤمن1561211841008054

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعيسى كريم بهاء مصطفى1562131841022129

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعاضي عطيه مجبل نرجس1563151842060011

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسالم منيف علي ايمان1564121842104003

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزاير زناد جبار حنين1565131842118042

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيموسى الحسن عبد سالم زينب1566261842071008

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد علي عبد حسين زينب1567251842062334

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي رسول فاطمه1568111842103041

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعماره سوادي اياد علي1569161841075159

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.8للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد باسم سجاد1570131841037031

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة673.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم العباس عبد علي غسق1571141842094129

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمادي محمد رحيم احمد1572231841020015

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمنذور الواحد عبد غفار علي1573271841010083

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين خضير فاضل ليث1574101841028078

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمصطفى عبد مؤيد العزيز عبد1575171841022096

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكزير حاوي محمد محمدصادق1576131841030092

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين العباس ثانويةكربالءاحيائيفرهود الحر عبد جبار محمد1577271841043014

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضر ياسين سعد وسن1578101842115209

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد يحيى علي عال1579121842109082

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيخضير ابو حمود ياسر علي1580241841063022

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعلي حسن محمد عباس1581281841001047

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.1للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم سويد عدنان يوسف1582111841050030

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة666.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيضيهود المحسن عبد فاروق محمد1583251841031698

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي الحسن عبد عادل تبارك1584121842094037
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الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيزيا مانوئيل سالم ميرنا1585201842144031

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد صالح خالد سرى1586111842074025

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصيهود دريعم يحيى كوثر1587141842078072

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة664.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي ابراهيم اسماعيل فاطمة1588121842118069

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف فتوحي عمر عذراء1589111842070077

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيجاسم ماجد وليد يوسف1590221841036217

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسن مضر امنه1591101842091005

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيوادي محسن وليد تبارك1592111842065025

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.5للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنير عدنان قحطان امل1593101842137007

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير بدري هبه1594131842121123

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عادي محمد مريم1595131842117157

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائينعمة ماجد عماد مريم1596281842054036

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد صباح علي امنه1597101842115021

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة661.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيجياد عذاب كريم فاطمه1598111842081034

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجاسم موسى امير وداد1599231842132093

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيجلوي دحام صبري لواء1600101841017070

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيجعاطه محمود هاشم شاكر1601101841020060

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم مفتن الخالق عبد مؤمل1602141841042034

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة660.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين جواد طارق نور1603101842120110

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.9المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد خضير نجم محمد1604111841010064

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي الكريم عبد ياسر جمانه1605141842094031

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيجلوب فاضل ليث صالح1606131841224008

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسر نعمه علي يقين1607131842109034

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبكر حمدي فؤاد هاله1608131842104061

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفالح حسين جواد زهراء1609131842104025

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر عزيز علي فاطمه1610131842091104

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيشهاب سعدون علي روعه1611101842115063

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح عباس صالح نور1612111842114098

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيصبري محمد هشام مصطفى1613101841026245

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة659.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخشه ابو محمد حازم تبارك1614111842096013

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطيه ناصر جمعه حوراء1615131842121024

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحي متعب قحطان ايه1616101842120013

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن مصطفى كيالن ساره1617141842117036

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيعوين احمد الحسين عبد زهراء1618261842112015

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن حسن صالح عائشه1619131842073056

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن جابر حازم محمد1620241841001246

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحنفش حراز حيدر طفوف1621141842103021

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف عبود احمد عائشه1622101842078090

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيحسن محمد ابراهيم محمد مطر العابدين زين1623161841010010

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمطر محسن رعد فاطمه1624161842165345

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة657.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمود علي ازاد ناز1625201842332036

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.9المتميزين ثاتويةواسطاحيائيعسكر هللا عطا محمود احمد1626261841040003

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائينوري محمد طارق زيدون رند1627101842100042

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0الخارجياتاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح جالل زهراء1628131842401017
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الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهربود محمد باسم امنة1629131842091020

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييحيى علي مسلم محمد1630251841031717

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم فهد نديم1631231841020309

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهادي حمودي طارق رحاب1632151842054046

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة656.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جبار ستار حوراء1633161842192012

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.7المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعوده عباس فاضل زينب1634111842113050

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة655.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح جمعه محمد مريم1635101842100089

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيعلي عباس جاسم محمد1636211851016017

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة639.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيحسين هاشم حميد امير1637231851027003

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالمحسن عبدالرزاق فاضل عبدهللا1638131851009030

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة614.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيصبر محسن فليح حسين1639221851063010

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيعكال رهيف خليل كاظم1640221851030031

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر حسن علي حسين1641141851048011

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيالنبي عبد شنشول حميد ضرغام1642221851091055

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقينزال خليفه حميد سجى1643101852094014

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد محمود عقيل دانيه1644111852102009

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين كامل ثامر زينب1645111852089019

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد علي عبد رياض حيدر1646141851023040

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيتيته ابراهيم نبيل هاجر1647121852089046

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم كاطع كاظم مهدي1648281851008141

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد احمد دريد دنيا1649141852077014

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن علي محسن علي1650131851012086

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيقيراوي فاضل مثنى جنات1651261852075005

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد مكي ظاهر مريم1652161852228070

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيرحيم محمد نزار مصطفى1653161851036134

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيجبر عباس جاسب حسين1654221851002027

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي قاسم علي الدين نور1655141851047120

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة581.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم مهدي جاسم ريما1656141852112012

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي عالوي وليد ياسر1657101851006024

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيبداي ناصر عداي حيدر1658221851079013

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عليوي محمد عباس1659221851051026

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة610.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيقفطان رشيد ناصر الرحمن عبد1660101851020075

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة607.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيياسين علي هاشم فرح1661101852110063

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة605.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيداخل خلف صالح فاطمه1662111852108032

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعواس حطاب سمير امنيه1663131852109003

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة603.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جبار سامي علي1664241851003041

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة602.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحسن خضير احمد محمد1665101851002013

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه نعيس حسين مهيمن1666221851311190

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيجواد تقي حسين مينا1667101852078003

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقييحيى اديب محمد ضحى1668101852086014

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضير سويدان جمال نورا1669111852093007

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة600.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفنجان عباس فاضل علي1670131851031063

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيرشيد عباس حيدر كرار1671231851009054

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيصادق محمد جعفر محمد نجاح برهان1672101851008007
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المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح الحميد عبد عماد ساره1673101852119011

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيشنبار حاتم صباح احمد1674161851084008

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد خالد صباح نجله1675141852135025

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة597.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيرحيم ساجت نجم زينة1676111852066018

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة597.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعيسى قاسم احمد سجاد1677141851016047

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحيميد علي احمد امل1678101852118006

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي كاظم جواد رامي1679181851006022

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن االمير عبد اسماعيل داليا1680111852108009

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد ابراهيم طالب لبنا1681111852114027

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة594.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسين سعد مريم1682121852117026

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد حسن علي مرام1683141852111037

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة593.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف حسين ضياء علي1684101851026079

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة592.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسين حميد وسام الحميد عبد1685211851226013

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيطاهر حسن عدنان علي1686121851025057

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيعبود كمر مصطفى مروه1687261852250019

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عباس سمير سليل1688131852099012

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيمحمد كريم عامر حسين1689281851032012

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيعمران عيسى خالد مصعب1690201851002048

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيقاسم طالب مصطفى فاطمه1691131852093053

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيطالل جهلول نايف حسين1692111851008020

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمهنه صالح احمد شهاب1693221851065017

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسكران جاسم علي سجاد1694151851007048

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشريف جابر ابراهيم محمد1695151851005085

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيثجيل جبر خالد محمد1696111851009047

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمريوش كاظم نوري زهراء1697151852048018

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن جواد محمد غدير1698101842115138

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعلي محمد محمود اللطيف عبد1699211841011041

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد خزعل مازن عباس1700131841020037

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق محمد كنعان سعد سيف1701131841010052

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي الكريم عبد احمد عمر1702101841014045

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن الستار عبد عامر راويه1703101842115052

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيصالح عالوي الكريم عبد صالح1704161841079014

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين رضا مالك كوثر1705141842078071

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمسلم غانم أحمد مصطفى1706101841028098

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائييعقوب صبري احمد محمد1707141841010067

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد الكريم عبد ئاسو سنار1708101842078077

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيخفي عبودي قاسم حسن1709281841006034

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيشيت محمد مجيد عمار محمد1710171841022169

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيامين عباس عدنان الدين عميد1711271841008052

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيجعفر عدنان انور محمد1712101841013117

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيالرزاق عبد حسين علي زهراء1713221842414037

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمرعي عباس الكريم عبد صبار1714191841009083

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيسمير علي ثامر هللا عبد1715111841005033

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيناجي هادي طالل طيبه1716111842074034
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الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم ماجد هشام1717161841060142

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيحمود عوفي غالب احمد1718161841047001

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي المنعم عبد لؤي رامي1719101841028037

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائياالئمه عبد حمزه حيدر كرار1720231841047076

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.1للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا مال علي احمد1721171841212004

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين عيدان هللا خير حوراء1722141842110034

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجودي رشيد واثق وسام1723141841018163

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعلي حسن احمد امين1724221841002037

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسعيد الرزاق عبد ياسر الحارث1725171841351030

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزغير حسين هادي حسن1726141741017024

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة686.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهادي مكي جواد محمد1727121851001009

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل الرزاق عبد ضياء سجاد1728101851017024

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.4المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيصخي ناصر احمد غياث1729111851010018

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمود جمعة مكي احمد1730101851019029

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير اسماعيل قحطان علي1731101851013066

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسكران اسماعيل الرسول عبد احمد1732141851023009

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحسن خاشع مهدي محمد وهب1733101851020155

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر سالم احمد علي1734131851010051

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة698.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعبد هادي حسن محمد1735231851009062

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة697.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيندى محمد سليم علي1736101851017045

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة696.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن محمد الكريم عبد دانيه1737141852140013

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة696.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيمصلح كريم محمود محمد1738111851042041

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة696.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محمد باسم محمد1739131851011027

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة695.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي الرحمن عبد هاشم محمد1740101851048010

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة694.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيخاطر خلف حسين علي1741211851083012

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة693.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناجي وهيب احمد زينه1742141852094006

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة693.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد حميد مهند طيبه1743141852101012

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة692.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيعذيب هليل داخل فاطمه1744261852119017

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة692.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالرزاق لؤي رانيا1745131852075010

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة692.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحسين مهدي علي محمد مرتجى1746271851001125

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة691.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي عباس ياسين محمد1747141851021096

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة690.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين مجيد صباح علي1748111851033017

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة690.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهاني سلمان نزار احمد1749121851025009

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة689.9للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن محمد رعد علي1750121851001005

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة689.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينوار خليفه عامر علي1751131851030051

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيطه ياسين طه عباس1752251851031077

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة688.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعيسى جاسب رياض علي محمد1753141851021090

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة687.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيالحسن عبد كطران سعدي حنين1754271852054007

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة686.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمد خلف علوان الرحمن عبد1755321851010023

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن قاسم كمال رفل1756141852095013

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة685.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعبد ابراهيم حسن مصطفى1757261851014074

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحاتم حكيم رائد امنه1758131852091006

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمهدي كاظم الجبار عبد محمد1759251851031145

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة683.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيجميل حبيب الكريم عبد محمد1760231851029029
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النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيفياض عباس عامر هدير1761111852109053

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيذنون زكي محمد شامل هيا1762141852112031

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد سعد محمد1763251851200055

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجعفر صادق جعفر اسراء1764121852118004

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيجياد ياسر عواد مصطفى1765251851052050

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيسيد كامل عامر سيف1766231851005027

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد فاضل نبيل شمس1767141852112014

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعواد عبدالساده محمد عباس1768131851030038

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.8للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد ابراهيم نبيل احمد1769101851048002

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحتطبيقيكاظم وحيد الكريم عبد محمد1770181851029022

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيبدن عبد محمد غدير1771131852100016

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة676.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجبر سلمان نوري سلمان1772101851028006

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعبود كاظم خالد علي1773231851002081

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة676.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخوكاز ارام نوبار تاالر1774141842094027

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد رشيد وليد هبه1775101842136065

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح محمد صادق رياض صادق1776101841026107

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعباس الحكيم عبد حميد هديل1777271842057155

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عدنان رياض حنين1778131842096006

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعباس خضير حامد مرتضى1779271841034065

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد نافع نهاد مليحه1780101842102045

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة672.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي كاظم نصير مالك1781141842094167

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0اسطنبول-  تركيا االهلية العراقية الفاتح محمد مدارساالولى الرصافةاحيائيشريف سلمان سومر موسى1782131841223003

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة672.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان االله عبد حسين رباب1783111842108020

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيناصر غضبان فارس مريم1784121842109106

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد حارث مريم1785141842112059

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد عيدان محمد هبة1786111842071079

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيحسن جابر صالح هاله1787111842106047

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد الدين محي حسين علي1788121841030105

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة671.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد كريم محمد مصطفى1789111841016095

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد بشار جعفر بتول1790141842108013

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد شاكر يافث نهى1791131842117168

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة670.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس محمود ليث نور1792101842137099

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة669.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائينعمه الرزاق عبد اسامه آيه1793101842100003

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر دعير علي الهدى نور1794141842134113

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائياحمد الباري عبد عادل عال1795181842247027

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيماهود علي ستار دنيا1796261842250165

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة669.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائينايف حسين ايهاب علي1797271841005157

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم ماجد مينا1798111842064055

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيجبير عطيه علي حسين1799221841020020

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد علي السجاد1800101841026038

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد ضياء جعفر امنه1801111842115001

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد هاشم ماجد اونس1802141842101007

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عبد سالم ميمن1803141842099054

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشنداخ جاسم مؤيد اسراء1804141842134007
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واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالمجيد عبد كامل محمود شمس1805141842071044

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة667.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطشر هاشم حسن احمد1806141841007003

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة667.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمدعزت احسان اسل داليا1807131842121029

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليل المنعم عبد محمد احمد1808101851013014

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة667.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيلفته عباس صباح رند1809101852100002

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد الرحمن عبد السالم عبد احمد1810101851017009

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة637.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيكشكول صاحب مهند الهدى نور1811101852100005

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة637.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالرزاق لؤي دانيا1812131852075009

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحاجم سلطان موسى نرجس1813141852065022

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة636.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي جواد سمير منتظر1814141851026067

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة632.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيطه حسين صباح مسك1815111852103023

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين رضا علي زهراء1816151852045015

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرزاق كتاب عامر حنين1817131852087004

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسليمان صبري ياسر سدير1818141841007044

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبشير جعفر ماجد فاطمة1819151842054115

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجمعه محمد ايسر ريم1820131842117057

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان الرزاق عبد علي نور1821121842110081

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلوم يحي محمد غدير1822141842112047

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد نوري فوزي زينب1823131842072027

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهللا اسد هللا خير خالد حسن1824131841031014

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر الصاحب عبد مازن سما1825101842102031

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعيمه الزهره عبد عقيل مالك1826151842054146

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقاسم اسماعيل حقي ريم1827131842117058

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيسلمان محمد جاسم سمى1828141842077034

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن منصور ليث هللا عبد1829141841064015

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان هادي حسن زهراء1830141842100042

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل محسن محمد نور1831141842127035

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسعيد مظفر صفوان رضوان1832171841022061

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود شاكر طارق عطاء1833101842117076

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان محمد احمد فاطمه1834101842109063

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد سلمان عدنان آيه1835101842115006

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجباره شاتي سعدون تكتم1836151842046033

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمسعد علي حسين احمد1837141841021005

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عيدان صباح ساره1838141842067033

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيشريف الرزاق عبد رشيد نور1839211842145100

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفجر حامد عدنان نور1840141842073097

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجزي عبد علي ساره1841141842091016

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد رشيد مجيد منصور1842131841001092

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.8للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن هاشم فراس العابدين زين1843101841026092

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم سلمان عالءالدين حسين1844131841037026

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.6للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيداود سلمان الحسن عبد فاطمه1845211842143073

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.4المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائينمنم طالب علي امير1846241841041010

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيناظم محمد ازهر مصطفى دانية1847101842078023

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسر كاظم علي زهراء1848131842121054

2889 من 42 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيجاسم العزيز عبد وسام ايات1849211842140025

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيجابر الكاظم عبد باسم عال1850261842132072

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمد احمد عبود الهدى نور1851121842020066

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة697.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمادي حسن قيس احمد1852141851007001

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة697.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن محمد قاسم رفل1853101852094010

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة697.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم عبدالقادر اكرم رقيه1854131852098013

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة689.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود حسن احمد رقيه1855111852114012

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة686.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناصر ميره مصطفى منتظر1856141851007018

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة685.5للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود حسين علي يوسف1857141851046006

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة685.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحيدر حسين عماد تبارك1858141852089005

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة683.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالملك محمد عبدالملك1859131851022043

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة682.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد احمد عبدهللا امين1860191851060002

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة681.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيرزوقي حامد حيدر عبدهللا1861111851400011

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمطلق الواحد عبد اركان علي1862221851098024

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة641.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقييوسف عباس مهند مبشر1863101851028010

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة635.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمة حسن ياسين اروى1864111852127002

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة620.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمودي حسين محمد سارة1865141852085006

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة603.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد الدين محي زياد ابراهيم1866201851084001

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقييونس صاحب الرضا عبد حسنين1867101851026041

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان رافع عمار محمد1868111851005065

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد ضياء احمد1869111751048004

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة581.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيازناد اسوادي عبدالواحد روان1870131852092018

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة581.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا اسد حسين اكرم احمد1871111851002001

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبولص سادة بولص مالك1872141852117008

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيغضبان هيال سالم علي1873161851353087

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالحسين عبد احمد ذر أبا الغدير شمس1874121852110012

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة578.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين علي جبار تاره1875111852102006

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيحسن صاحب ماجد رانيا1876231852128004

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة576.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيفاخر طالب شهيد محمد1877251851007212

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن محمد حسين هدى1878291852052077

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة575.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعيد خزعل محمد القادر عبد1879101851042016

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة575.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالباقي عبد جواد محمد جعفر محمد منتظر1880101851018040

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيمبارك علي حازم علي1881101851042020

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيرحيم سفاح حسين علي1882101851043024

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفياض خليل عبدالجبار عبدهللا1883131851022040

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد محمد فاروق فؤاد ابراهيم1884111851018008

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيمجيد غانم امير علي1885131851224013

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيمريهج عبادي حيدر حسن1886121851007017

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد خميس جبار هدى1887131852092035

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيتقي حسن صباح فاطمه1888131852095013

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة568.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس فضيل محبوب احمد1889101851200006

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة567.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسويلم شندل جاسم براء1890111852108006

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد محمد جاسم حيدر1891141851022032

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد يوسف زهير زينب1892161852184048
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الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم فرحان اسراء1893131852111003

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفاضل عباس مصطفى علي1894141851016068

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة678.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيسبع علي كامل ضحى1895101842109055

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة677.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد ناجي طارق مريم1896101842078111

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود فاضل علي نبأ1897131842091128

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد حماده محمد احمد1898101841017005

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف الرزاق عبد عثمان هللا عبد1899111841005036

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة677.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائياسماعيل عمار علي العزيز عبد1900191841114034

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف عبد مردان يوسف1901101841042025

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة676.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطه طارق قحطان سما1902131842087052

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.3للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير ياس علي نور1903141842112077

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيركبان شعيل عادل رباب1904111842074009

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيداني عمران علي ضيف1905141841026029

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح كاظم عبد هللا هبه1906141842138036

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن طالب ماجد فاطمه1907121842105121

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة675.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسبتي توفيق كامل غاده1908101842115136

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم الصاحب عبد محمد حنين1909121842109023

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.4للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيصوفي خلف احمد ابراهيم1910101841048001

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.1الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم حماد الواحد عبد حنين1911101842100031

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير ماجد شهد1912141842072075

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحنون خلف سعد زهراء1913141842100043

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم نصيف عامر شمس1914131842091089

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمطلك ابراهيم سعدون نورس1915131842104060

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعلي احمد مهدي علي1916131841236004

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير الجبار عبد مؤيد االء1917111842078003

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد الكريم عبد ناظم حسن1918161841075066

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيماجد حميد رعد رغد1919101842100040

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم جليل احمد سارة1920131842096017

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة674.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيالزم سرحان عباس قيصر1921111841028036

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.1الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد فرحان علي بكر1922101841002019

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم كاظم احمد عمر1923101841026181

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيالحسن عبد محمود مظهر مريم1924211842211015

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد سمير فرح1925131842086072

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيعزيز الدين صبر موفق دانيه1926101842090019

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان غازي عمر زهراء1927141842111062

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم الواحد عبد حيدر دعاء1928221852154016

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة638.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود حسين زكي ساره1929111852072026

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة617.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقياحمد مهدي نشأت شهاب1930211851062008

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة614.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمزه المهدي عبد صباح رفل1931121852105019

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة613.6للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيكريم صدام علي محمد1932161851105035

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة613.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيناصر جواد خالد زينب1933101852094011

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عبد ماجد آالء1934141852100001

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة611.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيرمضان حميد ثائر علي1935101851028008

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة611.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخضر الياس قاسم محمد1936121851031109
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االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة609.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيعبيد سعيد قاسم احمد1937291851016008

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة667.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد سويدان فؤاد مصطفى1938101841028102

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة662.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيفارس دحام فاضل امان1939211842015001

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة661.8للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرحيم مرتضى محمد مريم1940131842283038

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة658.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل عصام انس عفراء1941101842090051

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة654.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجاسم كاظم قاسم زينب1942211842145051

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة653.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد حمزه جمال دانيه1943141842094039

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة652.4للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلي محسن ثائر سرى1944211842143052

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيشخير شاطي فاخر زهراء1945221842412022

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة652.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود الدين عالء خالد سنان1946131841020030

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة651.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد اسعد سجى1947141842225056

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة649.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد حسن فالح ايالف1948111842067018

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة648.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجابر محسن اسعد موده1949121842109112

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة648.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود مجيد محمد احمد1950141841007013

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحيدر سرحان حسن محمد1951121841031143

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيفرمان رشيد الحميد عبد ليث1952211841013080

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزيز عوده مهدي زهراء1953111842065053

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة647.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيقاسم علي ثائر فاطمه1954111842072065

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحميد منيع عقيل فاطمه1955281842059091

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة646.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد محمد الرحمن عبد ايه1956101842098002

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.8للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس مهدي محمد مسره1957141842112064

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد رشيد علي منار1958131842100086

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الواحد عبد اياد بنين1959141842134016

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد عثمان نزار امنه1960131842070016

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف رضيوي حسين ضحى1961111842067072

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة645.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيغالي تايه كاظم يونس1962141841022082

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة644.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيشمخي جبار سعد فاطمه1963111842076110

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيمخلف محمود يحيى احمد1964111841019004

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيطعمه فوزي سعد دانيه1965111842067030

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبد كاظم حبيب محمد1966221841002208

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة643.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعالوي ناهي ماجد ايه1967101842115024

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة642.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيصالح نعمه مجيد هاشم محمد1968271841029063

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة642.7للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبيد عطيه عباس زينب1969131842117076

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيهاشم حاتم عباس حوراء1970191842304012

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة642.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلوم خليل غسان ابراهيم1971101841043001

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيعلي حسن فالح سرى1972221852141018

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهالل صفيان طالل رجوى1973141852106009

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد محمد حمزه ريحان1974111852084013

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصادق لطيف حامد موسى1975121851032099

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيذهب جابر مجيد محمد1976261851159012

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقينجم سلمان الرحمن عبد زينب1977101852107007

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمطشر احمد فارس ايمن1978111851051003

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيثجيل محمد ثامر زيد1979131851041022

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيموسى خلف احمد حسن1980101851013028
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المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم صكبان زياد احمد1981111851011003

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيحسين فاضل عامر جعفر1982261851036003

العلوم كلية/بغداد جامعة679.5المتميزين ثانويةميساناحيائيفعل حمود عدنان العابدين زين1983281841026014

العلوم كلية/بغداد جامعة678.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوالي علي عادل اسراء1984131842095001

العلوم كلية/بغداد جامعة677.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود المجيد عبد اسامه محمد1985101841028083

العلوم كلية/بغداد جامعة676.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكرم ساهي احمد هبه1986131842093116

العلوم كلية/بغداد جامعة676.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيبالل يوسف محمود احمد1987181841030005

العلوم كلية/بغداد جامعة675.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر احمد فاطمه1988111842100018

العلوم كلية/بغداد جامعة675.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم االله عبد لؤي دانيه1989111842060006

العلوم كلية/بغداد جامعة673.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان صادق جعفر احمد المهيمن عبد1990101841028056

العلوم كلية/بغداد جامعة672.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم احميد حسين ضحى1991111842104037

العلوم كلية/بغداد جامعة672.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد عبد سالم اسراء1992101842118004

العلوم كلية/بغداد جامعة671.6للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر محمود عبدالحكيم اطياف1993131842087004

العلوم كلية/بغداد جامعة671.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيهادي مهدي اياد روان1994111842062042

العلوم كلية/بغداد جامعة671.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي عبدالخالق زيد محمد1995131841001073

العلوم كلية/بغداد جامعة669.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود عدنان وسام ساره1996101842100060

العلوم كلية/بغداد جامعة669.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين مندو محمد مينا1997101842078123

العلوم كلية/بغداد جامعة669.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد محمود اسماعيل يوسف1998111841019035

العلوم كلية/بغداد جامعة669.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيعيفان عبد ناظم سارة1999191842166038

العلوم كلية/بغداد جامعة669.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيعدوان فزع هللا خير سفيان2000191841086011

العلوم كلية/بغداد جامعة669.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحواس هللا عبد عبيد طه2001101841029019

العلوم كلية/بغداد جامعة668.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد داود نمير زهراء2002141842094075

العلوم كلية/بغداد جامعة668.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيورثة جمعة محمد دانيا2003151842055025

العلوم كلية/بغداد جامعة668.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيالزم عبد علي مريم2004111842089035

العلوم كلية/بغداد جامعة667.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسبتي كامل السالم عبد ريام2005141842067021

العلوم كلية/بغداد جامعة667.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمظلوم حسين شلبه زينب2006211842121049

العلوم كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد خضير فالح ايه2007101842091010

العلوم كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن حاتم علي زينب2008141842125020

العلوم كلية/بغداد جامعة665.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحاتم جبار محمد زهراء2009151842054071

العلوم كلية/بغداد جامعة665.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود حويش الستار عبد شيماء2010101842120066

العلوم كلية/بغداد جامعة664.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح حسن سالم اسالم2011101842078005

العلوم كلية/بغداد جامعة664.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعدون جبار الدين عالء سرى2012121842109071

العلوم كلية/بغداد جامعة664.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخاحيائيجوهان حماد ماهر ُيمنى2013101842112014

العلوم كلية/بغداد جامعة664.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيدحام محمد علي زينه2014111842070053

العلوم كلية/بغداد جامعة664.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالمجيد عبد الحميد عبد جمال فاطمة2015141842129041

العلوم كلية/بغداد جامعة663.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد شهاب مهند اسالم2016101842089003

العلوم كلية/بغداد جامعة663.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيحبيب حمزة الكريم عبد علي2017101841003019

العلوم كلية/بغداد جامعة662.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن القادر عبد مكارم مريم2018101842078114

العلوم كلية/بغداد جامعة662.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطلك نايف حيدر مريم2019111842079052

العلوم كلية/بغداد جامعة662.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم مهدي عبود حيدر2020101841205039

العلوم كلية/بغداد جامعة661.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمدي احمد اسناد مختار2021141841015055

العلوم كلية/بغداد جامعة660.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد احمد محمد شهد2022101842100069

العلوم كلية/بغداد جامعة660.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيحمادي جاسم صالح يقين2023191842246110

العلوم كلية/بغداد جامعة660.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد هللا عبد رعد ريم2024111842067045
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العلوم كلية/بغداد جامعة660.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود فخري احمد مروه2025101842119058

العلوم كلية/بغداد جامعة660.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم محمد ابراهيم علي2026141841022039

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد جمال احمد محمد2027201841309041

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس طارق زيد زينب2028121842093016

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان داود حيدر كرار2029261841001133

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخميس سبع عدنان فاطمه2030111842064047

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد صالح طارق دينا2031111842104015

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي محمد خاني عباس زينب2032151842054080

العلوم كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيقدوري اكرم ظافر تيجان2033211842097025

العلوم كلية/بغداد جامعة658.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم شبيب عدنان حيدر2034141841018048

العلوم كلية/بغداد جامعة658.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيجروان جليل محمد سمير2035191841013031

العلوم كلية/بغداد جامعة658.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمزه هللا مال ليث منار2036131842075031

العلوم كلية/بغداد جامعة657.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسوني زويد فرج ُرسل2037141842091012

العلوم كلية/بغداد جامعة657.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيامين باقر ناضر فاطمه2038121842109100

العلوم كلية/بغداد جامعة657.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر حاجم علي نور2039131842101052

العلوم كلية/بغداد جامعة657.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالوهاب عبدالستار ثامر اسراء2040131842117015

العلوم كلية/بغداد جامعة656.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محسن جمال زينب2041101842078059

العلوم كلية/بغداد جامعة656.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلوم ثابت سمير حسين2042101841002024

العلوم كلية/بغداد جامعة656.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم شنشول علي العذراء مريم2043151842046143

العلوم كلية/بغداد جامعة656.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعطية رزاق فراس سارة2044111842110049

العلوم كلية/بغداد جامعة656.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان سالم محسن فاطمه2045121842092051

العلوم كلية/بغداد جامعة655.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد بدران شهد2046111842113060

العلوم كلية/بغداد جامعة655.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيخان سايه دارا احمد فاطمه2047211842135071

العلوم كلية/بغداد جامعة655.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياكبر عزيم كنعان عباس2048151841017043

العلوم كلية/بغداد جامعة655.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن علي حيدر شيماء2049131842087061

العلوم كلية/بغداد جامعة655.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود مناف نها2050101842091093

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيحمود كامل زاحم صفا2051181842256013

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجبل محسن محمد نرجس2052141842070097

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم احمد لطيف زينه2053181842176066

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيفيصل عباس حامد محمد2054111841026122

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيعباس محمد باسم احمد2055191841086002

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيمحمد بدر العزيز عبد مهيمن2056271841008086

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس زغير حميد حوراء2057151842044032

العلوم كلية/بغداد جامعة654.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد الخالق عبد علي محمد2058141841022067

العلوم كلية/بغداد جامعة653.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائياللطيف عبد جمعه الستار عبد طيبه2059321842029049

العلوم كلية/بغداد جامعة653.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيكاطع قاسم كريم خديجة2060221842323050

العلوم كلية/بغداد جامعة652.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهيب نوري صباح اديان2061141842094008

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمرزه عبدهللا الدين نجم حنين2062131842103011

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطنش معوبث شاكر علي2063131841034034

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيفزع عباس كريم زينب2064101842101047

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاطع خزعل احمد الزهراء فاطمه2065131842099028

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيكرحوت طالب خالد فاطمه2066101842077060

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين كاظم جودت حسين2067101841026066

العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين داود سعد اسراء2068141842078004
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العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخزعل عباس محمد ميس2069131842100089

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم كريم اسماعيل زينب2070131842117073

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيناصر جواد فوزي فرح2071101842091075

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائينجاح جابر محمد مريم2072111842065092

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد السيد عبد عدنان مرتضى2073151841003059

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيباهض حسن حسين سجى2074121842117024

العلوم كلية/بغداد جامعة651.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالغفور عبد رجب لؤي تبارك2075101842119010

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحزام كريم امير ضحى2076141842093045

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيذياب عواد حامد طيبة2077191842246068

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيحسين سلمان محمد استبرق2078141842220003

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيوادي وحيد حسين سجاد2079131841002018

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي بشار عبدهللا2080131841010066

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد خالد مثنى مريم2081101842097042

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجسوم داخل ثامر منار2082111842101041

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد اسماعيل القادر عبد صبح2083101842086081

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيوادي كامل محمد كوثر2084151842058073

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن ماجد الرحمن عبد علي2085121841022074

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0الخارجيونالثالثة الكرخاحيائيسليمان حسن نافع غزوان2086121841400009

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حسين احمد حسن2087151841011026

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف هادي فرقان2088111842217063

العلوم كلية/بغداد جامعة650.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد هاشم فاضل ختام2089101842223022

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجازع علي حسن والء2090141842072137

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم ناجي رافع مها2091131842086083

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم عباس حميد سجا2092101842117061

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيرحيم خليفة ثائر ابتهال2093101842089001

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد مظفر فراس سجود2094111842060011

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطية عباس غانم بنين2095121842107034

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشمام عيسى حسن حوراء2096151842050018

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد سهيل خليل منى2097111842084129

العلوم كلية/بغداد جامعة649.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيلطيف اسماعيل الدين صالح سماح2098121842096017

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن سلمان محمد زهراء2099141842104016

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزرزور خضير سعد نبأ2100141842067067

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان حسين قاسم مريم2101141842078082

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد احمد حسين جنات2102131842087015

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان مدحت بالل مريم2103111842109107

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد سعدون ابرار2104101842108004

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيرشيد حميد مجيد أيمان2105211842110005

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبار حسن ماجد زهراء2106121842105067

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيقاسم هادي حسين زهراء2107121842089033

العلوم كلية/بغداد جامعة648.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم خليل منير علي2108131841019019

العلوم كلية/بغداد جامعة647.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب كريم مناف محمد2109141841009036

العلوم كلية/بغداد جامعة647.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد سليمان داود حنان2110111842100010

العلوم كلية/بغداد جامعة647.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد صالح مهدي رنا2111121842084015

العلوم كلية/بغداد جامعة647.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيقاسم حسين ضياء شمس2112101842103020
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العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي حرجان الواحد عبد نور2113141842145148

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجمان انور محمد رفل2114141842114012

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيجاسم عبود محمد ريام2115191842246042

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعزت حكمت عامر رحمه2116101842110020

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير فاضل محمد فاطمه2117111842113070

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينوري ياسين سعد زهراء2118101842117051

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيطليب علي عبد امين ايات2119121842102010

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد صاحب علي زهراء2120111842076062

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصطفى النافع عبد محمد نورا2121111842100029

العلوم كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد الرحمن عبد ابراهيم نور2122101842090081

العلوم كلية/بغداد جامعة645.5للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد اموري عدنان علي2123121841001048

العلوم كلية/بغداد جامعة645.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكامل لطفي كامل احمد2124131841016011

العلوم كلية/بغداد جامعة645.2للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الرسول عبد احمد حيدر2125101841026078

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين صبار احمد الهدى نور2126131842070233

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم جواد ابراهيم احمد2127131841001002

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل خليل ياسر نور2128131842099042

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيخليل وجيه رعد غيث2129191841021021

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسن شعالن صباح تبارك2130261842083015

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم محمد جاسم نور2131101842079032

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي محمد جاسم بتول2132121842087008

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد سهيل علي نور2133121842115016

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان حلو سلمان مريم2134121842105131

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم عبداللطيف زهراء2135131842079013

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفرج صبري جالل هاجر2136151842052040

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن الهادي عبد حسن قمر2137141842081017

العلوم كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخطار مسلم صباح مريم2138141842125038

العلوم كلية/بغداد جامعة644.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن رجب مروان اعتدال2139101842100007

العلوم كلية/بغداد جامعة644.3للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزت عبدالرحمن عصام علي2140131841010082

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكمر بارود حامد رانيه2141141842106008

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالشبراوي محمدعلي احمد علي2142131841014013

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيساجت وحيد مظفر تبارك2143131842097008

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجمعه محمد ثامر صفا2144131842117102

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض سالم محمد اسيا2145101842110004

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد فاضل عالء زهراء2146111842064025

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي جواد ظافر سراء2147111842072047

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد لطيف حيدر مأمون2148111841006054

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس عراك علي عاتكة2149121842115011

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيربيع هللا عبد محمد منار2150111842133054

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائينور يحيى حسن هبه2151111842064063

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحميد كامل مصطفى موده2152181842242116

العلوم كلية/بغداد جامعة644.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود مزعل أحمد شمس2153141842086126

العلوم كلية/بغداد جامعة643.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم دحام عايد علي محمد2154131841016075

العلوم كلية/بغداد جامعة643.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد علي سالم نرجس2155121842109119

العلوم كلية/بغداد جامعة643.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان حميد علي هبة2156111842111028
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العلوم كلية/بغداد جامعة643.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيشالل مهدي اياد رفل2157101842094014

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي رزاق قاسم مالك2158141842117059

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم سالم نصير الرا2159111842064048

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هاشم صالح زينب2160141842090046

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود حماده قاسم محمد2161141841012053

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكيكه محمد ناظم فاطمه2162141842070080

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنيور كاظم محمد زهراء2163141842110077

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي مصطفى نبيل ساره2164181842176070

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعرار جبر كريم نور2165131842086089

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيفتيح عبود كمال محمد2166191841011138

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمحسن علي مصلح فهد2167191841007126

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان صادق احسان شمس2168101842084021

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد فياض خالد جمانه2169101842221074

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير محمود شاكر رغد2170101842077027

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم اسماعيل كريم بتول2171101842079006

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح ماهر حوراء2172121842105045

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم داود نجاح ريام2173111842084065

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكرم ماشاف فاضل زينب2174111842064033

العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائينايف عويد كاظم نور2175141842093070

العلوم كلية/بغداد جامعة641.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحبيب صالح حكمت فرح2176101842100082

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد علي تحسين ايناس2177101842123003

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيذنون نفالن ماجد وسام2178101841026257

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان غالب طارق غالب2179101841013107

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن احمد فرات مريم2180101842102044

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن احمد نبيل مريم2181131842117158

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمزه مرزه فارس فاطمه2182101842137072

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيضيدان سعدون ضياء زهراء2183121842092029

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير احمد شهاب هللا عبد2184121841029012

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيطه ابراهيم عمر مالك2185111842068074

العلوم كلية/بغداد جامعة641.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيخميس سلمان سعد ايه2186111842138003

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالسيد المهيمن عبد سيد سناريا2187141842111089

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحتاي محمد هاشم مريم2188141842225113

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعيسى محمد مؤيد مريم2189141842072111

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيداود حمادي طارق بروج2190191842139023

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيرشيد محمد ياسين هاجر2191101842113075

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد الرضا عبد حيدر هبه2192111842064064

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي احمد الهدى نور2193121842102084

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيشكر حميد مجيد دنيا2194101842101027

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد عدنان مكي الدين صالح2195311841024071

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد نجم علي ريام2196111842114042

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائييعقوب خشمان فخري بان2197111842068013

العلوم كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرسول عبد حسني علي نور2198101842105044

العلوم كلية/بغداد جامعة639.9للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين هللا عبد اواب2199101841026049

العلوم كلية/بغداد جامعة639.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي غني مصطفى نرجس2200111842113089
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العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيم حسين علي حكيمه2201131842103009

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجويت حامد علي سرى2202141842080031

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي فاضل علي ايات2203131842109002

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياجنيح صبي رحيم تقى2204131842109005

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيعبار محمد صادق مريم2205261842082034

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمبارك علي حازم طيبه2206101842077053

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس كامل حيدر نبع2207101842115182

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيساهي نجم جابر زهراء2208141842121016

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمنادي حماد جهاد سندس2209101842113040

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي السالم عبد لينه2210101842136050

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجعفر لقمان احمد سما2211121842109072

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعدي حميد الكريم عبد حيدر2212121841031062

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيملك نريمان لؤي زينب2213121842095026

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن كاظم علي محمد زهراء2214121842092032

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزيدان قاسم نصيف فاطمه2215151842046137

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائينهر محمود جاسم غفران2216111842114074

العلوم كلية/بغداد جامعة639.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالقادر زكي محمد منار2217131842070215

العلوم كلية/بغداد جامعة638.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيظاهر محمد علي منار2218101842100092

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس فاضل عماد رقيه2219141842067018

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عزيز محمد نبأ2220141842111140

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحميد عبدالوهاب عبدالرزاق تبارك2221131842073018

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي عباس احمد غدير2222131842070159

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجعفر اكبر رضا العال امر2223111841037006

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيصبري حباس ليث ريم2224101842091037

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسين عبيد محمود عمر2225311841024127

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس ابراهيم احمد سجاد2226121841030072

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمعيبد بجاي فاضل حسن محمد2227151841003045

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمكطوف حسن أحمد رحمه2228141842101013

العلوم كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم كاظم حسن مينا2229131842096030

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشنيشل لعيبي فيصل الزهراء فاطمه2230141842114021

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود ادريول علي كوثر2231141842109028

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمشعان زيد طارق سرى2232131842095015

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد حسن محمد هاجر2233111842067107

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيبطي كريم صالح تبارك2234121842105025

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر جبار فالح زينب2235151842050040

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن داخل ناظم أيات2236121842112006

العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجول رمضان قيس هدى2237101842090087

العلوم كلية/بغداد جامعة636.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد مجيد حيدر حوراء2238131842121026

العلوم كلية/بغداد جامعة636.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيراضي امحان خالد زهراء2239131842121044

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جبار علي شهد2240191842191067

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود علي محمود علي2241141841018089

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيجودي رضا ضياء زينب2242111842066025

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد غايب اسماعيل فاطمه2243141842102034

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي رشيد مهدي زهراء2244121842107102
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العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم عيدان حسن رسل2245151842044044

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حمادي عمار مريم2246111842078037

العلوم كلية/بغداد جامعة636.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيستار الوهاب عبد علي زهراء2247141842105013

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي سلمان الكريم عبد زينب2248141842099028

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزياره مسير حسين علي2249141841018076

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد غادر مرتضى رشا2250161842383032

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي عبدالحسين عبدالرزاق يوسف2251131841008089

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شفيق انور قمر2252131842095022

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي رياض تقى2253121842117007

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالستار يونس رائد حسناء2254131842117041

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي فاضل محمد مينا2255131842117165

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس لفته احمد زهراء2256121842107085

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالرزاق عبد طه صباح تقى2257121842093006

العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسكوت حرز رسول ذكرى2258131842121035

العلوم كلية/بغداد جامعة634.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبود عون نعمه مريم2259101842078115

العلوم كلية/بغداد جامعة634.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عباس محمد احمد2260101841002011

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي احسان عالء مروه2261131842104045

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه ياسين احمد مها2262101842109081

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمراد حيدر فراس زينه2263131842118119

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن زوير جمعه كرار2264101841015027

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيعجيل عايد ستار صهيب2265131841240004

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائينوري اسماعيل علي شهد2266211842103034

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعاكول بالسم حسون منتهى2267151842080111

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعراك صبحي هادي شهد2268111842105054

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعطيه عبد شاكر هاجر2269111842068093

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس غاسم محمد مريم2270151842049037

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان سلوم يوسف مريم2271111842081037

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محمد امجد دانيه2272141842094038

العلوم كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين خاجي عادل نبأ2273131842099038

العلوم كلية/بغداد جامعة633.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالم الحسين عبد سالم محمد2274101841028090

العلوم كلية/بغداد جامعة633.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيضياء محمود الكريم عبد دّر2275101842078028

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب محمد ضياء رند2276141842125016

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالنبي عبد سعدون ضياء زهراء2277141842133026

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم احمد علي ورقاء2278101842077081

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح الهادي عبد سريد ساره2279101842119032

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم حسان تأميم دانيه2280101842097014

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل عبد سعدون احمد2281101841014004

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح لطيف رشيد اكرام2282101842094003

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائييعقوب حميد ماجد دانيا2283101842090018

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان احمد خالد يقين2284101842091102

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخلف عباس ملك زهراء2285121842115007

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصابر حامد شوقي حنان2286121842105036

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيطه خضير عمر امنه2287311842047016

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم يوسف عدنان سبأ2288121842095028
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العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحردان خلف محمد ضحى2289151842053069

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد عبد ميامي2290111842067095

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس حمدان عصام ضحى2291141842097032

العلوم كلية/بغداد جامعة633.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف دعير علي نها2292141842140127

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح ابراهيم كريم نبأ2293141842117064

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد حسن فالح دعاء2294141842097014

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين سلمان نهاد هند2295141842149078

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حامد احمد حنين2296141842077012

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد الحسين عبد ميثاق أماني2297141842112002

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد طه مروان طه2298131841009017

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير سلمان قاسم محمد2299121841025089

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمد جاسم نور2300121842230013

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم احمد قصي عبدهللا2301131841001043

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود محمد بدر احمد2302101841016003

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجمعه موسى عباس تبارك2303121842105027

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن صدام حسن قاسم2304151841009048

العلوم كلية/بغداد جامعة632.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسليمان حسن نافع ايمن2305121841201062

العلوم كلية/بغداد جامعة631.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعليوي محسن عالء مينا2306101842100100

العلوم كلية/بغداد جامعة631.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهادي جابر انيس جعفر2307131841016018

العلوم كلية/بغداد جامعة631.2للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالفتاح جمال اسراء2308131842087002

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مكطوف جميل زهراء2309141842074063

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود حميد ثائر رفل2310131842118059

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجم عثمان زينب2311181842140018

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين عماش حازم محمد2312111841005060

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمرهج مربد علي ايه2313141842076006

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد كمال سعد لينا2314131842111059

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد شاكر محمد نور2315141842086222

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد عباس علي حوراء2316111842114026

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيذجر شوحي حسن برير2317151841004006

العلوم كلية/بغداد جامعة631.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيعواد سعيد الدين محي سعيد2318191841026036

العلوم كلية/بغداد جامعة630.3للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي جاسم فراس حوراء2319131842070057

العلوم كلية/بغداد جامعة630.2للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمود سالم محمود2320141841046023

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيزيدان سمير حاتم رغد2321191842246034

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائييحيى محمود سعد علي2322131841004024

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح ابراهيم كريم مريم2323131842117155

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمد ياسر عمر2324101841019101

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا عبد سعد سهام2325101842119039

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيشهد الرضا عبد حامد علي2326111841013020

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخضير هللا عبد باسم سرى2327101842113038

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد العزيز عبد الجبار عبد تبارك2328101842094007

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيحمادي نوري نزيه محمود2329311841072025

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0الخارجيونالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد  بديوي سالم مصطفى2330151841400011

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرسن الرضا عبد محمد نبأ2331151842040112

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جواد رياض بلسم2332151842040021
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العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي حسن براء2333111842140002

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيوكان يوسف حسن تبارك2334111842072013

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطربوش هاشم ستار دعاء2335131842071035

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب حمزة قاسم زهراء2336141842125018

العلوم كلية/بغداد جامعة630.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد حسن فؤاد مرتضى2337101841026227

العلوم كلية/بغداد جامعة629.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد مفيد احمد علياء2338101842078095

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيتوفيق الستار عبد قتيبة احمد2339141841021012

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيطعيمه نوري خالد امير2340141841012006

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيجبار سلمان سهيل ساره2341141842220057

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشناتي كاظم قاسم علياء2342131842117117

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجدوع كاطع احمد نبا2343221842204107

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين االمير عبد احمد2344101841026019

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيحسن الحسين عبد بشار علي2345211841063043

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود حسين جبار نبأ2346121842111017

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد صليجي محمد تبارك2347121842105031

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه ثابت الرحمن عبد فاطمه2348121842089062

العلوم كلية/بغداد جامعة629.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد جدوع محمد زينب2349111842065061

العلوم كلية/بغداد جامعة628.6للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيرسول خضر احسان نورا2350201842116035

العلوم كلية/بغداد جامعة628.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد سامي نسيم مريم2351121842109110

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفليح عباس عودة اذكار2352141842074003

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعد هاشم ياسر غفران2353131842070163

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعراك محمد طه مها2354231842271272

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعود قدوري الدين صالح زينب2355111842070049

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس علوان عمار سالي2356101842110036

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد شهاب احمد ثريا2357121842130008

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيفليح صادق صابر جناد2358311842058007

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطيه مزهر نجم زينب2359151842080064

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن محيبس كريم نور2360151842051121

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن صدام فرحان علياء2361141842110111

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزغير يوسف عكاب مريم2362141842104035

العلوم كلية/بغداد جامعة628.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين كاظم جواد زهراء2363101842096015

العلوم كلية/بغداد جامعة627.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد حميد ليث اية2364111842113012

العلوم كلية/بغداد جامعة627.4للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي الجبار عبد محمد عال2365101842091067

العلوم كلية/بغداد جامعة627.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخيرهللا قهرمان عبدالكريم مريم2366131842121108

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمناتي ماهود كريم حوراء2367131842096008

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح جاسم كريم عبير2368101842111025

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم يوسف هيثم هبه2369111842100034

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جاسم احسان علي2370121841031092

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان داود سعد زينب2371111842089022

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزايد دينار خالد منار2372151842054148

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس الماس رسول زهراء2373131842129008

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد محمد حميد فائق قاسم2374131841037055

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير سلمان احمد مصعب2375141841021160

العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل الدين بهاء محمد هاجر2376101842091096
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العلوم كلية/بغداد جامعة626.3للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسعيدان طعمه حبيب تبارك2377151842057008

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر محسن عالء حسين2378111841037018

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعطيه مروح رمضان براق2379141842090017

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد فاضل سامر تبارك2380141842080008

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيمهدي صالح بالل يقين2381191842229059

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمعروف احمد عمر زينه2382131842108034

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيعلي االمير عبد حسين امير2383271841019007

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسين عيسى عبير2384101842108037

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي شوقي مثنى اية2385101842101016

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائينجيب محمد احمد صفاء نور2386101842095073

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمطر سعود معاذ مروة2387101842094032

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد رشيد رغيد بتول2388121842089012

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس طالب علي محمد2389121841032080

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطية فاضل اكرم زينة2390111842129009

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر باني جاسم زينب2391151842046080

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد جاسم رسل2392111842084054

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي حمزة ناظم آيات2393111842072004

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم االمير عبد فاضل هللا عبد2394181841085035

العلوم كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد حسن فليح هديل2395141842145160

العلوم كلية/بغداد جامعة625.3للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسون علي صفاء مصطفى2396111841037084

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيزغير ثامر سمير عمار2397131841010089

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيمكي يحيى وائل احمد2398271841015002

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيعالوي دعير رائد سجاد2399281841009018

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيحمزه ارفيدي علي تبارك2400261842126017

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيهللا هدايت الدين نجم وليد ايات2401101842113009

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجعفر كامل الصاحب عبد زهراء2402121842093013

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين فاضل عالء نور2403151842054173

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناصر محسن منذر زينب2404151842044082

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغالم الكريم عبد سعيد نبأ2405151842054155

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن باقر بسام مصطفى2406111841018096

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائييوسف احمد فاضل زهراء2407121842115006

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر حمد حسن اسراء2408111842133007

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعوده حسن كامل محمد2409141841203105

العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور كاظم جواد زهراء2410131842094028

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعوده زاير قاسم حميد غفران2411141842100070

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالدين تقي قاسم عدي عائشه2412141842105023

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمسلم سلطان مطشر يحيى2413141841019104

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمهنا عالوي السالم عبد نور2414191842188142

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفاضل عباس فارس فاطمه2415131842070184

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل احمد طارق انوار2416131842117022

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيسليمان عبيد ثامر عمر2417111841012026

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائينصيف رزوقي الكريم عبد مصطفى2418101841013147

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد الحميد عبد صبحي ابراهيم2419101841018001

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر رفيق ثامر فاطمه2420101842083011
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العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيساهي كريم صادق مينا2421101842137093

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيواكع اسماعيل رائد مروه2422101842090065

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيجزاع عبيس جالل نورهان2423101842103038

العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخريبط محسن سلمان زحل2424131842094027

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعمير كاظم جواد فضل2425221841307086

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس عيسى عمران ايه2426111842067022

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصادق حسن رشيد محمد علي2427131841020059

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائينعمة حمادي جاسم زينب2428221842120026

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيالعزيز عبد محمود محمد احمد2429191841021002

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائينجم محمد عاصم أديان2430131842104001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحيسن سيد جعفر نورالهدى2431131842118204

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيخليل شامل كامل بكر ابو2432191841003001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان محسن عماد ابراهيم2433101841029001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهست محمد عامر صفاء2434101841009020

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيرزوقي وهيب لؤي أساور2435101842101001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين حماد سمير لبنى2436101842077063

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد قاسم محمد دينا2437101842102012

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الواحد عبد عماد اسالم2438101842221001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد اسعد خالد ساره2439101842120052

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيمظلوم تركي فالح غفران2440211842100044

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرزيك حمد خالد سرى2441101842136032

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيداخل محسن رعد شمس2442101842137051

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين جعفر صفاء كوثر2443121842118079

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس جواد فاضل ابرار2444121842110001

العلوم كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسكر هاشم كمال عذراء2445141842116010

العلوم كلية/بغداد جامعة622.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود المجيد عبد عماد فاطمه2446141842094141

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود قاسم رحيم سجى2447141842069037

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم طالب محمد سحر2448141842086121

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسين رحيم زينب2449111842084073

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرهيف ثجيل طالب معصومه2450121842094180

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد العزيز عبد هللا فتح بتول2451121842107031

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس محمد كاظم فاطمة2452121842107175

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر محمد وسام ساره2453141842074093

العلوم كلية/بغداد جامعة622.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الكريم عبد سعدي رند2454101842101036

العلوم كلية/بغداد جامعة621.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبداالمير علي حسين غسق2455131842121099

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد طالب حيدر قمر2456111842109104

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد علي محمد سعد مريم2457131842070201

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح هللا عبد علي هللا عبد2458101841022025

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيدليف عطيوي علي عبد شيماء2459261842086079

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الرزاق عبد علي ساره2460101842115091

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيقدوري صابر محمد ايالف2461101842097009

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان عيدان ناهد مينا2462101842115177

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد كامل مهند منار2463101842101094

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيصالح يوسف زكريا تبارك2464211842092012
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العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيضويع حميد جبار كرار2465111841028037

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن محي ماجد مينا2466111842081040

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحساني ياسين نديم آيه2467111842067005

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي جلب الحسين عبد سالم سجاد2468141841203108

العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطر غافل ستار مالك2469141842066043

العلوم كلية/بغداد جامعة620.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحمد ذياب محمد المهدي محمد2470211841020061

العلوم كلية/بغداد جامعة620.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمود واثق محمود سامر2471211841020029

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكوركيس بهنام سالم كرستين2472141842111122

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد محي قاسم علي2473101841043044

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيياسين محمد طارق عمر2474101841024028

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحجوب المنعم عبد مثنى عمر2475101841013104

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد احمد محمد ميامي2476101842090075

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد سعيد محمد ابراهيم الرحمن عبد2477101841006017

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي جاسم حسين هاجر2478101842101110

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير عباس حوراء2479121842087018

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس عدنان اياد انفال2480111842084019

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد يوسف محمود رحاب2481111842104017

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيزيون غازي سمير ايه2482111842215025

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر هادي حسام شهد2483121842105089

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلك عويز جليل احمد2484151841005002

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحيدر امير اركان شيرين2485111842110059

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير معد اريج2486111842066001

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0المختلطة المجاهد ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود خميس انور شهد2487181842100006

العلوم كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيعبدالحميد شاكر منذر رغد2488191842160029

العلوم كلية/بغداد جامعة619.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيزباله خزعل عادل وفاء2489101842100115

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائينتيشه هاشم حسن ميسم2490141842225122

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين اكبر سالم هبه2491141842071063

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عمران عماد َعال2492141842105025

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشبيل علي حسن غدير2493141842065019

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين اسماعيل علي غفران2494131842117120

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيضايع محسن رحيم هللا هبة2495111842066067

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس عجيل باسم الهدى نور2496101842086111

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس شامل ابراهيم زينب2497111842127020

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح الرضا عبد سجى2498121842107130

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي رزوقي طارق هبة2499121842094207

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين الدين عالء مهند شهد2500141842100063

العلوم كلية/بغداد جامعة619.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح حبيب عامر اركان2501101841013021

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس صادق ايمن ياسمين2502141842103036

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمشاري سوادي نعمه حوراء2503141842145040

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحميد حسين طه صادق2504181841278006

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته علي خالد الدين نور2505141841021170

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيشريف جواد الجبار عبد اشراق2506101842114004

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين لفته علي غفران2507111842091037

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن علي سعدون ساره2508101842077040
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العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجعفر حميد مصطفى حوراء2509101842107011

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير عباس سالم مريم2510101842109074

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد حميد عرفان زهراء2511101842138013

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد محمد عالء روان2512111842078015

العلوم كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيحربي جبار محمد تبارك2513101842103009

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد جاسم آيه2514141842067002

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعيوي طعمة مسلم رقية2515141842132028

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد عباس منهل حسين2516141841018037

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته محسن احمد سجى2517131842086041

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيعلو صبري نزار حسين2518211841065022

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيداود عجيل امين هللا عبد2519111841037046

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطالب نعمه حسين اية2520121842094022

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد حسين سعد تغريد2521121842093005

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجميل خزعل احمد يعقوب2522111841018111

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالم عجيل جابر منار2523111842112072

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم اكعيد جواد فاطمه2524151842051094

العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد كبيسي عصام مريم2525121842096032

العلوم كلية/بغداد جامعة616.7المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف كاظم حسين زهراء2526111842113040

العلوم كلية/بغداد جامعة616.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشكر حمزة حسين محمد هاله2527141842129059

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم اكرم زينب2528131842118098

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين فالح باسم نبأ2529131842078040

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيناجي صادق جعفر سلوى2530121842231095

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس احمد يونس االء2531111842070009

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي وجيه وجدي نور2532121842086052

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم عبد جابر بتول2533111842091009

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد باسم هدير2534111842103071

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم عواد صالح تبارك2535111842114017

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائينشأت رمزي مؤيد بكر2536111841005014

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين فهد غازي زينب2537141842225117

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عباس رضا ضحى2538141842076058

العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف طه ياسين مريم2539101842095059

العلوم كلية/بغداد جامعة615.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسعد كاظم ماجد كاظم2540131841016062

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيفوزي الدين صالح ثائر مروة2541111842062072

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعضيب فاضل عامر عثمان2542141841012023

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم سمير رياض ابراهيم2543131841030002

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائييوسف محمد خميس ساري2544191841011046

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيالواحد عبد كاظم مهند الهدى نور2545271842055204

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيسبع محمد جبار تبارك2546101842221011

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيزباله ناصر عامر ساره2547211842144018

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيخليل اسماعيل خالد ايثار2548211842119004

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخليل جليل نبيل مريم2549121842107196

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد سيد ايالف2550111842091008

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلعيبي عريبي هللا عبد غدير2551151842041053

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي اديب زينب2552111842080053
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العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن كريم حيدر غفران2553111842215099

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم بدير حسن أيه2554141842072001

العلوم كلية/بغداد جامعة615.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم هليل خلف مصطفى2555141841012058

العلوم كلية/بغداد جامعة614.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد امان فالح ريم2556101842078046

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعسكر دعير ثامر زينب2557131842126025

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيشهاب سمير سامر علي2558101841026156

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائينصيف محمد كريم علي2559261841011097

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيرشيد زهير محمد ضحى2560211842138091

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر هاشم فيصل هجران2561141842068033

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرحان ابراهيم احمد رافد2562121841026039

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائينايف طارق ماهر احمد2563121841030018

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشاتي ساجت وليد سمر2564121842089048

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد محمد عالء ايه2565111842078005

العلوم كلية/بغداد جامعة614.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياديب صبحي لؤي سميه2566111842217048

العلوم كلية/بغداد جامعة613.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحياوي حسن جاسم رنين2567111842113037

العلوم كلية/بغداد جامعة613.4للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسعيدان طعمه حبيب اماني2568151842057003

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمايح شاكر جعفر زينب2569141842073046

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن فرمان فؤاد روز2570131842097016

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف مصلح سعدون لينه2571101842101081

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيالجبار عبد محمد معتز ضحى2572311842047126

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد احمد اسعد وسام2573111841012040

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحريش علي أياد العزيز عبد2574121841205014

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جاسم حسن زهراء2575151842058043

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفارس رشم نعمه محمد2576121841005025

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيوحيد الكريم عبد فاروق حسين2577111841020026

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد طه احمد أستبرق2578141842086008

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين مشعان سجاد2579181841093005

العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيجاسم محمد عماد محمد2580261841012125

العلوم كلية/بغداد جامعة612.5للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس جالل عالء هيا2581101842115205

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسين كاظم زهراء2582251842084307

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخنجر حسين كريم علي2583131841012090

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيمنصور سعدون الجواد عبد مصطفى2584221841069044

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغضبان حسن علي غاده2585131842099026

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخماس حمود سمير معاذ2586101841029048

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيطرفه حمد العظيم عبد اسيل2587261842116008

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيعوين كطوف حسن دنيا2588261842091019

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل محمد حسام ايات2589101842101014

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد هللا عطا معن رنا2590101842083006

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل سلمان محمد كوثر2591101842108044

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير علي حيدر رانيه2592121842112050

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناصر عليوي محمد بنين2593121842090007

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشايع خميس الحسين عبد همام2594121841031180

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوناس عبد حامد عباس2595141841048045

العلوم كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصح حلو راغب رقية2596131842098030
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العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الكريم عبد حاتم فاطمه2597141842135035

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي احمد بشير هبه2598111842100032

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيعايد جميل الكريم عبد مصعب2599191841021027

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين غازي احمد امنه2600101842117007

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن حسن محمد رائد رؤى2601101842115051

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عزيز علي شكران2602121842094127

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيسليمان الحكيم عبد خالد رواسي2603211842135039

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيالنبي عبد رسن عباس حسين2604151841071055

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةاحيائيحسون مجباس علي احالم2605321842025004

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم اسماعيل حقي مريم2606111842112068

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنين ربيعة اعداديةدهوكاحيائيحربي ضحوي عطيه ياسين2607331741007017

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيصكر محنا ماجد منار2608111842066056

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن عمران غالب رقية2609111842066018

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد عباس جعفر هاله2610111842114104

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليل ناصر احمد علي2611111841203081

العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم مطلك محمود سجى2612131842126032

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخميس محمد جاسم الهدى نور2613141842070098

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود علي عباس ايفان2614141842095007

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقر علي الدين صالح قبس2615141842097041

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد طه هللا عبد حيدر2616111841037026

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيذياب عراك عثمان محمد2617141841008081

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس باقر جعفر رقيه2618101842115059

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيرشيد عنيد عدنان أمير2619191841050004

العلوم كلية/بغداد جامعة609.6للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيرداد نجم اياد محمد2620111841045012

العلوم كلية/بغداد جامعة609.4للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد مناور محمد منصور2621101841048023

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعويز شارع شهيد فاطمه2622141842079077

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزغير يوسف عكاب اسيا2623141842104003

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسويل علي حسين هللا عبد2624141841003031

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيساير حميد لطيف نسرين2625261842109077

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيرويس حمزه كاظم علي2626261841011096

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيعلوان حسين علي همسه2627231842116041

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمسلم جواد محمد عالء تبارك2628111842100007

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد عارف محمد زهراء2629121842118041

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عبد خليل ابراهيم2630121841022002

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس عبيد جبر الصادق2631151841015007

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود خلف عباس باقر2632111841006011

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف الرضا عبد أيه2633111842217004

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسالم حميد رياض براء2634111842067023

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعويد عفات احسان رانيه2635141842138013

العلوم كلية/بغداد جامعة609.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمدهش عباس كاظم آيات2636141842078001

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيكاظم ابراهيم محمد شمس2637201842160031

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمكطوف جبر ستار غفران2638141842108067

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيعبد كطوف سليم رفاه2639141842077018

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي حمزه علي نور2640141842150026
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العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر اعويد كاظم صادق2641141841008044

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشرف محسن عدنان زهراء2642141842149029

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد تركي حاتم سارة2643111842075030

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعليوي المهدي عبد حسين هللا عبد2644101841026125

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيناجي مدلول ميثم شمس2645101842098016

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد خضير محمد فاطمه2646101842110052

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيجاسم محمد ماجد محمد2647211841088053

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير اسماعيل ساجد شفاء2648121842114027

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلطان جميل خالد زهراء2649151842040057

العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيابراهيم صالح محمد زهير رقيه2650211842291051

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصادق راغب اياد امنه2651141842071005

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد رشيد حميد زينه2652141842112036

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هوبي سالم حسين2653141841021032

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد كاظم ابراهيم2654141841013002

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائينعمه زاحم سعد الملك عبد2655141841015036

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالغفور حميد طه دانيه2656131842117048

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع فاضل علي فاطمه2657151842053083

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين كاظم جواد حمزه2658261841011042

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس حامد علي حرير2659101842117024

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيرضا جواد محمد قصي مهند2660211841063070

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيجوهر شوكت ديار حيدر2661211841011029

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعتيوي غالي مشتاق زهراء2662121842095022

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنين المستقبل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمربد احمد ابراهيم الرحمن عبد2663121841012003

العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيدواح عدنان عقيل رانيا2664101842076017

العلوم كلية/بغداد جامعة606.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود الرزاق عبد احمد مي2665141842094173

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين حسن عبدالكريم تبارك2666131842070043

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين قحيط علي احمد2667131841017004

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيمخلف رشيد الرحمن عبد ساره2668191842183023

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعذافة شجر صالح امل2669221842113016

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد الرحمن عبد طه احمد2670101841020012

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي محمد منار2671101842120093

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيقاسم عيسى عمار زينب2672101842091044

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحاجي محمد رمضان رنا2673121842107074

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح احمد رشيد سجى2674101842084020

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد اسماعيل عقيل نادية2675121842084039

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعدون هاشم الحسين عبد علي2676151841005075

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد خضير حسن مريم2677111842070090

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيامين الجبار عبد كنعان ورود2678111842074059

العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغيدان رحمن انور زهراء2679131842087028

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنشد جاسم الرحيم عبد شمس2680141842095036

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين حدوان صدام ريسان2681141841048037

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيحسين نجم عايد احمد2682191841019010

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائينصيف الحميد عبد علي زينب2683261842082018

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد احمد طه طيبه2684101842094027
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العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيشتال طارش ياسر عمار2685101841026180

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد هاشم محمد ضحى2686111842116005

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيجبار عطا فراس محمد2687211841020069

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحوشي خيون احمد مصطفى2688121841030167

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمه كريم وسام هاله2689111842109133

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالكاظم عبد حسين علي اسراء2690111842071003

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي جعفر الرزاق عبد هدى2691111842110105

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي نوري ليث شمس2692111842074029

العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيكاظم عكال تركي عمر2693211841038051

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيراضي لعيبي رياض شمس2694131842087058

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسابط يتيم غانم هللا هبة2695151842057054

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين فاضل مؤيد انمار2696131841022025

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسين عباس حسين ابراهيم2697131841016001

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم خليل حسن كلثوم2698131842106028

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيسوادي حمزة مهدي علي2699231841206029

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحسن جليل عباس هللا خير2700231841252052

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح صبحي أياد يقين2701101842090090

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0والباليه الموسيقى ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه ضياء محمد شيروان2702101841007002

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمخلف دواح عامر شيماء2703131842117101

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن ياسر رشيد زينب2704131842092019

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيابراهيم خليل اسماعيل اسراء2705101842113003

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد اسماعيل احمد مصطفى2706101841026228

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيالساده عبد جمعه وليد زهراء2707101842109040

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود رعد زيدون2708211841009068

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد مهدي اسماء2709111842084007

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائينصرهللا نورهللا صاحب ساره2710131842107053

العلوم كلية/بغداد جامعة603.1الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحتاته عزيز محمد نادين2711101842100118

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيصابر محمود ميثم زهراء2712111842066023

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن اغا محمود منتظر2713141841013063

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي خليفة جمعان مهند2714131841001093

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاتف رشيد محمد فيصل بدرالبدور2715131842117029

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيهذال زبال علي حسين2716231841005049

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيحسون حسين نعمه ارجوان2717271842059009

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمجيد راجي حيدر سيف2718221841035082

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيفرج عبود حسين مصطفى2719261841050029

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيكنيوي راضي معارج عصام2720261841162010

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود الكريم عبد خالد نور2721101842119073

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي مصطفى كاظم ايات2722101842105002

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعسكر هللا خير الدين خير مريم2723101842115159

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي ضياء اسامه تقى2724101842117023

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس شمس فراس اصاله2725101842137006

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيماجد ناصر طاهر فاطمة2726121842090029

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد الحميد عبد ماجد حوراء2727121842089024

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن محيبس ا محمد حسن2728151841003011
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العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيمسلم شاكر حيدر حسن2729111841008009

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد عساف حسين عذراء2730111842070076

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن مهدي صالح هدى2731141842134125

العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفنطل مطر عدنان احمد2732141841048003

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد جاسم باسم زهراء2733141842100040

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان خلف الدين عالء زهراء2734111842066021

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود مجيد ياسر تهجد2735141842098004

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحطاب محمد بهجت سماء2736141842070062

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم عبد ابراهيم وليد2737101841013159

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح هللا عبد محمد مصطفى2738101841022045

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيفليح ابراهيم علي تبارك2739261842104019

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد اللطيف عبد رؤوف ندى2740101842099023

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين صالح ناجي فاطمه2741101842109067

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد زكي عماد ابراء2742101842115009

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان هللا عبد نجم مريم2743121842096033

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبدن خلف علي مصطفى2744151841007139

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزيد سعيد صبحي نوره2745151842047156

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسن عبد مهدي كمال امين2746111841058016

العلوم كلية/بغداد جامعة602.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي رزاق كريم القلوب تقوى2747141842108017

العلوم كلية/بغداد جامعة601.1للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعلي سلمان عماد مصطفى2748201841399048

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي مراد علي شريف محمد2749131841019023

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن هاشم علي زينه2750131842073042

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محمد قاسم كرار2751131841005038

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيجبر محمد ظاهر مصطفى2752271841009148

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسر حسن فالح ياسر2753131841014036

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد نور2754101842115189

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ناصر أحمد الحسن نور2755241841008132

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيحسون احمد شاكر أيه2756231842122004

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي عباس نعيم انس2757311841024033

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود شكر عادل الهدى نور2758121842107215

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخاحيائيعنيد الحسين عبد رياض مصطفى2759111841022020

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبود الكاظم عبد سعد حوراء2760151842041017

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد الستار عبد محمد آيات2761111842067003

العلوم كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحسن المهدي عبد حسن حمزة2762181841141028

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطاوع نافذ هشام ندى2763141842081024

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد االمير عبد محمد حسن2764111841019009

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي الواحد عبد حسين بان2765141842090013

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمخيلف راضي علي زهراء2766141842140057

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود جلوب حسين فاطمه2767141842094135

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيبراك فاضل عباس محمد2768271841005248

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمبارك حسن مازن تبارك2769261842120043

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيكاظم شراد طالب الهدى نور2770261842126055

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي المحسن عبد اسكندر ايمن2771101841013025

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي احمد حسين لينا2772101842104023
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العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسبع غالب رياض لينا2773101842091077

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد علي هادي مروه2774101842223070

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبود علي محمد عامر نغم2775121842087064

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمداح مسعود محمد عذراء2776121842090028

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمتعب حسين ناطق عذراء2777151842047105

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمريوش الساده عبد احمد البنين ام2778151842045004

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعريبي حميد االمير عبد محمد2779151841007117

العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميد جابر حسين ايه2780141842111022

العلوم كلية/بغداد جامعة599.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسين ماجد نصير نورالهدى2781131842108070

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبوري عبدالهادي صالح فاطمه2782131842070178

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمرداس االمير عبد عدنان عباس2783221841066013

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيفياض رحيم جبار عمار2784271841019052

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيكاظم خليل سعد مؤمل2785221841013072

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمران المنعم عبد محمد هللا عبد2786101841029027

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهين طارش نوار بركات2787101841055010

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود محمد الرحمن عبد موج2788101842091088

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد فوزي مازن عمار2789121841031126

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن جلوب خيون ديار2790121842094058

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين كاظم هللا عبد شهد2791111842084095

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي مصطفى حسين نور2792111842110101

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيطالب خضير نصير الزهراء فاطمة2793111842075043

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيمه مولود ناظم تبارك2794141842071011

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد اسماعيل اياد أمنيه2795141842112003

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيارحيمه خلف عبد زهراء2796141842086085

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيجمعة بشير اسعد وسام2797191841066137

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمشكور ياسين علي هللا عبد2798141841042014

العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعاصي كاظم جواد تبارك2799141842110024

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم عبد سعد زهراء2800111842215062

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسن هاني ضي2801141842086134

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين محمد علي حوراء2802131842118050

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين علي حسين2803211841282019

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيجبر سرحان شعالن نزار2804251841007281

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهميم شايع حسين علي2805151841018032

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغضبان جمال سعد مجتبى2806151841011083

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيصبر حاتم خزعل حنين2807101842091025

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين سعد حوراء2808121842114010

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي محمد رياض سجى2809121842114025

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان داود علي شفاء2810121842114028

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد حميد مجيد زينب2811121842092035

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد حسين حيدر حسين2812121841030049

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجمعه جواد حسون منار2813121842087058

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم عيدان احمد صديق2814111841021028

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهزاع قدوري صالح زهراء2815131842117065

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمودي مهدي علي سجاد2816111841058044
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العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم احمد سميه2817111842070060

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس مجيد ليث سجى2818111842110051

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد اسماعيل يونس يوسف2819111841020070

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حمد علي غيداء2820101842120077

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد حسين رعد دنيا2821141842087009

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان جبار كريم ايه2822141842070013

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان حسين محمد زهراء2823141842102023

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي نهاد شهد2824101842117068

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا طارش اسعد سرى2825131842117094

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد شريف عادل هللا عبد2826311841004034

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيمحمود عطيه الرحمن عبد نهى2827191842211038

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي جاسم زهير رهام2828121842118029

العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان عباس مؤيد نور2829101842094039

العلوم كلية/بغداد جامعة597.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد امين عامر ليث2830101841028077

العلوم كلية/بغداد جامعة597.3الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالدين محي الدين زين الدين عقيل احمد2831101841002008

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود نجم سهيل نور2832131842112040

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيأحمد مولود زياد رهف2833131842073035

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجسام محمد طه شهد2834191842226058

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد فرحان رياض علي2835141841003035

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيسلمان عريبي احمد محمد2836191841114047

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشنون عاصي كريم محمد2837141841208159

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد هللا عبد شعالن زمن2838111842072029

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم حسين فوزي عذراء2839151842048082

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد حميد مجيد عثمان2840111841026083

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد صالح مهدي رنا2841111842084062

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيبطي زهير حيدر حوراء2842121842117009

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين كطان عادل غفران2843151842051086

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهجير حسان عباس حوراء2844151842040043

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهبيش الرضا عبد قاسم رسل2845121842112056

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجمعة مصطفى جبار براء2846121842094031

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمناتي عبد جاسم احمد2847121841026003

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجابر قديم بسام مالك2848121842089071

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مزعل االمير عبد ريام2849121842107083

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيلطيف فاضل رعد اياد2850211841051002

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيابراهيم اكرم نجاة احمد2851211841011017

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيخضير محمد طالل رنين2852291842052107

العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائينصر بحر حازم مريم2853101842113059

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداخل مكي منال زينب2854131842121069

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدخن محمد رياض حوراء2855131842118045

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم لطيف رعد مريم2856131842070200

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوالي حمدان عباس حوراء2857141842086041

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالدين عالء مهدي سداد دينه2858141842111043

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد الواحد عبد قاسم مريم2859141842102043

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد شعالن السالم عبد رقية2860111842110033
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العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي تركي سعدي زينب2861111842086015

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيحرج نايف احمد محمد2862111841160026

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشناوه حميد وارد هديل2863151842040128

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن فليح عادل فاطمه2864121842090030

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشفيق طوفان قاسم زينب2865131842080021

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون الكريم عبد وليد ايه2866101842079005

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحان محمد علي مريم2867101842101087

العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيطعمه فؤاد زيدون آيه2868101842116003

العلوم كلية/بغداد جامعة595.3للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيالزم صويح حسون نبأ2869101842103033

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعواد هللا عبد ستار محمد2870111841026126

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح خلف أحمد ايه2871111842112013

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجابر غانم فالح ساره2872151842046096

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيغازي احمد حيدر داليا2873101842078021

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير كامل امين زهراء2874101842096014

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد فاضل نبيل ابراهيم2875101841028005

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمقصود قاسم نجدت محمد اسماعيل2876101841028014

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار حسين فالح حسن2877131841012035

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين اسماعيل خالد محمد2878131841019021

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد حسين سعد براء2879141842073015

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد رشيد امين نور2880141842066050

العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيريه كامل عادل سجى2881141842108052

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم محمد ميس2882111842102034

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسن محمد داليا2883111842110023

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيساجت حسن محمد حسن2884151841003012

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعكظ جبر سلمان داود2885111841023014

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيزبار طالب عصام احمد2886111841037003

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد محسن عبد ايناس2887111842073009

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجمعة داود حسين دعاء2888111842075019

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد فرحان ثامر احمد2889111841021002

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد رياض طارق منار2890141842078084

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغضيب محمد جاسم رقيه2891141842122005

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل خليل عالءالدين حسين2892131841030029

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن خضير علي حسين2893131841045016

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيسلومي كمر صادق حنان2894261842120052

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيحميد صادق محمد تمارا2895281842063011

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس ابراهيم هادي العيون نور2896101842119071

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جسام احمد زينب2897101842090032

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد الحميد عبد مجيد عبير2898101842113049

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيسوسي طعيمه محمد عباس2899261841022073

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن نعمة صفاء رقية2900121842086021

العلوم كلية/بغداد جامعة593.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد علي كمال غدير2901121842109087

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيطه سعيد خالد وليد2902111841032080

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس كريم ثائر امير2903151841011018

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد صالح احمد علي2904141841016061
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العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيجسام محمد طه ايمن2905191841066018

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرحيم عبدهللا احمد جيهان2906131842079006

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرحيم عبد االمير عبد علي الحسين2907141841021019

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةقار ذياحيائيفهد عاشور جاسم مروه2908221842117027

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم ابراهيم خالد شمس2909131842091088

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعذيب عواد شاكر عذراء2910121842231096

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد ابراهيم طه احمد2911211841011010

العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان الحميد عبد علي نور2912121842105152

العلوم كلية/بغداد جامعة592.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائينجيب محمد الستار عبد محمد طارق2913101841028045

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن نعمة صالح حمزة2914131841025006

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين كاظم جاسم تسنيم2915111842084038

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيس جاسم ميثم محمد2916111841002026

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي حسن بنين2917121842089014

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم تركي محمد الزهره أمة2918121842122001

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلومي زكي القادر عبد جمانه2919101842089010

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود الباقي عبد الصمد عبد زينب2920101842116021

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن ماجد ماهر مينا2921101842091091

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين خلف اياد زهراء2922101842079015

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل زهير عمار محمد2923101841002083

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيالزم زغير حسن علي2924281841001058

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف محمد معن نور2925101842109098

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان محمد صبحي علي2926121841201063

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا رحمه الوهاب عبد سعد عهد2927111842218044

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائينوري فاضل عماد شمس2928131842102008

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم اسعد مثنى جنات2929131842095007

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد دويح احمد غفران2930141842073068

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين ياسر عبود فاطمه2931141842083012

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمجيد رشيد جواد منار2932141842086192

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيبيجان حسن محمد ايالف2933321842029010

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشنته جبار ستار ساره2934151842050045

العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جاسم الخالق عبد زهراء2935151842040060

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيمعله ناصر صالح عباس2936161841355028

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيقاسم حمد فاروق بتول2937181842244005

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالخضر عبد عاتي أحمد حيدر2938151841018018

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر محمود الصاحب عبد آيه2939151842046008

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد المنعم عبد نعمه2940101842115184

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد الزهرة عبد عادل همام2941111841058123

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد طه هشام احمد2942111841018019

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد غضبان يوسف فاطمة2943111842066047

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحنتوش ثامر فاضل يسر2944101842137106

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعبد متعب محمد عثمان2945191841041027

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيكريم حسن صالح مريم2946211842170025

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيسلمان مهدي حمزة بروج2947261842120032

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالباقي عبد الكريم عبد حسام هدى2948101842115199
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العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمذكور خلف عدنان اسراء2949121842231083

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد طاهر كريم زينب2950141842071037

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان كامل احمد نور2951141842105036

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفريح علي جبار غفران2952141842132054

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالباقي عبد جعفر حسين فاطمه2953121842107165

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيخلف غافل محسن عباس2954221841028039

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود ذياب محمد ايه2955111842103009

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيطالب حامد راشد طيبه2956191842151038

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين مهدي عال2957121842109083

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد سهيل عادل زهراء2958121842115005

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيعناد فياض الملك عبد كامل2959101841055043

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيمحمد حميد فاضل زهراء2960231842131021

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحامد احمد عماد فاطمة2961121842096026

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد خالد عبدالناصر مريم2962131842117151

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيهاشم حسين محمد نبأ2963261842083093

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر موسى احمد زهراء2964121842102039

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم مصطفى براء2965131842096004

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيشالل هللا جار حردان محمد2966111841033019

العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد عاشور قيس ندى2967151852058018

العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد ياسين ياسر هجران2968101852109032

العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف محمد هادي تقى2969141852140008

العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد شبانه الكريم عبد محمد2970161851094087

العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيفرج مونس كريم منار2971121852114030

العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم احمد نسيم2972101851022054

العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل علي احمد ايس2973141852097004

العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين عيسى ايالف2974141852108003

العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد علي حسين احمد2975161851038003

العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيعباس خضير شاكر محمد2976221851034059

العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمعيوف هللا حمد كاظم زهراء2977151852040006

العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغنتاب حسين ناصر فاطمه2978141852072045

العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عبد حسن فالح2979141851003025

العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي اموري ماجد زهراء2980121852110009

العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى حميد سالم نهاد2981141852068030

العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمهدي محمود قصي غدير2982121852117021

العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود كسار نوري مثنى2983191851013029

العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيفزع محمد هللا عبد رقيه2984101852096012

العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيمحمد ياسين هادي مؤمل2985121851007075

العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود فاضل عباس مجتبى2986141851008040

العلوم كلية/بغداد جامعة571.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعطيه هالل باسم ميثاق2987211851226028

العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيناصر محمود مهدي ياسمين2988111852075040

العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاطع جبار عيدان سجاد2989141851012023

العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا فاضل طالب شهد2990131852094035

العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر مالك نهاد رحاب2991131852093020

العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم نايف جاسم مصطفى2992111851021113
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العلوم كلية/بغداد جامعة565.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعلوان حميد ياسين عمر2993211851226019

العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرختطبيقيعيدان نعمة ناصر ورود2994111852129015

العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم فهد عدنان اسماعيل2995111851026020

العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين مندلي اعداديةديالىتطبيقيحميد محمد صباح بارق2996211851034002

العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس علي حسن اية2997141852133005

العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عبد محمد جاسم انوار2998141852108002

العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيشولي جاسم علي محمد2999111851006138

العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبيس عبدالحسين عدنان مصطفى3000261851009065

العلوم كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيصادق هادي حسن تبارك3001111852064007

العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان عواد ناجي مازن3002191851032011

العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح احمد ابراهيم فاطمه3003101852223015

العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيسعد مالح لعيبي يونس3004281851151640

العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيحاجم مهنا ابراهيم عماد3005281851031014

العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح محمد كامل محمد3006181851014021

العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيعلي الحسن عبد صباح رسول3007221851065013

العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي امين محمد ميثم3008111851058133

العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد صبري عالء ميسم3009121852115008

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكريم علي حسين آيه3010151852054002

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمد كريم حاتم بتول3011101852095008

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمعن هاشم ياسين تبارك3012131852094013

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحتطبيقيهجرس رشيد محمد رسل3013181852306002

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد الحسن عبد سلمان علياء3014181852176014

العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم محمد احمد الهدى نور3015111852102023

العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيشهاب خلف فرحان تقى3016111852086008

العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيجياد عناد رزاق هدى3017231852117044

العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسون علوان موفق حسنين3018121851030027

العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبشيت راضي محمد زينب3019141852098014

العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيناصر منديل الكاظم عبد نور3020151852054050

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد جاسم اياد عمر3021121851014017

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيلفلوف عزيز رشيد حسين3022221851077016

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيحمد حسن كاظم مهدي3023281851025022

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيتركي علي نزار الخالق عبد3024121851020015

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن حافظ جليل حسن3025151851007021

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيجاهد جبر حميد صادق3026281851001066

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن مهدي رياض رسل3027121852089015

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيذيب سرحان حميد شروق3028111852133012

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيطه قاسم احمد محمد3029131851005037

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيزبون جمعة حازم مريم3030121852107050

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينعيثل مطشر غانم طيبه3031151852048028

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس خضير عباس شكران3032121852121014

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين باني ستار حيدر3033141851026014

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد الرضا عبد حسين علي3034221851002065

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيسعيد صبر حسين حسن3035281851008025

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيراضي رضا راضي حسين3036251851001059
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العلوم كلية/بغداد جامعة540.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيخليفه علي مهدي احمد3037211851226003

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيعبد ضمد خالد علي3038221851009030

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن فرحان حاتم زينه3039101852095018

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعزيز عباس عدنان براء3040111852071006

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد الصاحب عبد حاتم هللا عبد3041221851091066

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخضر قاسم سعد أميمه3042141852134001

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيامين عباس منذر عادل3043141851200064

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرشيد عبدالرحمن قاسم غفران3044131852106020

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعوده عبد قاسم علي3045131851002031

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيعلي دهام وادي علي3046221851081059

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف جاسم هيثم نسرين3047141852135026

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعطبان حمادي نهاد علي3048141851001035

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمد غني سمير ايالف3049141852079006

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعطيه علي ثائر ابراهيم3050141851005001

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقييوسف فتاح الخالق عبد يوسف3051141851025028

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالقادر محمد فاخر مسره3052131852095015

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيخيطان رحيمه عالوي الهدى نور3053281852077099

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيسعيف لعيبي صبيح علي3054221851365011

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيبرهان جعيول خالد زينب3055101852110037

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفليح بشار احمد علي3056141851028033

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيحسن حلو سالم عباس3057281851042028

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمحسن خنجر الهادي عبد علي3058281851151371

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيمهدي حميد جابر يوسف3059211851028011

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم علي احمد علي3060111851002027

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفليح حسن عباس مصطفى3061151851013055

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيعاتي هليل رعد حسين3062281851014008

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيفدعان دخل شياع أسامة3063111851012001

العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد رحيم علي حسن3064111851020007

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم جبار علي تبارك3065131852093009

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيقاسم سليم هشام محمد احمد3066101851020019

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقيشياع مهدي فالح الحر3067191851104007

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود محمد مأمون مينا3068131852224004

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيادشيش عبود حفظي مريم3069231852077040

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمودي هللا عبد مكي براق3070121852107007

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل رياض علياء3071121852107045

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيالحميد عبد فريد قتيبة هللا عبد3072101851014066

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان شديد ناصر الباقر محمد3073141851047085

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييعقوب يوسف سعد وردة3074141852068032

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم عبدالمجيد عدنان هاجر3075131852073044

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس احمد مصطفى حسين3076101851202019

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح محمد حسن هشام بتول3077121852107006

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان زوين فاضل عباس3078131851034023

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيمصبح مشحوت كامل احمد3079161851017009

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان احمد عمار ياسر3080111851058140
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العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيمحسن شبوط جعفر كرار3081281851002057

العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشنيف كريم صباح رهام3082141852090018

العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيقاسم حسين ضياء تقى3083101852103007

العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان وداعه نزار منتظر3084241851029071

العلوم كلية/بغداد جامعة527.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيموسى الحسين عبد عدنان اطياف3085281852051009

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعكله جبار ثامر كوثر3086141852108026

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيعوده علي أحسان مهيمن3087281851006153

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرشيد سعيد محمد جمال ضحى3088121852105043

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس رسول سعد سجى3089141852097015

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحسن جبر علوان حيدر3090281851017024

العلوم كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيكاظم صالح جاسم حسين3091281851105005

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيكاطع حواس عبد كرار3092281851151445

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم منشد محمد مصطفى3093221851299019

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم كاظم زياد فاطمة3094141852105014

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد ابراهيم مهند الدين سراج3095101851022023

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيجوده جابر حرز مجتبى3096281851020032

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحنتوش راضي ثجيل حسين3097281851017017

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد جدعان العزيز عبد مصطفى3098211851028010

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس جبار ثامر علي3099151851011033

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيحمود فرحان عمير نافع3100221851034071

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيياسين ابراهيم احمد علي3101101851014070

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس هادي حسين احمد3102101851024003

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعذيب جبار كاظم زينب3103141852068017

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطشر زغير صالح رؤى3104141852099005

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيالعظيم عبد عوده علي نور3105111852070036

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمصطفى الجبار عبد ظافر سوسن3106121852096009

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيعوده علي يحيى عمر3107111851203189

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيدليم فرحان دوهان بنين3108231852126010

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم سعد فيصل3109101851019128

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان الواحد عبد فرحان عباس3110161851355145

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيراضي حميد سعد شذى3111141852121013

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم نصيف رائد ساره3112181852251014

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخورشيد شكور حيدر احمد3113131851005001

العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحميد عبد سمير آيه3114141852089001

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىتطبيقيصالح مهدي نوري علي3115211851018009

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد كاظم سعد سجاد3116121851030049

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد محمد جاسم محمد3117141851005044

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل الرحيم عبد صابر محمود3118101851020134

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيهميش فالح صباح ساره3119101852096015

العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد محمود ابراهيم محمود3120111851058120

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيشكير داود عدنان مصطفى3121111851151030

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيهادي دهام فايز الرحمن عبد3122191851066026

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد شواي الرضا عبد مريم3123161852258029

العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناجي حميد مهند االء3124141852110003
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العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهالل رحيم عصام حيدر3125141851021031

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم ابراهيم حميد بلقيس3126121852087006

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي عبد هيثم وسام3127111851058137

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالفتاح عبد احمد علي غادة3128131852072015

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيكمر الرضا عبد علي حسين3129261851036007

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيتولي حميد سعدون رضا3130281851016052

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلوان خزعل عالء حسين3131121851030034

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد محمد محمد سمير حيدر3132121851030044

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيمحمد حمزه مؤيد مريم3133111852106029

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشنجين منشد محسن سيف3134151851003028

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحتطبيقيمهدي الصاحب عبد علي نبأ3135181852205022

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجواد حيدر عقيل كرار3136161851060131

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد الواحد عبد هللا عبد العبدين زين3137161851085049

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالوهاب عبد شاكر الوهاب عبد سجى3138101852120032

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيفيصل كامل شاكر اسعد3139221851311020

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم علي محمد3140161751009036

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى ثاني محمود كرار3141131851002037

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيأحمد محسن آدم أحمد3142161851085004

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيحالوب كاظم جاسم الزهراء3143161852272003

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عبد عقيل حيدر3144141851012014

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمصطفى قاسم سعد دانيه3145141852078010

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيحسن صادق احمد فاطمه3146211852145018

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد جابر جاسم مصطفى3147131851022080

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقينجيب زعين اسعد زهراء3148101852110032

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس سلمان محمد بسام3149101851001003

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعوفي رضا رسول سراج3150271851019045

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيناجي كاصد عزيز علي3151221851076034

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى حميد سالم سهاد3152141852068020

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيرويلي نجم الدين صالح حنين3153191852141003

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبرجيل كاظم حسين زينب3154131852111019

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقينعيس كويك جهاد محمد3155101851203075

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطاهر الحسين عبد علي مرام3156141852110029

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحيسن مهدي صالح اوس3157131851039001

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين مهدي رحيم زبيده3158131852092019

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشجر ازغير سالم مريم3159131852093059

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيذجر ناصر جبار علي3160281851151340

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين زرزور جبر حسين3161161851006033

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيحسين كريم هاشم هاني3162281851014026

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيعطيوي جابر فاضل مجتبى3163281851020033

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخليل ثابت محمد ربى3164121852082006

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعبود ناهي محمد براء3165111851008011

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين هللا عبد ماجد تبارك3166111852086006

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبود سعدون رائد رحاب3167111852075012

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعجيمي مهدي خليل علي3168221851091071
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العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقياسماعيل الوهاب عبد سامي حسن3169121851032020

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمنشد العيبي فريد ايه3170131852086003

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمطر عمر لؤي يوسف3171191851020082

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عليوي طه ايه3172141852066009

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حسن محمد خالد حسن3173131851041009

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيفرعون عبد محمد مصطفى3174161851034126

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبر ابراهيم علي زهراء3175141852127017

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد سيخان مؤيد علي3176101851017047

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعاشور لفته نهاد حسين3177131851010025

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيوريوش موهي نزار حسين3178281851009023

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد نجم عامر ظبيه3179101852094019

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي الهادي عبد مازن سجاد3180141851021045

العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيجامل دحام سعد حسين3181211851002014

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد الكريم عبد حسن شهد3182231852117028

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخليفه دوله جبار مريم3183151852048033

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحسن فاضل ثامر كرار3184121851025062

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيحمد حسن مهدي احمد3185211851009008

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي محمود خالد منار3186101852136012

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد محمد علي3187161851364172

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسين شيت محمد حمزة3188171851011051

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد عبيد تركي الرحمن عبد3189111851026057

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمطشر محمد جاسم الهدى نور3190151852044048

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيكاظم خليل خالد وليد3191191851013034

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغضبان حميد الهادي عبد مؤمل3192141851026049

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير غضبان علي بالل3193131851009008

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيسعيد خلف احمد رياض3194181851058003

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيابراهيم مراد كاظم فلنتينا3195211852291016

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحيبس راضي زهير احمد3196121851031008

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد طاهر عامر جعفرالصادق3197131851012026

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس كريم حاتم احمد3198141851013003

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي مزهر علي منار3199131852117073

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس زهير ضياء حيدر3200151851001026

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيداود علوان زعيم مالك3201131852096024

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيعلوان سعيد كامل ايات3202281852058007

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين كاظم عامر شهد3203121852107039

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد سلمان داود حسنين3204111851006044

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيبريس احمد خليل ابراهيم3205101851013001

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيوني حامد رحيم محمد3206281851017060

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيمكي فاضل محمد فرح3207141852077032

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عيسى حاكم احمد3208251851122005

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمحمد محيسن ناظم حسنين3209281851009014

العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف حاتم ليث هللا عبد3210141851013059

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمهدي الرضا عبد ناظر فاطمة3211251852062075

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيالقادر عبد طاهر ليث فرح3212111852077008
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العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيفياض حميد ثامر همام3213111851005080

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين علي حسين علي3214101851015036

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيراضي صالح جاسم هاجر3215121852096015

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد كاظم صادق محمد القاسم ابو3216141851023004

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجمعه حسن يحيى يوسف3217141851012054

العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيجواد هاشم حيدر جعفر3218221851002013

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكطامي يونس ياسين حسين3219111851013010

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجعاز كريم علي عبد سجاد3220141851048021

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيخلف محمد شعبان محمد3221161851050109

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهادي سامي قيصر ضرغام3222141851056006

العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان ياس طه الزهراء فاطمه3223141852140042

العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان رفيش صالح مرتضى3224221851022093

العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد طالب هاشم احمد3225111851006022

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين علي قاسم محمد3226101851039007

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقييوسف ايوب اسعد ايوب3227161851043019

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيكاظم منكاش حسن علي3228281851018048

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيمنصور جواد وادي حاتم3229211851007015

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيخليل محمود مؤيد الهدى نور3230101852091033

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيمعارج مخور اركان كاظم3231221851022077

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيراضي كاظم كريم حسين3232121851032024

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن علي عبد ضياء هبه3233111852114039

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعداي الرزاق عبد محمد سجاد3234151851018025

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسين ناصر عدنان سجاد3235271851002099

العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد فاضل كريم سلوى3236101852109013

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيخليفه جبير الرضا عبد عمار3237281751020023

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد مهدي عماد غاده3238101852102012

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيهادي محمد عباس مثنى خالد3239291851007077

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس مهدي الدين صالح طيبه3240121852106009

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرضا ابراهيم عالوي فصالء3241131852087013

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيريه نعمه هللا عبد نجم3242221851006064

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي محمد سلوان امنيه3243141852077003

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيخيون ابراهيم جليل حسين3244221851033021

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن احمد علي يونس3245121851043027

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيغلوم الستار عبد نبيل هللا عبد3246101851019100

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقيحسين علوان حسين الوهاب عبد3247211851062016

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس مهدي صالح زهراء3248101852114015

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم فاضل محمود حوراء3249131852117013

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشياع علي ناجي علي3250141851047069

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيخليل عوده الهادي عبد ساري3251191851011019

العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبود هادي محمد ضحى3252121852105046

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهادي هللا عبد عباس احمد3253151851007007

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد عبد حيدر محمد3254111851016086

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد نزيه محمد عامر عبيدة3255101851013059

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جواد هللا خير جواد3256161851038023
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العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيفهد كريم عقيل عباس3257221851003080

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد محمود حسين هللا عبد3258191851348057

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمنشد والي كاظم مرتضى3259291851151237

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيخضير ضيول رحيم مهدي3260291851007210

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيسماري محسن الزهرة عبد جعفر3261151851071037

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين عزيز ثائر حسين3262121851030031

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالسجاد عبد شاكر اسعد بتول3263141852111008

العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيراجي يحيى علي محمد نور3264281852064010

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيشكر محمد احمد سيف3265111851058047

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعداي بدن خالد حسين3266281851008034

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمة سعدون الرحمن عبد مصطفى3267111851054013

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيرحيم االمير عبد حيدر زينب3268111852110029

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعود عارف محمد عائشة3269111852075029

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد هللا عبد عماد محمد3270111851005064

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسون محمود عماد محمود3271101851016050

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيرحال محمد جاسم يوسف3272101851155030

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس االمير عبد صادق حوراء3273121852093008

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيدخيل عليوي راضي احمد3274211851014005

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي صالح احمد غيث3275121851031084

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرحمه خزعل كامل حيدر3276151851007041

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن مجيد سعد سما3277141852078024

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان عيسى قصي طيبه3278131852086018

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقيحمود فايز ابراهيم الباسط عبد3279191851348046

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقينغميش ساجت عبدالهادي زهراء3280221852204009

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين عبدالجبار عبدالستار رأفه3281131852104006

العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين ناصر احمد محمد3282111851004092

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيعبود محمد رياض محمد3283231851028013

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيعلوان متعب الحسين عبد محمد3284211851050011

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعبود سعيد الودود عبد زينه3285211852015012

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيطه فتحي رياض االء3286101852094002

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيصباح حسن عماد بدور3287121852093005

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقياكباشي سلمان كاظم ماجد3288281851105016

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات النور ثانويةالدين صالحتطبيقيالحسين عبد ناجي محمد جمانه3289181852238004

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصادق عبدالرحيم حيدر رنا3290131852074007

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينايف الماس ثائر مروه3291141852072051

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم والي فالح علي3292161851300046

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيجواد عبداالمير جعفر مرتضى3293271851015074

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهوس ثامر علي سجاد3294151851018023

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقييونس خضير حسين علي3295111851032034

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد نوري عالء سجاد3296271851001051

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبيس عبيد احمد زينب3297111852108015

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين صبري يحيى محمد3298131851015054

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيوهام الهادي عبد اسعد حسين3299161851049029

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرؤوف اسماعيل علي محمد3300131851259047
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسون الصاحب عبد مكي التقي محمد3301281851001119

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعودة رمح حسن الرسول عبد3302281851151311

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيعكيلي محمد جبران زهراء3303231852122011

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموله جبار عباس مرتضى3304141851004033

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم عاصي غالب رسل3305151852045010

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيمصحب صحان صافي صالح3306231851257029

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحيسن ذياب عمار ريام3307111852074014

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين جياد ياسين الفضل ابو3308101851022002

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقياحمد فاضل فراس منار3309231852081038

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعلي الرسول عبد علي محمد3310231851009067

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيصالح جوده سلمان احمد3311221851034002

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيسلوم ابراهيم محمد نور3312101852094028

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهادي الحسين عبد علي حسن3313121851030017

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقييارة فرج احمد نبأ3314151852047047

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالساده عبد حسن رحمن محمد3315141851013089

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسن عامر احمد3316131851030008

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد ثامر زيد3317231851040018

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيخضير الحسين عبد لفته علي3318161851017042

العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصكر ناصر خالد عباس3319151851010027

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجبر مهاوي عادل مريم3320121852105055

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيالوهاب عبد محمد رائد محمد3321111851041018

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيشهاب خضر سعد الرحمن عبد3322111851022013

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيناجي باسم عادل غزوان3323101851026092

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقينجم علي حسن ميسون3324211852256012

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيعلي حسين ناصر عباس3325261851016023

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيعلي حسن سعد ابتهال3326281852077001

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيجبار كاظم طه احمد3327211851014008

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيزيدان قاسم الكريم عبد احمد3328211851014009

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود شكر حازم صفا3329191852188026

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد عبداالمير مالك امير3330131851022013

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشمخي كعيم صبيح تبارك3331141852072009

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرضوان ظاهر ازر ساره3332131852117036

العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد احمد عماد فاطمه3333101852120051

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيغازي دواي جعفر حسين3334291851004042

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيهلوس غالي عواد علي3335261851159008

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيالحميد عبد فاضل قصي هللا عبد3336111851048010

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيرحيمة شاكر احمد محمد3337111851011059

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيعبيد عباس حكيم الدين سيف3338231851023011

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيجالل الكريم عبد جالل احمد3339211851052001

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمطر داود رشيد رنا3340111852133005

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيبردان االمير عبد نبيل آمنه3341121852112002

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينعمه داخل حسين رؤى3342141852096006

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي يوسف عامر الحكيم عبد3343141851012027

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيزيدان نجم حسن مصطفى3344181851030025
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العلوم كلية/بغداد جامعة498.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جعفر حسن محمد نور3345141852085008

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي الرزاق عبد عادل سجاد3346131851227002

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيصالح حسين حمزه محمد3347221851060011

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير عبدالحسين غسان زهراء3348131852106016

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد محمد وسام غدير3349131852118059

العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيمصطفى رحيم منقذ الهدى نور3350111852130020

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيرزاق علي فراس زهراء3351121852102030

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي حسن احمد زينب3352111852074017

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيفتاح هللا عبد نجم سهيل3353111851018028

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود راضي محمد ايات3354161852165006

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيحسن فليح محمد جاسم3355211851257003

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان سلمان علي همام3356101851009031

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمدصالح سهام علي لمى3357131852117062

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمادي دريول الرسول عبد الهدى نور3358121852102051

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيعداي سلمان غزوان نضال3359201852141023

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشاوي محمد شاوي محمد3360131851011033

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالرزاق عبد منير الكريم عبد سجاد3361141851018047

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقياسعد سلمان طارق بالل3362191851020018

العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيعيدان حمادي جاسم موسى3363211851011062

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيالحسن عبد رضا محمد سجى3364111852066020

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الصمد عبد احمد ياسر3365161851049166

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم الجليل عبد القادر عبد ابراهيم3366161851050003

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيجرداغ كاظم هللا عبد ابراهيم3367101851015001

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيياسين السالم عبد ابراهيم بشرى3368101852119003

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد ادريس محمد هاجر3369101852077027

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيمنخي محمد الكريم عبد بركات3370231852093012

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرحيم الواحد عبد احمد بنين3371141852095005

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيمهدي ابراهيم الدين بهاء رقيه3372181852236009

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان ناصر خالد علي3373141851201166

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمتعب عبد باسم حارث3374131851004008

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح كامل صالح محمد جوان3375141852106005

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمجيد عيدان ماجد حسين3376131851252026

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيغفوري ابراهيم محمد ساره3377111852102014

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم نصيف حيدر الدين نور3378131851006073

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيشاطي حسن حسين هللا عبد3379111851021065

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد حسين جاسم حوراء3380111852109012

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم كاظم عقيل زهراء3381161852184041

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيمتعب هللا عبد كاظم حيدر3382211851262007

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيحسين اسماعيل الحكيم عبد ازهار3383311852080001

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد الشون أبو علي محمد3384101851030011

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين حسن فالح صفا3385101852137004

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي صالل كريم االء3386101852077001

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيموسى هللا عبد حميد محمد3387121851006031

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي مهدي عالء حسين3388141851016031
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العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد كامل سعد ايه3389141852109001

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم ناجح وسام3390191851287091

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح طه عماد ابراهيم3391131851029003

العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد محمد هاشم براء3392151852040001

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي صادق جعفر رقيه3393151852042013

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيعذير محمد الكاظم عبد دعاء3394161752215011

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد مهدي علي طه3395111751006060

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن فرهود احمد عالء3396101851021009

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيجميل غسان احمد مصطفى3397101851043037

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيداغر الحسن عبد الساده عبد علي3398281851044096

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيبريسم حميد هشام مريم3399131852100018

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمود شاكر محسن مصطفى3400121851025079

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد خليف رزاق زهراء3401141852079017

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم مطشر شجاع احمد3402141851049001

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد تبان المجيد عبد امنية3403191852199003

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم خليل عادل علي3404131851029033

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيطلب هللا عبد الرزاق عبد بيداء3405171852315007

العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقياحمد الستار عبد شهاب حسين3406211851017005

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم فليح سمير زهراء3407151852045014

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيعريبي السادة عبد عباس احمد3408281851150002

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم صباح عباس3409161851005029

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيسلمان عمران حازم امنه3410231852114004

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم محمد اسعد حسين3411101851015017

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود ناصر العليم عبد محمد3412101851019137

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسن شبل جاسم اسعد3413281851002007

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحسن حبيب حيدر ابراهيم3414101851019004

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيحسن كاظم جواد حسين3415211851050005

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس الرزاق عبد حيدر هبه3416101852094030

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيشريف محمود عمر محمود3417101851038013

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقيحسين سليمان مسلم عقيل3418211851067011

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن عدنان قحطان امنه3419121852104003

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصفر غازي عامر زهراء3420141852071006

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيكاظم حسين ضياء مصطفى3421181851301025

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيعلي عبد جبار طاهر حوراء3422281852060014

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيحسين ماضي حسين علي3423261851159007

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيعلي الحسين عبد صابر حسين3424281851150007

العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجوده غانم رحيم علي3425151851005067

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي هادي ظافر زهراء3426111852105016

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد ناجي نازك مريم3427121852105057

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقينوري فيصل خالد علي3428111851011041

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس حياوي معمر ايوب3429111851016022

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد عوده عدنان حسين3430161851084065

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيصالح رباط جلوب سجاد3431281851032014

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح هاشم صالح احمد3432101851022005
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العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمصطفى الحميد عبد مصطفى محمد3433161851038094

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيحسين حسن فاروق حسن3434211851052007

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيسلمان علي ياسين هديل3435101852092013

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاطع كاظم جمعه زهراء3436121852102026

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيغيدان نجرس سعد فاطمة3437121852087026

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيعلي خليفة صبار مشتاق3438191851116068

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن اسماعيل فراس علي3439131851012085

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمطرود العيبي فالح حسين3440131851027007

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسوني صادق جالل علي3441141851019047

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيعطية مطشر سمير مسلم3442161851303029

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيحميد مجيد فاضل علي3443161851357230

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد خضير نعيم علي3444221851069054

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين مهدي ابراهيم محمد3445131851003050

العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيجبر شخوطي علي حسين3446281851044036

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيسليمان مشعل عقيل سيف3447101851020060

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجشعم حسون شياع مسافر3448291851003206

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقياسحاق صباح قيس احمد3449221851098003

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد الحسين عبد ضياء سجاد3450151851002034

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبيد مهدي احمد مرتجى3451121851202078

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداخل مجيد فاروق فاطمة3452131852086021

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسمير حبيب حسن احمد3453121851030003

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان داود علي داود3454141851012015

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين محمد اللطيف عبد علي زيد3455141851020042

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييحيى فؤاد عادل زهراء3456141852098013

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد عبيد عامر رانيه3457111852100001

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد الهادي عبد وطيد سجاد3458111851018026

العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد كاظم اسعد علي3459221851079017

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيبادع سلطان حميد عباس3460261851027040

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشفيق حسين فتحي مروه3461131852080026

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمد حسين ضياء سجى3462141852070033

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيطويرش هاشم جبار زهراء3463131852107013

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان النبي عبد ليث حسن3464141851016027

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس كردي ماجد وهج3465111852110064

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيعايد هللا عبد ماهر محمود3466191851018024

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل حازم تبارك3467121852102010

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمرعي خليف حامد حنان3468101852124001

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد كاظم فراس يوسف3469101851042038

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىتطبيقيعلي محمد عدنان مصطفى3470211851270035

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيجماغ مطشر محمد مؤمل3471161851342007

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيعطية علي حسن عدي3472161851012043

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيسالم علي حسين علي3473161851031033

العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين جبار علي مهيمن3474121851025084

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة675.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيفنجان محمد بهجت علي3475221841046042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة642.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيفليح جالي علي سجى3476281842073028
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسالم حسين زياد صفا3477131842118134

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد مركب محمد احمد3478101841006008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة617.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيحبيب محمود جاسم علي3479261841050015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغالي جمعه عمار تبارك3480141842114008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيكاظم عناد نصار أيناس3481261842112001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي حمود مصطفى تبارك3482271842055046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجهاد كاظم ايهم تقى3483151842042016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيجبر الرحمن عبد حميد مها3484211842140176

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة589.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيفليح عزيز خالد الرحمن عبد3485191841013033

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف كامل غازي فرح3486141842100078

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة587.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس فاضل جاسم غاده3487131842093075

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائينكه هتيمي اسامة الهيثم3488141841020009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائينعيم رحيم محمد زهراء3489291842057141

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد خربيط غلوم جواد3490141841028013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد احمد قصي مياسه3491101842086103

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جاسم ناصح حسن3492151841005029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمنصور عبد الواحد عبد نوره3493261842120165

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة584.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي عادل احمد3494101841020013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة582.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد يوسف عقيل حسين3495131841016023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائينعمه جعفر الكاظم عبد عباس3496221841033039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحافظ هللا عبد فالح هللا عبد3497101841009029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيمراد الفت شريف مريم3498211842293022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيجاسم سلمان قيس هللا عبد3499271841153044

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحمد محمد عوده احمد3500191841067012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيقادر عثمان محمود مريم3501101842091082

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة580.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيشنداخ جاسم نصيف أحمد3502211841265003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيغيدان الخالق عبد نافع سارة3503101842097024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحمزه اسماعيل صاحب بنين3504261842107017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيعرموش فائق ضياء طارق3505211841051008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيصالح كاظم حسين علي3506221841098070

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة578.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيزغير كامل صباح هاجر3507111842133061

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزيدان قدوري سعد زهراء3508131842101023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجواد ياسين نعيم زهراء3509271842058145

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيحمد محمد منذر محمد3510181841042018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر جودة محسن امنيات3511141842136005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيروكان فهد خليل كرار3512131841031051

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعدون جمعه علي ريام3513141842089014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيحسين احمد غازي تميم3514211841046003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان علي جبار حوراء3515131842124006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشجر داود جبر فاضل3516151841001054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة573.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي طالب سرمد3517101841028042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيحسين حسن نصير رسل3518181842233012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصايل مخيمر هادي هارون3519221841311084

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعريان جلوب جعفر رقيه3520151842080039
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيكدير رشيد منعم نوح3521101841041082

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعكيل احمد الرضا عبد حسن3522141841026013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة570.6للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيموسى خضير الغني عبد علي حيدر3523141841022021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيمحمود شاكر احمد ايمن3524211841023008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائياسماعيل فاضل فراس اوس3525191841015018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حميد عامر بيداء3526131842118028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد علي اسعد هدى3527141842078099

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيخابور تركي عبدالمجيد عبدالسالم3528191841067062

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيميذاب هللا عبد نجم نور3529261842250136

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان الرحمن عبد احمد زهراء3530121842102038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم صويح اسماعيل محمد3531151841010057

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيسلمان احمد حسين ايات3532261842084005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيكاظم عبيد احمد عباس3533231841016015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان حسن احمد منتظر3534141841064029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيكاطع صالح عالء عقيل3535271841046030

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحيميد أسليمان السالم عبد احمد3536101841055002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين طارق زياد طارق3537101841006014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبار جواد عقيل حسن3538121841005010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد هللا عبد الجبار عبد زينب3539101842094022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجوده عبود فيصل مصطفى3540121841026130

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيمحمود شكير صادق محمد3541121841007145

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق عبدالكريم رمزي ايمن3542131841030020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيرغيف محمد هادي ازهار3543261842112003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالدايم عبد علي فاضل الرزاق عبد3544121841024011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي المجيد عبد طاهر حسين3545121841206012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم لطيف رائد ُسرى3546131842091084

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى محمد شامل عبدهللا3547131841004019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيبدر علي طه مريم3548211842050019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود شاكر عمر3549211841001039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمودي محجوب محمد عال3550121842130026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة564.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيجوعان رجا عايد حسين3551261841173009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم نافع صفاء مصطفى3552111841021063

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفليح هللا عبد علي بنين3553141842112016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعلي كعيطان خالد ايه3554191842139019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيعلي الغفور عبد كرامي حيدر3555191841019027

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين صالح هدى3556191842147044

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جمعه عامر تبارك3557121842089016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل ابراهيم بزيع مها3558101842119066

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعفيت ثجيل غالم بنين3559221842164013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيفرج مفتن كريم الحوراء زينب3560271842144028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حمد نعمه حسين3561121841020035

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد عدنان محمد عاليه3562101842137062

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشيرعلي عبدهللا سمير ضحى3563131842086053

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمحمد بدر علي محمد3564281841014021
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسين حسن ماجد زهراء3565141852079022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبيد سيد حسن فاطمه3566151852049045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة578.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسلطان حسن محمد سجاد3567151851010020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيصفوك احمد عادل طه3568101851033010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيثاني الكاظم عبد عالوي زينب3569111852071025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم جاسم حامد أنس3570111851026003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرفيش عبد جعفر سجاد3571141851050009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكتوب معن خيون عذراء3572141852109010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيماهود سالم معد نجاة3573161852290011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمهدي سعدون مهدي زهراء3574261852110012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشرموخ جاسم حسين منتظر3575151851010064

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيخضير علي ثاير مهدي3576211851007074

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسون رشيد عامر حسام3577101851014024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسندان لفته زهير ديانا3578151852048011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمهدي سعدون مهدي منار3579261852110026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجميل حسن فالح مصعب3580131851009066

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحاجم هاني قصي حسين3581131851014014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيحسن محمد عبود عمر3582191851029014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحريش نوروز حسين علي3583141851201164

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيخلف سلمان هللا نصر حمزه3584211851012005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيزامل غيالن صادق حيدر3585101851015022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح خليل عصام خليل3586141851018043

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيناصر نخيل رزاق اسعد3587221851307014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيطاهر نافع عباس حسام3588261851036004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيسلمان علي نجاح رنين3589101852099008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين جبار جواد حسين3590111851006045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعصواد طالب مشتاق طيبه3591141852135016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيكتاب طاهر عبدالصاحب الهادي علي3592261851033034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيخليف عطيوي رزاق محسن3593221851034058

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجوني جاسم احمد محمد3594151851009044

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرختطبيقيكاظم جواد علي مصطفى3595121851205036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم جبار ضياء نور3596141852117012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد خليل ثائر ميامي3597111852086018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفياض هاشم وليد هاشم3598141851023111

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيعليوي كاظم عواد حسين3599271851153021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيحديد عباس محمد علي3600261851016030

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس محسن طه محمد3601111851009048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم كريم هاشم زينب3602121852112018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيزوين ناظم مازن آيه3603111852077001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيعبيد عواد خالد محمد3604311851071048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيداود محمد جاسم محمد3605211851033054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيسلمان حمزه محمود ياسر3606261851049044

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيماجد هللا عبد عالء حيدر3607111851058038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عبعوب عجيل يوسف3608141851028074
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين اركان مسلم3609211851007066

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد غازي الرضا عبد محمد3610271851036072

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين علي عادل بكر3611181851002018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمادي صالح نزيه اسراء3612121852106003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي عبيد األمير عبد إبراهيم3613221851030001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف علي عبد خالد حيدر3614151851015024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة662.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحافظ مالك اديب فاطمه3615151842057041

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة653.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان نوري عقيل زينب3616101842120049

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة652.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكشتول جاني احمد شروق3617111842215135

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة649.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعواد عليوي ابراهيم هاله3618131842224014

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة635.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصباح عسكر احمد فاطمه3619141842110115

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد خليل توفيق امنيه3620111842109009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة625.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيزكري طالع محمد نور3621111842084140

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة624.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم توفيق المنعم عبد شيماء3622111842217051

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد كوثر3623121842087048

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة621.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد رشيد صادق تغريد3624131842108010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائياخصيب عبد فايز الهدى نور3625141842072123

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة616.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعواد محمد جاسم فاطمة3626191842188111

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد حسن ناظم زهراء3627111842103024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة611.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعكله الحسين عبد ضياء تبارك3628141842134019

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسن عباس سالم زهراء3629231842095035

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي ابراهيم خضير تبارك3630111842109022

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة609.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد حسن نبيل مريم3631141842094163

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمخيلف خماس صالح زينب3632121842098043

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم هللا عبد هادي اطياف3633111842080008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم محمد ساهي هبه3634101842095077

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة607.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي ابراهيم ليث رفل3635101842120036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة606.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخالف هادي سعد جنان3636101842113016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة605.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةاحيائيفارس عبد حامد غفران3637321842043005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة605.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحرز هادي حسن زهراء3638141842133022

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس محمد جاسم اسماء3639111842078002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة603.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم احمد سعد طيبه3640111842064040

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة601.7للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالمجيد عبد صباح ياسر مريم3641141842129050

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة600.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيغنام محمد ناهض مريم3642191842151051

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليمان مطر سعد زهراء3643111842064023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد علي عماد شمس3644111842075035

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة598.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعاصي سعدون محمد طيبه3645101842109057

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح نوري محمد ايه3646101842110008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة597.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير سعيد ماجد زينب3647111842104026

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة596.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناسي هبر احمد فاطمه3648151842055080

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن اسماعيل خالد نهى3649101842109090

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة595.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين صباح رائد حوراء3650111842089009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلطان شكاصي مهدي حوراء3651151842044036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدوس طارش محمد براء3652141842136009
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطر عداي علي زهراء3653111842065050

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حميد شاكر تبارك3654151842044023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيذياب حكمت حيدر ريم3655141842077022

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد رحيم زهير اسراء3656111842088002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصحن حسن كريم سرى3657121842122012

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة590.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيسعدون جخيور سالم ايناس3658141842220016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة589.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيحايف صبار خالد تبارك3659111842102007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة589.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسان فاخر خالد مريم3660111842103048

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبيب كريم حاتم غدير3661121842094140

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيابراهيم زومان مصطفى طيف3662191842151039

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجسام فوزي حسين آيه3663121842094001

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصحن الحسن عبد حسين طيبه3664141842087027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل عباس قصي زينب3665181842146003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة588.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد شاكر عباس نور3666101842123044

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة587.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمحمد جبار ستار عبير3667141842220066

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسين محمد ابتهال3668141842101003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمد علي المحسن عبد قدس3669211842143076

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم علي محسن غفران3670101842155013

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيكاطع شامل سعد رسل3671281842078013

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد سهيل محمد براء3672101842094005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيمخلف داود شامل فاطمه3673111842112057

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيسهيل فتيخان فالح هجران3674101842101117

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالساده عبد محمد علي شهد3675141842110103

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة584.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعلي هللا عبد علي هديل3676121842020070

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد عيسى الرزاق عبد شهد3677111842133038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكامل خطاب الرزاق عبد غدير3678121842107157

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلعيبي محمد الهادي عبد أهله3679121842094016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائينايف سالمة حميد حنان3680231842271073

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير عامر ابرار3681141842129001

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيتوفيق هاشم احمد أيه3682151842050005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسن عبد مهدي حيدر رتاج3683121842087021

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد حسن منذر سعاد3684141842099035

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمسير محسن هشام سجى3685111842083025

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة582.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد الرضا عبد محمد عال3686181842176089

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حميد مسلم كوثر3687131842071093

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين عبيد طاهر غسق3688101842108038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد جاسم فاضل هبه3689111842072098

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد اسكندر حكمت نبأ3690121842020062

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرموص احمد عدنان ايمان3691111842084023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيقاطع حسن عبد عذراء3692111842133044

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسبتي شناوه حسن زهراء3693131842283018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد عبد مهدي ثامر الهدى نور3694121842105142

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيده مناتي حسين ايات3695141842140012

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائينعيم خلف عالوي ايه3696141842097008
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة578.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبار كريم علي تبارك3697101842094008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيفياض علي محمد تقى3698111842068020

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسين حميد انسام3699101842100013

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين هللا عبد محمد يقين3700111842074061

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عبد عصام روان3701101842137034

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن هادي قاسم يقين3702151842046189

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيعبد هللا عبد صالح اسماء3703311842081006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد اسعد عدي ساره3704101842114027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر محمد الهدى نور3705111842072089

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهاشم عدنان محمد لباب3706101842115151

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان داود علي تبارك3707121842107044

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة576.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعيدان شرهان حميد نور3708141842149072

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحميد عبد المنعم عبد رائد نور3709111842074054

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثاجب خلف علي فاطمة3710151842044115

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعليوي محمد جعفر عبير3711131842093073

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح محمد عويد ظافر اسماء3712101842077002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين طاهر محمد الحميد عبد ريهام3713141842140052

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد فيصل باسم رغد3714101842097018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم حمزه باسل روض3715111842073033

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي غزال باسل دعاء3716121842231024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغازي موحان ثائر الهدى نور3717141842086213

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة574.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان حميد علي فاتن3718111842215102

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين جاسم حسين سرى3719151842046103

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي مجيد مهند هاجر3720101842077076

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد االمير عبد علي عائشه3721111842088029

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان فرج الرحمن عبد فاطمه3722141842090058

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد حسن فالح رواء3723211842135038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدويش رحيمه حمودي هدى3724151842046182

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحاتم طارش كاظم زهراء3725151842050036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسهيل حسين سعد نبأ3726121842020063

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة573.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيياسين شياع مظهر حوراء3727181842015008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم سريح جعفر تبارك3728151842040025

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمعلعل كطان حيدر فاطمه3729121842114034

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد نجم ماجد زينب3730111842109064

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد خضير ياس صفا3731101842095041

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيتركي محمد صالح ميالد3732101842120098

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد مصطاف محمود مريم3733101842109077

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم هللا عبد محمد رحاب3734121842114014

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي حسن ايات3735141842132007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح هادي صفاء ُرسل3736131842281020

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيالمجيد عبد صبحي حازم هاجر3737111842062084

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير غالب زبيده3738101842091039

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مصطفى خالد مروه3739141842077046

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عطاء بهاء نبأ3740141842111136
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائينشأت محمد باسم اللطيف عبد دانيه3741101842223026

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعود علي حسن مروه3742101842111026

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عبيد خالد رقيه3743101842110023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيراشد جبار خالد رسل3744151842044045

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمحمد عبد رائد هبه3745291842055101

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي كاظم نعمه ميسم3746131842126045

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيورور حمود عبدالجليل زهراء3747131842281031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعد عون عبد نجم مها3748141842100086

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيحايف خضر محمد انسام3749321842020016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعليوي عودة جاسب فاطمة3750281842051038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياكرم اياد مرفأ مينا3751101842115176

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم قاسم عادل أفنان3752101842101003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين علي ياره3753101842077083

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد حسين علي رقيه3754141842073032

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد محسن نسيم نورس3755111842089038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن جاسم رحيم بتول3756151842044018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيريحان ناجي عقيل فاطمه3757101842120082

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد رحيم ماهر تبارك3758101842111014

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود علي اكرم امنه3759101842093005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعواد العزيز عبد غسان تبارك3760101842107009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليل جياد عمر دعاء3761111842064013

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان داود محمود ايناس3762111842084024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حسن محمد سجى3763121842110047

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيتمر علي احمد يقين3764101842129024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيفهد عبد سالم تبارك3765221842183012

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوري عزيز غازي حوراء3766141842113007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي محمد كوثر3767141842100080

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيياسين شعيعه ابو ستار زينب3768151842044076

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريدي مصلح الرزاق عبد تقى3769111842127008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين هللا عبد محمود نبأ3770101842096033

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخميس عطيه ثامر نور3771111842114096

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم مهدي حسين زهراء3772151842046054

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيتبينه جبار مهدي نور3773121842094204

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعريان جخيم حسن مريم3774131842100078

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي عبدالعزيز قاسم ابرار3775131842080003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشراد شمال محمد فاطمة3776121842098071

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمسافر حسن محمد زينب3777141842087018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن مالك ذكرى3778111842080031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين جاسم سعدي سرى3779121842084024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبريدي قاسم علي بنين3780141842108015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جاسم مهدي بشرى3781141842145020

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغضيب حسن رحيم زهراء3782131842107036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهاب حميد وئام مروة3783141842134091

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي جاسم قيس بتول3784121842098010
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد كامل جمعه ضحى3785121842106060

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيامين الصاحب عبد احمد فاطمة3786311842054071

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن يعرب عالء رند3787101842120038

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائياللطيف عبد المناف عبد العزيز عبد غفران3788141842220069

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم علي رسول منار3789101842101093

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد جامل مصطفى هبه3790131842093118

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعباس امين نعمه مريم3791181842176108

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموسى محمد شهاب ايات3792151842053005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد صبر محمد زهراء3793101842110029

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان كاظم فاروق مروة3794111842084120

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد سعاد عمار رند3795101842102019

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود سلمان باسل آيه3796131842091006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثجيل هللا عبد حامد زهراء3797151842042031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى حسن فالح هدى3798141842074169

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرسن شغاتي االمير عبد تبارك3799151842047024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين خلف زياد مآب3800101842079026

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود شاكر طلعت مريم3801101842089028

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنصور حميد منصور مينا3802111842114093

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيخضير بكر احمد فاطمه3803311842047135

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمد جلوب سلمان زهراء3804151842044053

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس خليل خضير رباب3805111842071031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد احمد فرحان طيبه3806101842109056

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزويد عبدالساده لؤي بتول3807131842093027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس ثجيل عباس فاطمه3808141842110124

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد داود سلمان نور3809141842110158

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن ابراهيم نوفل امنه3810141842094018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي طاهر عباس مريم3811141842093058

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم سعيد محمد عمار زهراء3812141842078036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد مخلف اسعد ساره3813141842067027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعكله كاظم عادل زينب3814131842118109

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيشمخي الحسين عبد علي شهد3815261842112024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن محمود سعد سهام3816111842072050

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة593.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيهزيم محمد جاسم سرى3817101852113017

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقينجم احمد الدين سعد مريم3818101852095027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرختطبيقيعودة عطية حسين فردوس3819111852129009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس الجليل عبد محمد اسماء3820111852073005

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيسويدان كريم قاسم زينب3821101852118015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي كاظم قاسم نبراس3822111852120012

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكليب هالل حميد ياسمين3823111852067044

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم عزيز ثامر حوراء3824111852127015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيمخلف محمود السالم عبد اسيل3825101852113004

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحيال عباس محسن والء3826111852215053

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيالمحسن عبد الدين عالء مظفر مها3827111852074037

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس فاضل عيسى شهد3828111852073036
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن ثجيل موسى رسل3829141852121009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمخيلف ارحيم غني غفران3830141852125017

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم محمد مريم3831141852079036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعداي محمد برهان امنه3832131852099003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم ضياء نبيل زهراء3833141852224009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم غركان فالح طيبه3834111852072034

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيطه حميد محمد تقى3835101752091011

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاكي مراد سي محمد زهراء3836141852090023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم زائر احمد ٌرسل3837121852102017

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد عباس عامر زهراء3838181852275002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير عباس عماد مالك3839111852070031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي احمد جمال ايالف3840101852094003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي رشيد صالل ساره3841101852109012

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعمر الحي عبد سامي صابرين3842111852108023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي احمد جمال رفل3843101852094008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياسحاك يوسف الكاظم عبد الهدى نور3844141852076061

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرهك محمد حسن فاطمه3845131852107040

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجابر باهيز عقيل فاطمه3846161852184087

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة491.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارتطبيقيرديني عباس صالح مالك3847191852292004

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة622.7للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبدالحسن فالح زهراء3848131842121055

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيكاظم سوادي ناظم عذراء3849271842055141

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيكديمي هاشم عقيل ريام3850221842413027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيطرفه امويح حسين دعاء3851101842155005

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنصور محسن ياس غفران3852151842080091

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان تالي عباس مريم3853151842053088

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزغير جاسم كريم اساور3854151842046012

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين الحسين عبد سالم امنه3855121842102009

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حميد عامر حوراء3856131842118047

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي رضا محمد ايمان3857141842110018

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد خلف محمد سجى3858111842129011

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبد فرحان هادي زينب3859151842052027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جميل مازن هدير3860151842045064

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيهادي فاضل لؤي ايه3861221842190028

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي هادي بشير حوراء3862131842070051

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيجاسم عربي محمد تبارك3863261842084008

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجاسم كاظم عماد نبأ3864221842204106

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس سعودي فؤاد استبرق3865101842099001

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين علي اكرام3866121842084005

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم اسعيد محسن غسق3867111842084105

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن صالح احمد فرح3868141842111120

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيعلوان احمد اياد نادية3869231842126076

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصري محمد فيصل فاطمة3870141842135034

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد وهيب الرحيم عبد فاطمه3871111842072068

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيسلومي هللا خلف مثنى شروق3872261842112021
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الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين ابراهيم عواد زهراء3873101842108020

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد فاضل سليم فاطمه3874141842086155

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد ابراهيم اسماعيل منارس3875141842069045

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيوني حسين علي يقين3876121842092067

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس سعدون الرضا عبد االء3877121842109006

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد خالد منار3878101842091086

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحاتم انور فالح زهراء3879121842114020

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر الرضا عبد كامل حوراء3880141842074041

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين منجل مزهر فاطمه3881131842084008

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعواد محمد سعد اسراء3882131842073007

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم صالح رحيم سماره3883111842086021

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيياسين محمد حميد مياده3884101842111032

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيعباس احمد خليل فرح3885211842092061

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيونان احمد عمار سجى3886131842070119

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي صالح سندس3887111842103031

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين محمد سرى3888141842136027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر خالد زينب3889111842109058

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود عدنان شاكر ضحى3890141842079066

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن علي يوسف دموع3891141842145048

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خالد محمد نور3892101842102051

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح ذيب عمران عائشه3893101842090049

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح سلمان احمد قبس3894101842098022

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيصالح علي ثامر يسر3895191842259013

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جواد سعد مروة3896121842091027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسحاب هللا عبد طه عبير3897141842137019

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي حاتم علي ساره3898181842236089

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيهالل صحن صبري شهد3899261842083059

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعلوان نعيم نصير دانيه3900191842175030

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيابراهيم محمد ابراهيم بشرى3901191842139025

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمبارك جاسم سالم غدير3902111842086026

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرويضي صخي حسن اسماء3903141842132002

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجياد جابر محسن حوراء3904121842090011

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد حميد احمد صفا3905111842217052

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمنصور كاظم الرحمن عبد اساور3906101842113002

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيعلي خليف حسن مريم3907261842112030

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيمطر السادة عبد محسن كوثر3908261842134025

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار النبي عبد رعد رؤى3909141842112024

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد عامر غدير3910111842104040

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيامين موسى ابراهيم نور3911141842140128

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجسام ناجي ناصر تقوى3912141842138008

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلطان اشحيم طي حوراء3913131842111023

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة535.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيابراهيم عبد عباس زهراء3914231842164022

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيياسين ابراهيم هاشم ايمان3915101842089006

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراهي جودة قاسم نور3916141842103032

2889 من 89 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشويط محيسن هادي عذراء3917141842225131

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان هادي ابراهيم آمنه3918111742217001

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشك كاظم جالل تبارك3919151842058011

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي صالح احمد فاطمه3920121842120012

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي رضا محمد بهاء انسام3921111842066005

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد احمد أيه3922121842083002

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضر نشأت شوكت رنا3923101842101035

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدرب فاضل طالب ساره3924131842093064

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيفارس محمود عدنان نبأ3925111842103057

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبريسم رشيد سعدي بنين3926141852134008

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس الشون ابو عباس فاتن3927111852079011

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجميل عارف خالد صفا3928121852106008

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة519.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعواد طارش االمير عبد اسراء3929251852062004

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيهندي محمد قاسم غفران3930111852080031

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيامين محمد صابر رائد رنده3931111852067013

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداود سلمان علي ايه3932141852125004

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيذيب خلف شاكر غفران3933111852133015

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة501.0الخارجياتاالولى الكرختطبيقيعلي حوت معن فاطمه3934101852401005

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرحمن محمد قاسم آيه3935131852095001

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدال مالك ابراهيم ورود3936131852093072

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيناصر تعبان الحسن عبد هللا هبه3937221852162031

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة637.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علي عبد حيدر مروه3938131842080035

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم مشعان رائد ريم3939101842115066

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة604.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائييونس حمدون رائد زينب3940131842243021

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة585.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجوده جبر محمد اسراء3941111842080007

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة580.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيمطر لفته قاسم فاطمه3942111842106035

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيسى باقر اسعد االء3943151842051002

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداخل تركي صفاء أنفال3944131842092001

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحماده حسن فاضل فاطمة3945211842099062

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة564.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةاحيائيياسين فائق ياسين مريم3946131842245007

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحيبس محمد مؤيد نور3947121842094203

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم سلمان محمد سندس3948101842108030

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس جبار عالء زهراء3949101842086060

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد ناجي رشيد هبه3950101842137100

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد حازم مريم3951141842086171

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم معله محمد فاطمه3952111842110079

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيعطا كاظم جابر رفل3953211842016005

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود جاسم صباح طيف3954111842074036

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالرضا عبد رشك ماجد مريم3955151842050073

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيم جاسم عباس انوار3956151842049002

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرزاق طارق علي فرقان3957131842073061

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيصادق طالب عماد ضحى3958211842139098

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد الرحيم عبد سلمان هند3959101842097055

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم نافع محمد مروه3960141842225141
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الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نعمة عامر اية3961111842110010

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم جلوب حمدي غادة3962151842055073

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجابر شالكه محمد يقين3963121842094214

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة553.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد اللطيف عبد ليث رغد3964101842100041

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم يوسف موسى ايه3965121842107027

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهذال عطيه ناصر زهراء3966151842040065

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد سلمان داود مريم3967101842137083

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائياالمير عبد فاضل حسين حنين3968121842086015

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوالي كاظم عباس هديل3969141842103034

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيسالم عبد ابراهيم انسام3970101842101012

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن عالوي حسين حنين3971121842087016

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي حسين علي ودق3972121842107229

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس مصلح محمد هدى3973111842139034

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد نجم حازم زينب3974111842108034

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود الزهره عبد بهاء اسراء3975141842117004

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائينادر اجبيتر علي نور3976131842105049

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخويفج الرضا عبد نجم الهدى نور3977141842110156

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين كريم سعد هدى3978141842102054

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي حسن الزهره عبد منار3979141842083013

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبدر مسلم عبدالكريم يقين3980131842070250

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود جليل صالح طيبه3981101842137057

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيقاسم سلمان داوود نسرين3982131842105048

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيدوشي القادر عبد راسم نور3983111842081043

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضر طاهر يونس زينب3984141842095028

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرسن باشط فاضل فرقان3985141842140107

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفاضل انور عالء براء3986141842135005

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجواد علي عبد محمد زهراء3987211842145044

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيشريمط فهد خليل نبأ3988101842090078

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمراد نوخاص محمود شوبو3989211842135064

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيساده عيسى عمران مريم3990111842091046

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمخيلف زيدان رياض ايه3991131842093023

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد الوهاب عبد ثائر سما3992101842090040

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم هيثم سجى3993121842086033

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم ناجي علي محمد مريم3994141852107023

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفاضل عباس سامان حوراء3995131852080007

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيمهدي مجيد محمد منتهى3996111852066034

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيفوزي سعدون قيس فاطمه3997101852091022

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمودي علي اسعد فاطمة3998111852066029

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقينعيم كاظم باسم جلنار3999111852070006

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاطع حسين ريكان ابتسام4000141852090001

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيموسى الكريم عبد ميثم تقي4001271852056013

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيحيال عباس محسن مريم4002111852105036

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي تقي حسين محمد االء4003141852135002

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيفياض حامد طارق زهراء4004111852070009
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الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياكباشي محمد علي رند4005131852093021

القانون كلية/بغداد جامعة681.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد خميس عامر حنين4006111822116007

القانون كلية/بغداد جامعة679.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيسعد لفتة كريم رقيه4007131822104019

القانون كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشكور سبهان طارق االء4008151822050006

القانون كلية/بغداد جامعة668.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد الحسين عبد عالء حيدر4009131821024039

القانون كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيجليل حسين علي قنوت4010101822076030

القانون كلية/بغداد جامعة663.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين نشمي احمد علي4011141821036045

القانون كلية/بغداد جامعة660.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي ملك علي كرم حسن علي4012141821037209

القانون كلية/بغداد جامعة660.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي باقر مهدي شمس4013101822112013

القانون كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيعيسى بشير احمد بنين4014101822107005

القانون كلية/بغداد جامعة658.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود مهدي علي سالي4015131822104028

القانون كلية/بغداد جامعة658.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبينهير حرفش كريم مريم4016151822050089

القانون كلية/بغداد جامعة657.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم ماهر ايات4017141822151003

القانون كلية/بغداد جامعة656.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد اسماعيل ناظم هدى4018101822110112

القانون كلية/بغداد جامعة656.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سعيد فاضل كرار4019131821007044

القانون كلية/بغداد جامعة656.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيشمخي احمد صالح فرح4020141822133046

القانون كلية/بغداد جامعة655.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس احمد شهاب زهراء4021141822074040

القانون كلية/بغداد جامعة654.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد عزيز سعد هدير4022141822191068

القانون كلية/بغداد جامعة653.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيفارس مهدي عباس فرح4023111822116027

القانون كلية/بغداد جامعة653.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر رحيم أركان فاطمة4024141822134044

القانون كلية/بغداد جامعة653.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيدراج زامل ثائر يقين4025151822044111

القانون كلية/بغداد جامعة653.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبياموجر جبار علي أريج4026131822093002

القانون كلية/بغداد جامعة652.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيالعيبي هامل حيدر كرار4027151821003082

القانون كلية/بغداد جامعة652.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم جرجيس ايمن4028131821004016

القانون كلية/بغداد جامعة652.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعوده فرحان جمعه نور4029141822134056

القانون كلية/بغداد جامعة652.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبينجم نغيمش غازي رقيه4030111822067018

القانون كلية/بغداد جامعة651.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان عثمان حيدر عثمان4031121821044043

القانون كلية/بغداد جامعة651.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيسالم غانم سالم رغد4032151822045038

القانون كلية/بغداد جامعة649.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيجبر ساجت اسعد ساره4033111822084050

القانون كلية/بغداد جامعة649.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد القادر عبد علي محمد تبارك4034141822111007

القانون كلية/بغداد جامعة649.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيشاكر صالح ليث براء4035141822134008

القانون كلية/بغداد جامعة649.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم الكريم عبد ثائر ديانا4036101822118033

القانون كلية/بغداد جامعة648.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيروضان جاسم روضان صفا4037131822070043

القانون كلية/بغداد جامعة648.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر محمد ذياب تبارك4038151822050019

القانون كلية/بغداد جامعة647.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيالنبي عبد حسن علي الرسا4039131822104044

القانون كلية/بغداد جامعة647.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان داود محمد هدى4040131822075033

القانون كلية/بغداد جامعة647.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف رحيم محمد اسراء4041151822040004

القانون كلية/بغداد جامعة647.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد فاضل حيدر دينا4042111822072031

القانون كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين باني جاسم نور4043151822052021

القانون كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم علي خماط رقيه4044121822098031

القانون كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيراشد حسن قاسم تقى4045151822056016

القانون كلية/بغداد جامعة645.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد حسن حسين رقيه4046121822089027

القانون كلية/بغداد جامعة644.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكعبور جابر غازي زهراء4047151822042032

القانون كلية/بغداد جامعة644.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيهوبي صالح مهدي ايه4048131822111020
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القانون كلية/بغداد جامعة644.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن كاظم علي نبأ4049151822046065

القانون كلية/بغداد جامعة644.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيثعبان مزهر حسيب مرتضى4050151821001122

القانون كلية/بغداد جامعة643.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيعبيد جاسم عماد زينب4051101822105027

القانون كلية/بغداد جامعة643.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فالح صالح لبنى4052111822071100

القانون كلية/بغداد جامعة643.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيلطيف فتحي جمال ضحى4053101822091020

القانون كلية/بغداد جامعة643.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحيدر ابراهيم هيثم سجى4054141822111035

القانون كلية/بغداد جامعة643.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيجعفر محمد حيدر نبأ4055111822136086

القانون كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد صبري عالء منار4056131822097047

القانون كلية/بغداد جامعة640.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيهوبي صالح مهدي زينب4057131822111069

القانون كلية/بغداد جامعة640.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحمزه محمد هيثم زهراء4058131822071055

القانون كلية/بغداد جامعة639.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم لفتة محمد مؤمل4059131821024087

القانون كلية/بغداد جامعة639.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم حسن ستار علي4060121821032086

القانون كلية/بغداد جامعة639.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد الرزاق عبد لؤي دانيه4061131822073036

القانون كلية/بغداد جامعة638.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيصالح كريم محمد تبارك4062111822136016

القانون كلية/بغداد جامعة638.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح مهدي حسن زينب4063141822093042

القانون كلية/بغداد جامعة638.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته علي معتصم علي4064131821042064

القانون كلية/بغداد جامعة637.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيخليفه طالب سعد فاطمه4065111822089039

القانون كلية/بغداد جامعة637.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن كاظم عماد هدى4066141822222067

القانون كلية/بغداد جامعة637.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبياحمد علي احمد فاطمة4067101822106018

القانون كلية/بغداد جامعة636.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل الدين شمس فراس آيه4068111822064004

القانون كلية/بغداد جامعة636.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي احمد قتيبه هند4069101822118086

القانون كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد محمد االله عبد قصي داليا4070131822074017

القانون كلية/بغداد جامعة635.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر قاسم مازن مالك4071141822071056

القانون كلية/بغداد جامعة635.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيساهي الرزاق عبد فراس اسراء4072151822042002

القانون كلية/بغداد جامعة635.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد حميد مجيد محمد4073131821029059

القانون كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيشلش محسن سلمان هدى4074151822056079

القانون كلية/بغداد جامعة634.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيخميس كريم محمد زهراء4075131822126028

القانون كلية/بغداد جامعة634.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيصبري كامل صالح احمد4076141821001002

القانون كلية/بغداد جامعة633.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيخشين كاظم علي سيف4077101821015027

القانون كلية/بغداد جامعة633.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمخيط الجبار عبد ابراهيم حوراء4078131822093017

القانون كلية/بغداد جامعة632.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم العزيز عبد محمد نبأ4079141822076105

القانون كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي محسن عباس اية4080141822080006

القانون كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيغالي جبر سالم رباب4081151822045034

القانون كلية/بغداد جامعة631.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم حمد ساهي فرح4082121822089060

القانون كلية/بغداد جامعة629.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيمايل محمد السالم عبد احمد4083131821042005

القانون كلية/بغداد جامعة629.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحميد قاسم باسم مريم4084111822094070

القانون كلية/بغداد جامعة629.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد محمد جاسم مروه4085131822102025

القانون كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيجياد هادي االمير عبد ايات4086151822045012

القانون كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيرزوقي الحسين عبد خالد هاجر4087121822093041

القانون كلية/بغداد جامعة628.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعناد حسن فالح منتظر4088141821029093

القانون كلية/بغداد جامعة628.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيشوكت علي حسين الفقار ذو4089131821012059

القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسون طاهر عامر اميمه4090131822074008

القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد هادي رابح تبارك4091131822073023

القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلومي صخي خالد علي4092151821003063
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القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيالرضا عبد الحسين عبد فؤاد شهد4093101822112014

القانون كلية/بغداد جامعة626.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم علي محمد خليل آيه4094111822071007

القانون كلية/بغداد جامعة626.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد شهاب احمد زينه4095141822067049

القانون كلية/بغداد جامعة626.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيكمر بندر احمد الهدى نور4096131822100051

القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيقمر الحسين عبد محمد نبأ4097111822064053

القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي هادي اركان تقى4098131822091034

القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيابنيان جبار حيدر بنين4099141822136016

القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان اسماعيل محمد تبارك4100131822095007

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن كاظم جواد فاطمه4101151822040096

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم محمد كريم تبارك4102111822109025

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه عبود ليث محمد4103111821033099

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن كاظم علي محمد ساره4104141822081030

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن العزيز عبد نرجس4105121822118046

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعطا اسماعيل مهند هنادي4106131822284019

القانون كلية/بغداد جامعة624.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد خلف الستار عبد الضحى شمس4107131822107080

القانون كلية/بغداد جامعة623.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمصلح محمود شاكر زهراء4108151822040051

القانون كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور محمد قاسم بتول4109141822111004

القانون كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد محمود باسم مريم4110121822127094

القانون كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جبر ستار زينب4111131822098083

القانون كلية/بغداد جامعة622.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمثنى عبد حسين فاطمه4112141822079088

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيوسمي كاظم عادل صفيه4113151822055057

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيامين محمد خليل اثير منار4114101822111026

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم كاظم علي باقر4115141821049013

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان محسن خلف عذراء4116131822118114

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمختاظ منشد علي حسين4117121821032040

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن علي احمد رفل4118141822065026

القانون كلية/بغداد جامعة621.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد موفق عماد هللا عبد4119111821012034

القانون كلية/بغداد جامعة620.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيدرويش جوهر عالء فاطمه4120151822047087

القانون كلية/بغداد جامعة620.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيدرويش ناصر علي صادق محمد4121121821034143

القانون كلية/بغداد جامعة619.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جمعة الكريم عبد فهد محمد4122131821004065

القانون كلية/بغداد جامعة619.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر شمخي عزت زيد4123131821004034

القانون كلية/بغداد جامعة619.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين طالب علي4124131821034073

القانون كلية/بغداد جامعة619.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم جودي معد حسين4125131821006026

القانون كلية/بغداد جامعة618.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد عاجب عدنان يقين4126151822055089

القانون كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر فخري سعد نبأ4127151822045115

القانون كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيالرحيم عبد جعفر تحسين زينب4128121822110032

القانون كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حسين المهدي عبد غسق4129121822105112

القانون كلية/بغداد جامعة618.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيبطل جبار ستار زهراء4130141822140028

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي ستوري فارس ودق4131131822073151

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف حسون خالد فاطمه4132131822093083

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيمعيجل نصر علي مريم4133121822095028

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم محمد جاسم زينب4134131822098080

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيصاحب حميد هشام عبدالعظيم4135141821013078

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس لفته حسين تبارك4136141822134011
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القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عطية ثامر زهراء4137111822101020

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف رحيم عباس حسن4138131821012038

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيخليل حمد جسام خلدون4139141821029026

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين اسماعيل خليل تبارك4140131822116006

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيحاوي عباس مثنى بتول4141141822095009

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيعناد صبري حسين زهراء4142141822065030

القانون كلية/بغداد جامعة616.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحاتم السادة عبد محمد جعفر4143151821008023

القانون كلية/بغداد جامعة615.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف شابو بهنام سندس4144141822081034

القانون كلية/بغداد جامعة615.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد قاسم فؤاد حيدر4145141821037129

القانون كلية/بغداد جامعة615.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيناجي شاكر باسل ايه4146141822071007

القانون كلية/بغداد جامعة615.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيعلي اللطيف عبد مجيد عسل4147101822097017

القانون كلية/بغداد جامعة614.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس سرور سعد مريم4148151822050085

القانون كلية/بغداد جامعة614.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس خضير محمد رؤى4149121822117012

القانون كلية/بغداد جامعة614.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جحيف خلفه رئام4150141822126009

القانون كلية/بغداد جامعة613.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيعبد يوسف يحيى هبه4151111822118016

القانون كلية/بغداد جامعة613.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج كاظم عادل امل4152151822046005

القانون كلية/بغداد جامعة613.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحمد كريم ابراهيم زينب4153151822045060

القانون كلية/بغداد جامعة613.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم راضي سعيد حسين4154101821060046

القانون كلية/بغداد جامعة612.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيديكان كيطان الخضر عبد رؤى4155111822094027

القانون كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن كريم سعد رنا4156131822118063

القانون كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيطعمه كاظم القادر عبد زهراء4157131822098064

القانون كلية/بغداد جامعة611.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عليوي باسم زينه4158111822065041

القانون كلية/بغداد جامعة611.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم يوسف حسن زينب4159121822099033

القانون كلية/بغداد جامعة611.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيزبون عبدالحسن قاسم حسين محمد4160121821044075

القانون كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمتعب ستار عمار زمرده4161121822125047

القانون كلية/بغداد جامعة611.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم ارحيم حيدر علي4162141821036049

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيفليح حسين سعيد كاظم4163131821045079

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيشنان شهاب حيدر تقى4164131822070008

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيداود سليم احمد جعفر4165101821005008

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد نعيمه محسن حسين4166121821202074

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبياسماعيل محسن خضير اوراس4167101822090004

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبينعمه كاطع حسن فرح4168121822112098

القانون كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيضيول صاحب محمد زهراء4169121822098045

القانون كلية/بغداد جامعة609.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبينعيمه شنين باسم رقيه4170151822056033

القانون كلية/بغداد جامعة609.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيكاطع دالم فالح رواء4171141822088030

القانون كلية/بغداد جامعة609.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد حسن عماد محمد4172131821006087

القانون كلية/بغداد جامعة609.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيماضي جبر ماجد حسين4173121821009056

القانون كلية/بغداد جامعة609.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محي ماهر كوثر4174141822222043

القانون كلية/بغداد جامعة608.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيموله نعمة حاتم منتظر4175151821003132

القانون كلية/بغداد جامعة608.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم رزوقي محمد بفرين4176131822092009

القانون كلية/بغداد جامعة608.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيفرحان الرضا عبد االمير عبد مروة4177131822106050

القانون كلية/بغداد جامعة607.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيجبار حسن مشرق حنين4178141822110042

القانون كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيفليح جعفر كاظم هدى4179151822052026

القانون كلية/بغداد جامعة607.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيحمد ابراهيم عدنان ريم4180111822089021
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القانون كلية/بغداد جامعة607.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود حساني سعد هديل4181131822098171

القانون كلية/بغداد جامعة681.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقاسم خليفة صائب غصون4182141842074118

القانون كلية/بغداد جامعة673.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيجمعه محمود ثامر رغد4183111842103019

القانون كلية/بغداد جامعة650.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحميد عباس زياد طيف4184131841001027

القانون كلية/بغداد جامعة648.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيجروان عكلة الصمد عبد تبارك4185111842066010

القانون كلية/بغداد جامعة645.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيبني حميد القادر عبد فاطمه4186101842119052

القانون كلية/بغداد جامعة641.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عتيق خالد امين4187141841170017

القانون كلية/بغداد جامعة641.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن محسن حسين نبأ4188131842070226

القانون كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعمران سعيد محمد هاني دينا4189141842133013

القانون كلية/بغداد جامعة639.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح احمد اسراء4190131842093009

القانون كلية/بغداد جامعة639.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود شحاذه عزيز نور4191121842108059

القانون كلية/بغداد جامعة631.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي مكي محمد ساره4192131842117090

القانون كلية/بغداد جامعة628.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبداللطيف الموجود عبد ياسر محمود4193101841043058

القانون كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالعباس عبد خضير ابراهيم اخالص4194121842107001

القانون كلية/بغداد جامعة625.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور محمد حامد طيبه4195131842117108

القانون كلية/بغداد جامعة623.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيبدر حسن احمد علي4196101841026150

القانون كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدايش زاير محمد علي نرجس4197141842111142

القانون كلية/بغداد جامعة620.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد سليم علي تبارك4198141842112017

القانون كلية/بغداد جامعة619.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس عبد ياسين مصطفى4199141841063007

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي شمخي حميد اسماء4200141842090004

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد عبيد الرسول عبد الزهراء4201111842076008

القانون كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعاجل جابر حسين زهراء4202131842098034

القانون كلية/بغداد جامعة614.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيشبوط هللا عبد مهدي ايناس4203101842096005

القانون كلية/بغداد جامعة576.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعدوان علوش حامد حوراء4204151852054011

القانون كلية/بغداد جامعة570.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم طارق خليل ريام4205101852221052

القانون كلية/بغداد جامعة570.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعواد الخضر عبد عالء همام4206111851151042

القانون كلية/بغداد جامعة565.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس علي ابراهيم اثير4207121851043002

القانون كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصخر نعمه ابراهيم هللا منه4208131852099017

القانون كلية/بغداد جامعة563.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس احمد مؤيد مالك4209111852114034

القانون كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطيه محي علي المصطفى4210141851013015

القانون كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمظلوم جاسم نعيم هللا هبه4211141852090040

القانون كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين عبداالمير سميع هبه4212131852101042

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة619.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةادبيعباس فاضل حيدر مصطفى4213131821224011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة613.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيمطر جاسم زياد فرح4214131822072038

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة599.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيادبيصالح علي محسن حسين4215221821025005

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيطالب علي حسين حوراء4216121822103012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيحنش سلمان علي حنين4217141822127020

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة578.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيشناوة محسن جليل طاهر4218221821231007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيكاظم الحسين عبد كاظم زهراء4219141822077031

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين محمد طه4220111821012024

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مهدي محمد فاطمه4221111822112103

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيسفاح عوده حسن الهدى نور4222141822191064

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياسماعيل محمد حامد ياسمين4223131822073156

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد عباس ليث زهراء4224121822095019
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعبود حسن عامر غسق4225111822094059

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة570.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيشناوه محمد فاضل زينب4226121822092032

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيبدن عيسى فالح زينب4227131822105022

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلك مشكل يحيى زهراء4228121822089039

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيعبد مخلف مصطفى قصي4229101821030011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيبندر حكمت اسامه الهدى نور4230141822081046

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيغافل هللا عبد الزهرة عبد هللا عبد4231111821028029

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين المسائية اللقاء ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين جاسم كريم يونس4232121821209033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد كاظم محمد سجى4233141822090034

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيضاري حسن محمد اسراء4234151822044001

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيساجت الحسين عبد لؤي دعاء4235141822099028

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيظاهر جعفر حميد مريم4236141822100084

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيمشعان دهموش حازم براء4237111822105012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد لوسي طارق علي4238121821025068

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيثجيل عوده اياد زينه4239121822105082

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيمجيد قادر اياد ندى4240121822095033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود حسن احمد زينب4241151822047056

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيغانم رمضان محمد ضحى4242101822133041

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيدلو ناجي ابراهيم نور4243131822086071

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيناجي شاكر زاهر حنين4244131822116012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرخادبيرزوقي هللا عبد حسام امير4245111821208007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبياالمير عبد مكي نبيل زهره4246131822080033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيغافل نايف عامر بنين4247121822092011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيالنبي عبد حسن علي شمس4248131822104031

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيعزيز شاكر رزاق حسين4249161821311009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن خطاب ضحى4250131822073089

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيفاضل فاروق عمر صفا4251101822117030

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم محمد جاسم مريم4252111822112109

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة558.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيسلطان هللا عبد طارق مريم4253101822118064

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيداود احمد عالء حوراء4254101822119006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيظاهر ساجت محمد ضحى4255121722125062

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيموسى الجبار عبد غسان تبارك4256111822073013

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي سلمان حسين رقيه4257121822127044

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبينوروز مير سايه فرحان آيه4258151822054017

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيطاهر جميل مؤيد سجاد4259101821015023

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيشاطي حسن راضي مرتجى4260221821068021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزناد يصغ علي زينب4261151822048065

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمنشد كاظم علي حيدر4262111821180051

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد طعمه علي هبه4263141822082047

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد ابراهيم احسان ساره4264121822127062

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمد الكريم عبد ود4265101822096080

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبينعمان خلف رعد رمز4266131822100020

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيداخل جمعه محمد تبارك4267101822117008

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة552.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيحميد داود محمد مصطفى4268131821244010
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة551.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيحراز محمد كريم ساره4269141822401081

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي الحسين عبد علي الحسين عبد4270131821017066

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيالعباس عبد علي واثق علي4271121821003073

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيرستم جاسم حامد مصطفى4272141821045043

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح مجيد مثنى ضحى4273101822106015

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبيلذيذ سوادي نعيم مصطفى4274141821054032

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمدي احمد يوسف احمد صفا4275131822073088

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمراد علي صالح سامان سجاد4276141821009025

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيشمه علي احمد أسراء4277151822054002

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي كرم مجيد الحسين عبد ايه4278121822117007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم أحمد صبري ابراهيم4279111821012011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيجمعه كاظم جالل حيدر4280141821037123

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا جار قاسم باسم زينب4281121822089041

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم حسن محمد تبارك4282101822106005

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيكلش جبار ستار منار4283141822072075

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود حميد خيري غفران4284141822099058

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعيدان حسن خالد ليندا4285131822097044

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيناصر عباس علي عبد احمد4286271821154003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمصلح علي حميد زينه4287151822040070

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيكريم كاظم دفاع اسماء4288111822106006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي عبد نجم باسم كرار4289141821038115

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحسين الجبار عبد ياسين ضحى4290121822102068

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعصاد بريسم رعد رقيه4291141822095026

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيصادق جعفر حسين عال4292111822112089

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان صباح جعفر بنين4293131822077010

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم عامر عال4294111822157021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمعتوك علي عباس مالك4295121822102087

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمعيلو ابراهيم بشير أمنيه4296131822073003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان موسى الكريم عبد عائشه4297111822081039

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيهوبي حياوي سالم داليا4298131822073034

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيمجبل هللا عبد كريم بنين4299111822112028

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعلو مهدون محسن سعد4300121821176020

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين الرحيم عبد الحسين عبد بنين4301121822085009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعثمان أحمد مصطفى سرى4302131822073075

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل جاسم رياض مؤمن4303111821033088

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة533.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس فاضل احمد زهراء4304141822085013

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد حسين صادق ورود4305141822079122

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد قاسم حيدر حسين4306141821009015

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيحنون محمد قاسم رنده4307141822097012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيجاسم جبار علي هديل4308141822220032

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيصنكور حسين حقي بنين4309151822048014

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيشنيشل طاهر عصام مرتضى4310131821002072

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيطويل فنغش جميل ريام4311141822099034

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة530.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيهللا عبد نجم مصطفى المهيمن عبد4312131821244007
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل صالح سيف4313111821002030

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيحبيب جميل غانم ُرسل4314121822125037

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حنون محمود فاطمه4315131822118133

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي علوان احمد غدير4316131822101056

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة528.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين احمد شهاب طيبة4317141822132007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة527.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخادبيصالح جاسم رحيم محمد4318101821036005

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحسين هاشم وسام اسيل4319141822077003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة527.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح فخري رعد مينا4320101822120067

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيشهاب محمد علي سيف4321111821029048

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد نجم رائد زهراء4322141822101016

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيفهد الحسين عبد ماجد زهراء4323121822098042

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علي ليث سجاد4324141821003063

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيرحيم هللا عبد قاسم ثريا4325111822064017

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيغضيب سالم أحمد كوثر4326111822112106

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيوفري جواد محمد عصام علي4327141821001013

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد كعيم عالء طيبه4328131822093075

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين عباس اكرم زهراء4329141822070038

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي هللا عبد محمد فاطمه نور4330151822056075

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد سامي ناصر الحسن نور4331131821038052

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر حسين ثامر ساره4332141822090033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن اسماعيل هيثم مريم4333121822116029

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيظاهر عبود ثامر محمد4334141821008091

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف الدين صالح الدين صفاء عبدهللا4335141821209028

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيرشيد احمد حسين هنادي4336111822102053

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمحمد هللا عبد محمد مريم4337111822106042

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان محمد مصطفى عمر4338141821005067

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان كباشي محمد جعفر4339151821003019

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحنتوش محمد الكريم عبد محمد4340131821034099

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد كاظم صباح شمس4341111822136063

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيرجب حسين كريم ليث4342111821021123

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبياحمد علي عامر هدير4343101822114029

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي غاندي االمير عبد فرح4344111822111045

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود عباس هشام لبنى4345141822071051

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبياحمد علوان حسن عمر4346101821011028

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيالرضا عبد سعود وليد حسين4347151821015035

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيجياد كمال يوسف ايه4348191822156003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيابحيت عبيد صبري ربى4349101822110035

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان داود محمد داود4350101821018013

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه الكاظم عبد مثنى احمد4351131821034014

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيشنته فالح صباح بنين4352111822060003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد العزيز عبد اياد محمد4353131821031021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيشوكت خالد صباح علي4354141821200111

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيمهدي عبد طارق غدير4355181822236029

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحياوي جاسم محمد مرتجى4356121821009201

2889 من 99 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيشهاب شالل لطيف زهراء4357151822047053

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عدنان فالح حسن4358141821036016

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيعلي حسين محمد الحسن عبد4359211821025018

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيسليم الكريم عبد سليم ابراهيم4360151821015001

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحمزه زكي يحيى مالك4361101822133056

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيرحيمة الهادي عبد صالح علي4362111821181076

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيحمزه عليوي فالح غدير4363111822104045

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان محمد هاني مها4364141822067090

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد فاضل فائز فرح4365131822077059

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيوادي محمد طالب نور4366111822119017

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم حسن قيس ديار4367121822104009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبينجم عبيد حيدر امير4368231821007007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيبتو هرمز يوخنا سركيس4369141821177073

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسن عبد موسى قيس عباس4370151821001058

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيالزم عبد عادل زهراء4371121822089035

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنخي عوده محسن زهراء4372151822047054

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيغضيب كاظم قاسم محمد4373131821012136

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيمحيميد احمد ثامر زهراء4374121822106022

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي مخلف كمال دانيا4375141822107012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيغليم كاظم علي مريم4376111822136080

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيتقي ابراهيم خليل هبه4377141822107049

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس قاسم سعد نور4378121822230035

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي عدنان مهند براق4379131822073021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي رمضان محمد ابراهيم4380131821034003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيشحل ابراهيم فواز رند4381121822092021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيكاظم خليفه ايوب جعفر4382261821013023

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيخضير لطيف احمد عفراء4383131822099043

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان حسين مزهر علي4384131821027023

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين االهلية حيان بن جابر ثانويةالثانية الرصافةادبيالكريم عبد محمد ثامر محمد4385141821180006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيحسين فاضل اكرم محمد4386101821033031

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيسيد حسن شاكر محسن4387101821015054

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيشهاب شالل لطيف ديانا4388151822047032

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيشجر عامر الحمزه عبد البتول زهراء4389111822076047

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعليوي حسين علي لقاء4390111822112107

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي مجيد فارس ايه4391111822116003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيصالح مهدي محمد عادل4392211821203009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة512.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيرشك دوحي خالد رقيه4393131822401027

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيوداعه محمد زهير هللا عبد4394121821019012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد صبحي ضياء احمد4395121821002002

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيصبري فخري صالح صفا4396111822072060

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة612.3للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمجيد عمر علي القادر عبد4397201841399025

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة610.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيعودة كعود جمال ريام4398191842259006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح تركي ناطق طيبة4399121842110057

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيجواد محمد ثابت جابر سيف4400181841006045
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيموسى صادق جعفر حسين4401231841075003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة569.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعوده عبد منير صفا4402131842072037

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة568.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خضر مازن هللا عبد4403101841028053

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد العباس عبد حسين شمس4404121842107136

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخريبط كاظم اثير محمدباقر4405131841008070

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعلي محمد احمد نور4406211842110090

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة565.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيعلي جعفر صادق بالل4407191841026026

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيحاتم احمد شهاب سرى4408181842205030

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر شمخي حسين سجاد4409141841064011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيضايع مخلف فاضل مريم4410101842117089

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجمعة قاسم محمد عباس4411151841018029

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة558.3للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم رشيد وليد مآب4412101842115155

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمؤيد كالص ثائر سامر4413131841008021

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعودي ابراهيم هللا عبد آيه4414111842100003

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدالعباس نعيم ظافر رغد4415221842209056

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد ابراهيم الحسين عبد تبارك4416111842071020

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين صالح كاظم ايه4417141842117010

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان ستار داود ضحى4418151842044091

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمود محمد مخلد4419131841008071

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة552.7المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعمر جديع الجبار عبد سماح4420111842113056

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة575.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيحسين احمد مروان علي4421131851224017

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة572.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخليل هللا عبد صالح محمد4422151851010051

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد قاسم محسن زينة4423141852071011

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد هالل صبيح اكبر علي4424161851075085

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيانور صبيح مصطفى شمس4425131852102008

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيعلي حسن فالح عبير4426211852097040

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصفر عبدالرضا جمعه محمد4427131851003053

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة518.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف عبود نافع محمد4428121851033017

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالسالم عبد الموجود عبد عباس فاطمه4429131852070033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية القلم ثانويةكركوكتطبيقيصالح فاضل يوسف محمد4430201851049008

التمريض كلية/بغداد جامعة680.0المتميزات ثانويةميساناحيائيالرضا عبد كاظم ناظم جنات4431281842079012

التمريض كلية/بغداد جامعة680.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجميل عزيز هيثم فاطمه4432141842112054

التمريض كلية/بغداد جامعة680.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيبويرش جعفر صادق حسن4433261841168005

التمريض كلية/بغداد جامعة679.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشرهان جاسب فياض لمياء4434151842054132

التمريض كلية/بغداد جامعة679.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيحمد جاسم سرحان علياء4435191842243054

التمريض كلية/بغداد جامعة679.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيمحمد يوسف جهاد نذير4436211841017024

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد ايهاب4437121841025016

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجم ياسين طه أزل4438121842117001

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيثامر عناد محمد ايمن4439191841013019

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيريه عالوي مبارك ميعاد4440221842160022

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي محمدكامل سعد لقاء4441131842116036

التمريض كلية/بغداد جامعة678.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم عطيه مسلم طيبه4442111842076097

التمريض كلية/بغداد جامعة677.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيمطني اسود أحمد آيه4443311842034001

التمريض كلية/بغداد جامعة677.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد علي عبد راجح يحيى4444131841259026
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التمريض كلية/بغداد جامعة677.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسين حسن خمائل4445181842301002

التمريض كلية/بغداد جامعة677.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم عباس مهدي مصطفى4446131841022133

التمريض كلية/بغداد جامعة677.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيمحمد حمدان حاتم اسامة4447191841002005

التمريض كلية/بغداد جامعة676.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيعلي حسن محمد ايمن4448191841052010

التمريض كلية/بغداد جامعة676.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيلفته مطر حسين علي4449101841008026

التمريض كلية/بغداد جامعة675.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه عيدان احمد مصطفى4450241841028071

التمريض كلية/بغداد جامعة675.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيخالطي عبد علي ريام4451101842104009

التمريض كلية/بغداد جامعة674.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد جابر ياسر فرح4452101842078104

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي نمير رسل4453121842096013

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيمسعود جبار ناطق أمل4454211842145003

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخليفة زيدان خلف نور4455211842097106

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين متعب ظافر مالك4456131842070213

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيالحميد عبد هللا عبد عواد الحميد عبد4457311841012015

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمسعود تايه شوكت رغد4458111842074014

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنصور سبتي باسم حيدر4459151841006027

التمريض كلية/بغداد جامعة674.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيعزاوي علي حسين سامي4460211841062016

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحوشي سعد حامد محمد4461151841006068

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي عاصي هارون4462201841005064

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيفرحان احمد ابراهيم سجى4463211842098055

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائينجم طه مقداد حيدر4464211841062013

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيسالم علي هللا عبد زينب4465101842103015

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمحمد عباس عادل علي4466211841282045

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيشايع ناظم حيدر مؤمل4467261841018032

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعذيب حسين عقيل زهراء4468221842113104

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم صبار واثق فاطمه4469131842123023

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيعباس ابراهيم موفق ياسر4470191841067088

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد خزعل عامر منتظر4471141841049041

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنباراحيائيحمد حميد عفتان يسرى4472191842169009

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حسين علي ايه4473141842108012

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيصالح علي حسين أحمد4474201841024004

التمريض كلية/بغداد جامعة673.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي ماضي مريم4475121842082028

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جسام حميد سالي4476111842086017

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعذافة عباس ماجد الشموس شمس4477121842101023

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيفاضل كاظم حسين فاطمه4478211842015011

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيفتحي رحيم جمال محمد4479311841004055

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود ابراهيم ماجد حسين4480101841022009

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود مجيد مصطفى يوسف4481181841127029

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيمحمد خليل علي حسين4482221841034008

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيشريف محمد محي عادل شريف محمد4483191841018013

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيعبدالغني امين زيد الدين زين4484191841067036

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين كشكول عدنان نور4485131842086088

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس احمد ماجد علي4486131841029041

التمريض كلية/بغداد جامعة672.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح محمود علي سجاد4487111841018043

التمريض كلية/بغداد جامعة671.2للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد فاضل سالم العزيز عبد4488141841007050
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التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحمد هزبر غسان كوثر4489211842150018

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعلي طعمة قحطان اسماء4490211842131002

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمهدي عباس سعد رفل4491211842141026

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد شدهان حماد رفيف4492191842178021

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيالليل ابو علي سهر فيض4493261842096118

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيدفار جبار سعيد زينب4494261842107046

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيمسير جابر ناصر منار4495221842413061

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيثامر لفته محمد فاطمه4496111842105071

التمريض كلية/بغداد جامعة671.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيابراهيم حسين ضياء زينب4497211842050006

التمريض كلية/بغداد جامعة670.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمجيد رشيد طالل صفاء4498211842141072

التمريض كلية/بغداد جامعة670.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمجلي ثامر راضي سارة4499261842132062

التمريض كلية/بغداد جامعة670.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائياليذ شالكة محمد زهراء4500221842143085

التمريض كلية/بغداد جامعة670.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسمين فرمان نوري شيماء4501141842072078

التمريض كلية/بغداد جامعة670.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمود اسماعيل رويدة4502191842173048

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع خلف علي زهراء4503151842048054

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحمزه حسين علي صفا4504251842059336

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر مزهر عروبه4505211842178120

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيعيفان ياسين مزاحم تبارك4506211842209003

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسون حسن رشيد مريم4507211842140168

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم عليوي حسين فاطمه4508141842133046

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيهويدي احمد شهاب سميه4509191842196051

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمد هللا ضيف صبار نور4510191842196093

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيعلي احمد صبحي نبأ4511191842217112

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعامر كامل كريم دعاء4512141842146005

التمريض كلية/بغداد جامعة669.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحق شوقي رائد دعاء4513131842107022

التمريض كلية/بغداد جامعة668.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعريبي فوزي حيدر نور4514111842105096

التمريض كلية/بغداد جامعة668.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائياحمد كريم صباح رسل4515211842100023

التمريض كلية/بغداد جامعة668.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائياسود عبد محيسن سندس4516191842211021

التمريض كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الرفل ثانويةكربالءاحيائييعكوب طالب مشتاق ساره4517271842085004

التمريض كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيذيبان ايوب محمود مريم4518101842115164

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان هاشم مازن تقى4519111842102008

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد زيد سعد تبارك4520121842107041

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيمولود حيدر كفاح هديل4521211842103057

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد خالد يونس نبأ4522121842107210

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل محمد منار4523191842163070

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحسن حمد حسن عائشه4524201842118107

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيأدريس كريم كاظم حوراء4525121842094052

التمريض كلية/بغداد جامعة667.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمجيد كاظم سعدي زبيده4526211842141035

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد صباح حيدر ليلى4527151842052035

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائينادر علي هادي تبارك4528211842120007

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيخضير علي ايوب زينب4529211842102027

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيعلي شريف ثامر زينه4530211842102036

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيعباس الحسين عبد ضياء زهراء4531211842122008

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطلب خالد مهند زينب4532101842096022

2889 من 103 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم حسوني حميد بنين4533241842081010

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين عماش ثامر الهدى نور4534111842073084

التمريض كلية/بغداد جامعة666.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعبدهللا عبدالكريم محمد حنين4535191842139031

التمريض كلية/بغداد جامعة665.8للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغالم احمد قاسم سالي4536141842129033

التمريض كلية/بغداد جامعة665.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيارخيص فنجان علي ايه4537131842121009

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمعيدي سالم محمد رسل4538121842094063

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاكر الساده عبد جبار فاطمه4539141842070074

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيعذب عيسى حسين الرا4540321842032006

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيجاسم علي رائد االء4541211842098011

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوده كامل هادي نسيم4542141842136040

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيموسى معيلف عداي سهاد4543231842125047

التمريض كلية/بغداد جامعة665.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلطان علي حميد زينب4544121842118047

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيحسين الحميد عبد حسين فاطمه4545211842125019

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيحسين شباط مجبل فاطمه4546211842125020

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيابراهيم سعدون حسن جميلة4547211842113006

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيحسين محمود محمد غفران4548211842228007

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيعبيد مردان وليد غدير4549231842124058

التمريض كلية/بغداد جامعة664.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيعطيه حماده فيصل حيفا4550211842157008

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيمناجد عبد محمود مريم4551121842020058

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى ناصر فلحي هدى4552141842073104

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين عدنان رياض ايات4553121842094018

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناصر حميد شيحان تقى4554121842094044

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان قاسم احمد طيبه4555141842072083

التمريض كلية/بغداد جامعة663.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد هادي مسلم هدى4556251842062728

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبار طالب علي بنين4557101842114006

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلطان علي حميد فاطمة4558121842118070

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحسن اكبر سالم شيرين4559211842178108

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغيالن جاسم محمد دعاء4560141842073030

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيجاسم نصيف احمد عذراء4561211842173043

التمريض كلية/بغداد جامعة662.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيعلي ولي سيروان ازهار4562211842105003

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0الخارجياتاالولى الرصافةاحيائيعليوي عباس رحيم شهالء4563131842401024

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيحنون كاظم عماد اسراء4564161842332004

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيجلوب احمد كريم زينب4565261842091029

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسين محمود حسين غفران4566211842140150

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد الحميد عبد جاسم حوراء4567211842139033

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيكيطان كاظم جواد دنيا4568251842056026

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمرعي دايح يوسف نسرين4569111842140010

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسليمان هللا عبد محمد سميه4570121842020031

التمريض كلية/بغداد جامعة661.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيعزيز احمد رياض هاجر4571191842217122

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيعلي نجف عقيل ضحى4572211842104020

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن ظاهر حبيب تقى4573241842106024

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس جبر علي فاطمه4574141842110127

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيياس هللا حسب محمد ايمان4575261842120027

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحمد جاسم محمد هند4576211842099073
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التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيموسى هاشم هاني هدى4577221842204125

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخلف الحسن عبد عباس غدير4578151842061008

التمريض كلية/بغداد جامعة660.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطاحيائيمرزوك عبيد محمد زينب4579261842176002

التمريض كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسهيل سلمان علي زهراء4580141842124007

التمريض كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيباقر خميس ياسين رباب4581181842231018

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة680.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود غازي محمد نور4582111842102040

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة679.9للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد مشرف احمد الزهراء4583101842115018

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيستوري عزاوي عوني حوراء4584211842103014

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة666.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيسعيد عدنان احمد عمرو4585191841095041

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة666.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحسن ياسين مزاحم لينا4586101842098024

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة665.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن علي الرزاق عبد تقى4587111842114021

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة664.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيأمنسف كاظم عباس تبارك4588121842105026

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة662.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيجبر عبد طالب عباس4589211841018019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة655.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين كريم صالح استبرق4590131842070003

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة652.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير علي العباس4591141841007019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة651.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيثامر فاضل عامر مريم4592101842117087

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة648.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين ابراهيم زاهر رقيه4593111842113035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة647.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر الزهره عبد احمد هاشم4594141841020058

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة645.3زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد محمد حسين محمد علي ألحسن4595141841010004

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيغافل حسين عباس رجاء4596231842115038

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة638.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف طعمه سامي زينب4597131842107043

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيمصطفى علي حسين ايناس4598231842115019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة637.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي حميد علي قاسم4599131841250025

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة636.5للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد سعيد سعد فيد4600141842129064

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة636.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبدهللا صادق ازهر طه4601261841012054

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة636.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد خلف خالد ايه4602101842223011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائييوسف صدام الرزاق عبد زينه4603121842107122

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة633.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمرزا خليل سرمد ايمن4604101841028019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة632.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح العباس عبد جاسم ايات4605121842115002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة628.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل محمد ثائر بكر4606101841028020

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة627.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيطاهر ابراهيم حميد رفل4607221842142020

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة626.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعايد محمد قاسم منار4608111842062075

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة623.9للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعمران خضر هاشم مرتجى4609271841005271

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة623.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرزوقي جمعه ماجد نادين4610141842078090

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة623.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسين سمير زهراء4611181842176049

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة617.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد جعفر عمر رشا4612141842094050

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة617.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي غافل طارق محمود4613111841010065

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة613.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد سعيد رفعت فاطمه4614131842107079

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة612.2زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياور علي حيدر عمران مصطفى محمد4615141841010075

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة612.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيحسن عاشور فوزي ياسين4616121841007188

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة611.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد زيد عباس بينه4617101842109021

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة611.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حسن احمد مصطفى4618131841022127

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة608.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمد طاهر مؤيد طاهر4619211841020032

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة608.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيحاشوش نصار فؤاد حسين4620221841059008
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البيطري الطب كلية/بغداد جامعة605.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد عبدالعزيز ثامر آية4621241842082003

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة605.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمادي تركي جميل معتز4622111841018104

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة604.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحافظ عبدالغفور عمر قتيبة4623131841037056

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة604.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشكر مجبل حسين زينب4624131842073039

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة601.1للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد صادق سعد منار4625131842117160

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميدي حنون شاكر محمد4626131841038009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبطيخ حسين محمد تبارك4627141842091005

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة601.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجواد عبيد محمد علي4628271841014113

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة599.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيداود حاتم مجباس تبارك4629211842119007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي رشيد بسام رشيد4630121841006011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة597.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيناجي فاضل عامر محمد4631141841021132

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة596.7للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان مصطاف حسن لبان4632141842107040

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمراد كريم رعد رغده4633131842119007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيطاهر ياسين طارق مريم4634261842080070

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجباره حسن عباس رضوان4635221841053038

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيطاهر رجاء غسان حسين محمد4636251841009219

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد حمزه عباس االء4637121842105009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان جاسم كريم احمد4638111841013004

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة592.7المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجواد نهاد نزار حسن4639111841010014

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير هامل وسام الصادق جعفر4640121841030035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة592.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر كريم مثنى رفقه4641131842127007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة592.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصادق عبدالحسين جعفر عباس4642131841019009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة592.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيرميض سلمان فالح صفا4643101842095040

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة591.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيحمد صالح حميد مصطفى4644191841304006

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة590.0الخارجيونالثانية الرصافةاحيائيجواد جعفر رياض يوسف4645141841400040

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة590.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفيضي سعدي اثير انفال4646141842225007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة589.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد مهدي صالح ميالد4647131841037079

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة589.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد نعمان احمد ايه4648101842120012

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهالل صالح عامر سجى4649111842068045

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة589.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةاحيائيسعيد عدنان سعد هند4650321842030042

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيشويخ علي مازن امنه4651101842120008

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياسماعيل إبراهيم جبار احمد4652121841028001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالهادي عبد احمد شهاب سرى4653121842107133

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة587.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدبيش نعمه محمد زهراء4654141842086091

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة587.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيطارش عبد محمد اسامه4655141841011007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد سلمان احمد مصطفى4656111841032067

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة585.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد شالل اكرم رسل4657111842067035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة585.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحبيب عجيل المجيد عبد نبأ4658101842095067

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة585.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين سلمان داود حسنى4659101842091023

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة584.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالواحد عبد منيب محمد الدين نور4660101841002094

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة584.5للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر شاكر حيدر مريم4661141842129046

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة584.4للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان طالب علي سما4662141842134065

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة584.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن عباس حيدر نهى4663121842107212

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة583.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد زيد عبد اياد شهد4664101842137052
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البيطري الطب كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان كرحوت محمد زهراء4665101842083007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود احمد هادي إبراهيم4666101841009001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعليوي حرج عبد حوراء4667131842099015

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة582.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيراشد حمد محمد انسام4668111842072007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة581.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن عكيل عمران حيدر4669111841152007

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد بالسم قاسم زهراء4670101842091042

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة579.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجبر عبد سرمد مؤمل4671221841053080

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة579.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيمجيد محمد رابح محمد4672191841114049

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة579.0المتميزين ثانويةميساناحيائيزامل شوال علي الباقر محمد4673281841026029

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة578.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسوادي عطوان سالم رفل4674131842078019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة578.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمصلح محمود خالد ساره4675141842110090

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة578.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد عودة كريم فاطمة4676151842053074

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة578.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن صبحي احمد الدين عز4677111841160020

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس احمد رؤوف نورس4678101842091095

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةقار ذياحيائيالعزيز عبد الرزاق عبد احسان زينب4679221842399001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة576.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد عبد حميد ايات4680121842112015

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة575.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهادي عباس فاضل ابراهيم4681141841027001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد علي حسين جلنار4682101842115036

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة574.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمد دريد كرم4683171841017220

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة574.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيعبطان كريم رعد سيف4684121841007085

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة573.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهاشم ضمد جاسم زهراء4685121842095020

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسن محمد جاسم محمد4686261841012115

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم شنون حسين علي4687111841011042

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محسن فوزي زهراء4688131842087033

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود شاكر ياسر افنان4689141842107002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمران ملوكي تحسين محمد4690101841029039

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة572.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم احمد محمد4691131841224016

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة572.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيارحيمه سلمان عطيه زينب4692141842087017

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة571.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم حمد كرار4693221841382043

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه صبر حسين زهراء4694121842094085

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة570.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغافل علي سردار فاطمه4695141842094137

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة569.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود علي اياد نورالهدى4696131842107091

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة569.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد سعيد الستار عبد يقين4697121842084051

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حسن منجد رويده4698131842119008

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعارف نوري ضياء مينه4699101842115179

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد علي صالح زبيدة4700111842133027

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة567.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالنبي عبد عباس ماجد مجتبى4701121841001063

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة567.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمكي احمد عدنان سارة4702101842116022

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة567.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين فاضل مزهر علي4703181841006062

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة567.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم عباس عامر نور4704111842066064

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائينهر حنش محمد حسن4705141841182011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة566.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن جبار امجد فاطمه4706121842089061

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة566.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسون فليح سعد فرح4707101842086094

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة566.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح احمد هادي ايات4708101842155002
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البيطري الطب كلية/بغداد جامعة566.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائينصيف ابراهيم فالح محمد4709191841015072

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم عناد صالح ابراهيم4710101841041001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة565.0للبنات األهلية والقلم نون ثانويةالثانية الكرخاحيائيطاهر محسن عالء حوراء4711111842097002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجمعه محمد عالء هيا4712101842136066

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي سراج محمد علي شدن4713141842095035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيسليمان علي الوهاب عبد محمد4714191841020047

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة564.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيخليل عزيز ناصر مصطفى4715211841011090

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة564.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيكريم حسين قاسم معصومه4716211842140172

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة564.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجياد حسين سمير روان4717101842120039

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة564.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد الرزاق عبد خالد مريم4718101842136052

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس محمد علي مريم4719141842142028

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة563.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجيد مهدي صالح دعاء4720151842054037

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصبار محمد باسم همسه4721131842087111

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة562.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان كاظم رعد حوراء4722131842107018

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعاصي حسن عماد زهراء4723131842129009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار يحيى وليد اسراء4724131842093011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل جليل عدنان احمد4725101841017003

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جسام علي محمد4726151841015068

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد فيحان تبارك4727101842109025

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة561.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخاحيائيمسلم ربيع عطية محمد4728111841022019

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة560.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيناصر عليوي عصام حذيفه4729191841015025

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة560.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائينعمان محمد ابراهيم عمر4730101841020118

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة560.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيطوكان فهد رحيم حسين4731221841058017

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة560.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين سبهان علي محمد4732131841012123

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة559.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزة نعمه مزاحم رواء4733101842077031

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم االمير عبد احمد تبارك4734151842049006

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد اسماعيل قاسم منوره4735131842091125

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ناصر كريم فاطمه4736131842075025

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة558.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهادي غائب عقيل حسيني4737251841205058

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة558.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين دحام حسن مهدي4738131841045053

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة558.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزايد حسين عايد علي4739131841034036

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة558.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالكريم عبد خليفه وسام فاطمه4740111842114080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم حيدر مريم4741251842062612

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيإبراهيم نايف إبراهيم علي4742181841141064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة564.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد حسن صباح جعفر4743111841041006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار قاسم كامل عمار4744131841031045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي الرحمن عبد علي4745111841037062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكبيش كاظم جاسم مصطفى4746151841009065

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن غني عادل منتظر4747141841021162

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد حسن احمد ضحى4748111842110064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزيز حسن مؤيد زياد4749111841058040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيميرز حميد حسين فاطمه4750141842140100

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيصخيل بغداد نايف وليد4751271841153080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة526.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجابر فاضل نبيه الحسن4752101841028017
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياسعد حقي صائب مصطفى4753101841026235

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد صالح الرحمن عبد لمى4754111842074047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي داود حسام بنان4755141842142006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد مهدي رعد الحسين4756141841016017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد كاظم جاسب احمد4757221841084001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد هاشم محمد مياده4758101842095063

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر كريم محمد ياسمين4759131842127010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة509.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمزعل سلمان محمود فاطمه4760111842072070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد رباش ابراهيم زهراء4761191842188056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيشريف جواد ابراهيم ورد4762101842114056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس كاظم رافد يونس4763271841001252

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة505.2للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمشلوش كطافه محمد هند4764141842111158

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخضير كاظم وليد مريم4765151842041057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد شرقي عدي محمود4766101841006045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف سلمان احمد الرحمن عبد4767111841016041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين عباس طالب رسل4768121842091007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين سالم مكي بتول4769121842102017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم احمد حيدر4770141841013015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعون عبد جاسم علي زهراء4771131842071053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نايف القادر عبد علي4772111841021043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جابر حسن محمد4773121841026103

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة497.2للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن صبحي رائد مينه4774141842086234

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيضايع مخلف فاضل رقيه4775101842117038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنصور كامل عمر زينب4776141842135022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد مسلم حسن مصطفى4777101841043062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيكاظم كامل قيس ميس4778261842083088

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين خلف رسول نبأ4779141842110146

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي الحسين عبد صادق فاطمة4780111842071058

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيسر جبار عبدالكريم محمد4781131841009036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدلي محي حسين طيبه4782141842111096

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علي محمد حسن4783131841001017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدخن عذاري الرحمن عبد الهدى نور4784141842079104

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحنا عزيز رعد رائد4785141841171004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيموسى شفيق نافع مسلم4786121841026123

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن سعد حسن4787121841031045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيموسى بهلول سعد انعم4788231842094004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق الملك عبد ليث علي4789131841016054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعونة جاسم مهدي مرتضى4790101841015035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيرحيم صالح مهدي علي4791101841015026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد كريم اياد محمد4792131841017028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة487.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم محمد انس زهراء4793121842118033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعشعوش علي عمار طيبه4794111842064042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة487.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم حيدر مصطفى4795111841058115

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة487.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائينعمه محمد عدنان علي محمد4796111841037080
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيراهي سلمان محمد مصطفى4797111841023052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد غازي علي مريم4798101842095055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد رسول حبيب دنيا4799121842094057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبارة حسين عماد منار4800111842110091

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيبراك محمد رياض مصطفى4801111841021062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي حسن ماجد والء4802111842110107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم ابراهيم فتحي ود4803131842111079

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد خزعل رافع ايه4804131842070027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد هادي ماجد مؤمل4805141841042035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن غركان شاكر كوثر4806111842215111

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيخليف علي باقر داليا4807261842083020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيظاهر فوزي خالد ضحى4808111842114060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي شدهان علي حسنين4809141841030007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيفريح سلمان قاسم زهراء4810141842220045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيشياع العباس عبد لطيف ياسر4811101841018027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير انعم دريد أيه4812111842217003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيناهي صادق قيس عبدهللا4813261841029013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم حسين علي رونق4814111842064018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيموسى فرمان جواد شيماء4815261842108072

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعنيد عوده غائب فاطمة4816151842051092

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيطاهر علي الدين سيف جنات4817101842104005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداراب هادي عبدعلي زهراء4818131842118082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيشوكت احمد رائد ربى4819211842135032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين جبار هيثم بكر4820121841024005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم احمد سعدون دانيه4821131842073023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهليل راشد الكاظم عبد غدير4822151842051085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد هادي احسان أمنه4823111842103001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان احمد يحيى عائشه4824111842068058

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي شريب الزهرة عبد حسين4825151841071056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيبدري هاشم محمد هللا عبد4826101841025003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطر صالح فاضل منذر4827101741022056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس عالء مصطفى رحيق4828101842120031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم صاحب علي الق4829121842118006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحاحيائيحمزة حمد محمود احمد4830181841001003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي ذياب سعد غيداء4831141842100073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد هللا عبد فراس هللا عبد4832101841026136

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن حمودي حسن فرح4833121842117032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير جدي صباح شيماء4834111842080082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيليلو مؤمن كريم رقية4835111842110034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشعل كريم مخيف رغد4836111842111007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد خلف جمعه ابراهيم4837111841018001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرحان سالم حسين الهدى نور4838121842112137

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد حكمت بسام ريتا4839141842106011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعواد الخضر عبد عباس مريم4840141842139030
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر حنون عادل مرتضى4841111841009036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ثامر احمد أيه4842131842104002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائينعمه محمد نعمه تبارك4843101842221012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيجليب محمد جاسم فاطمه4844261842091038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيفليح االمير عبد ساطع أروى4845231842082003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجهاد شعبان كامران ناز4846131842097051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعزيز حسين االمير عبد حسن4847121841030042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد قاسم محمد زمرد4848111842101019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح سهير فاطمه4849101842115145

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطر عالوي عمار هند4850111842075057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشاهر خلف فالح باقر4851121841031030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلك ابراهيم احمد عباس4852141841170030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعداي كاظم محمد عباس4853101841009024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين علوان باسم رقيه4854131842095010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيكاظم العظيم عبد قحطان امير4855271841010021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصغير قاسم احمد امل4856131842077004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه خلف عالء زينب4857101842111021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود هاشم احمد شهد4858111842083026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم ناجي حسين سجى4859141742105028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيدان ياسين طه علي4860111841016060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائينجم منجي أحمد فاطمه4861111842127034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم بهجت احمد وفاء4862111842064067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيجلوب احمد الكريم عبد زينب4863111842081021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد احمد عماد ليث4864121741019011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدراغ الكاظم عبد هيثم رفل4865141842072043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيعرنوص محسن علي نادين4866111842127040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي الحسين عبد يونس يوسف4867101841014074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان حقي محمد عبدهللا4868131841010070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود األمير عبد هيثم بان4869141842117011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيشهاب مولود رياض اسامة4870101841026032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد حبيب مكي صفاء4871241841207151

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيشهاب مكي فراس احمد4872111841006006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود كامل ناجي اسماء4873101842223006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيامين اكرم عمار زهراء4874101842086062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين الرزاق عبد رعد سالي4875111842104031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيدان مدلول جبار ياسمين4876121842105165

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيحسون فاضل عباس هللا عبد4877231841041014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي غربي عالوي زينه4878111842072040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشويطي طالب قاسم علي4879121841031111

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمشالي كاظم محمد البشير4880141841012005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصليوا يوحنان ميالد داليا4881141842103009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسون حسن عدي احمد4882131841256003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعزيز فهد هاشم فهد4883131841022097

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيزكري طالع محمد احمد4884111841026015
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد ساره4885121842089044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمد عبد حيدر زينب4886121842090021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر علي خضير الباري عبد4887111841026069

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن كاطع محمد قصي4888131841031049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيتميم عباس تميم اثير4889141841015005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيثميل احمد استير بلقيس4890191842246020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح كاظم فارس هللا عبد4891101841026135

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحسن بهجت ليث شهد4892261842250085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيفليح راضي مصطفى الهدى بنت4893111842104008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيازغير حسين الرحيم عبد محمد4894281841151184

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحمود ناجي اكرم ريا4895231842124027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم عبود ليث ساره4896121842120007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجياد وليد حسن منتظر4897121841201055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيجميغ سرحان حامد زينب4898261842111020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.1للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عكله رعد سجاد4899131841010046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيسهيل خماس الرحمن عبد علياء4900141842220068

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسين علي منار4901141842145133

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد كامل مصطفى تمارا4902141842077010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مجشف باسم هبه4903121842105158

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد طوفان حسين رانيا4904131842091052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم سامي عبدالكريم عبدالرزاق4905131841041020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطنش مجيد جبار علي4906141841019049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطلك عطروز عباس اسراء4907131842093010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين االهلية المهندسين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد علي سلمان مصطفى4908141841181014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي كاظم علي ليلى4909151842046142

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجعفر صادق سمير علي4910121841013021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد الحميد عبد علي زينب4911111842065058

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد كاظم مازن زينب4912111842073040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيخضير نجم الحسين عبد عال4913111842085047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي جسام احمد هللا هبه4914121842104035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحدون سليم لؤي زينب4915141842125023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكزار عيدان باسم زينب4916141842099027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيشمخي كريم طالب زينب4917141842077026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن حمزة جياد محمود4918101841011064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيكنوش عدنان قحطان محمد4919101841020152

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود مهدي محمد أمير4920131841022001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرضا عبد محمد حيدر امير4921111841037007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالجليل عبد صبحي محمد رقيه4922121842111007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد اموري المهدي عبد سجى4923121842110046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكطوف ديوان علي دعاء4924151842080035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيباقر جعفر عماد تبارك4925121842107045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين احمد مالك4926101842086101

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالحسن عبد حميدي حسين علي4927131741030038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسعيد جاسم ثائر سالي4928131842079014
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حسين قاسم بان4929141842069014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمزيد جاسم علي ايالف4930141842134013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الساده عبد عادل مها4931141842145135

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين عيسى خالد خوله4932101842091026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين حاتم مصطفى4933231841017167

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر كريم مثنى رغد4934131842127006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيروضان جبر كاظم مهدي4935121841026141

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعباس ابراهيم عامر سجاد4936151841071098

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم محمد يوسف4937121841020139

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى نزار مضر ذرى4938101842101028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيغضبان الرحمن عبد هللا عبد زهراء4939101842077037

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين خضير حاتم تبارك4940111842082018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد كنعان يوسف يمام4941131842117189

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.7للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجوده عزيز مرتضى عبدهللا4942131841022064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالعباس عبد جميل سالم االء4943141842087001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحرز حسين كريم زيد4944141841018055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود حسين عباس حوراء4945101842108013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد سامي عمر ابراهيم4946101841026002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح مهدي فالح الوهاب عبد4947101841024023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجوعان ياس الدين جمال سندس4948111842108040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسون محمد جاسم ايات4949131842088005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزبين علي عبد حسين سكينه4950131842070123

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين األهلية الفردوس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهللا خير يونس احمد عمر4951131841035006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي عبدالستار هيثم دانيه4952131842117052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعطية عليوي ناصر شهد4953121842231054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالسالم عبد رافع فائق ايوب4954101841013029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعكله حسين كريم تماره4955141842076020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيكاظم جواد شاكر علي4956261841020024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي يحيى عمار تبارك4957141842127006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمطر عباس صباح ايه4958181842183012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالمي دخيل علي مرتضى4959141841036030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن محمد جاسم حوراء4960141842140034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي حسن قاسم ياسمين4961111842111029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل عامر الحكيم عبد هيا4962101842089038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير عبيد شعالن الهام4963111842075008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي سلمان احمد4964111841041002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد خليفة يعرب سرى4965111842068047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنفي شحاذه وليد زينه4966101842101051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيبس خزعل محسن هبه4967141842100103

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق فاروق عمر مريم4968131842117153

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيدرويش جليل مجيد علي4969141841019056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي مكي صالح حنين4970121842110019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب ابراهيم جليل مريم4971121842105128

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبدي الرضا عبد عالء منى4972151842046150
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمد كريم عبد احمد4973211841005006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيتوفيق صبحي حسين فاطمه4974101842090055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصلبي عشي مهدي زينب4975141742093036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيليلو مؤمن كريم علي4976111841058070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر عباس هاشم غفران4977121842107161

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيدان حسن صباح مرتضى4978141841021147

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان داود راضي رغد4979131842094022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتوما نيازي فاضل نزار4980141841170063

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمود ثامر نور4981141842096019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعداي مطشر فارس حسن4982131841016020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه كنون محمد حسام4983121841025019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان محمد فرحان رسل4984111842100012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيموسى لطفي عصام مينه4985101842115180

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمادي احمد حسين علي4986121841020084

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهاشم رشيد ماجد علي4987121841031112

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطه جبس محمد حيدر4988121841040001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيبكر منير ثائر عاليه4989101842137060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحميد عبد توفيق تحسين طيبه4990111842070069

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم مصطفى عدنان مصطفى4991121841025097

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد زهير اركان الزمان قمر4992141842107055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين لعيبي جميل يوسف4993141841021174

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن زيدان محمد زهراء4994141842110076

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعنكود محيسن عالء كرار4995101841008033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيوهاب كريم الرحمن عبد الدين بهاء4996251841007035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبار الغفور عبد الوهاب عبد لبنى4997101842223067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد علي شبيب حوراء4998111842072016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد عاكف نوري آيه4999111842084028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد حمد علي احمد5000131841004005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جميل ناصر حوراء5001141842076024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسبخان اكرم عمار اريفان5002141842111008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمجيد ابراهيم هللا عبد آيات5003141842079002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعيد اسماعيل طارق محمد5004131841030082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمود محسن حسين زينب5005151842054076

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالجليل عبد رشيد عماد علياء5006121842231059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف الوهاب عبد سعد كريمان5007111842215109

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود شاكر اركان مريم5008121842093031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيحرامي سعدون عامر محمد5009111841025066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعليوي حسين نبيل اسماعيل5010111841058009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيالعابدين زين صادق رعد دعاء5011111842109033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم محمد مريم5012111842084126

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعيثه محسن حسين علي5013121841024015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن نوار الرزاق عبد االء5014111842070008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيناصر متعب حسين زينب5015111842100014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن قاسم ياسر5016111841011081
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان احمد حامد جنه5017111842073018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرج مشاري محمد منتظر5018121841026139

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيذياب مهاوش احمد ايالف5019111842085008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن عباس حيدر فاطمه5020251842108174

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم عماد حوراء5021121842105044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير جاسم نبيل حارث5022121841031042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمزعل طه وليد صابرين5023101842109053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد اكثم رزان5024101842136016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0والباليه الموسيقى ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح مؤيد نوار صباح5025101841007003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن رشيد حميد شهد5026101842077047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح حميد بدر سما5027101842118052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسالم حامد هيثم نور5028131842281069

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد سليم جمال ديمه5029131842073029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمادي حمزه مرزه الرحمن عبد5030141841011053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم هاشم عائد مؤمل5031141841049028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود نوري اياد آيات5032131842076001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدوحي زاير قاسم ودق5033141842104041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسدخان مريوش لؤي فاطمه5034141842117048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجمعه زيدان رعد زهراء5035141842111056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود ناجي طارق محمد5036101841013126

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنخي حسن عقيل تبارك5037131842281008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس قاسم اكرم أماني5038151842056002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد عدنان محمد زينب5039101842101049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عباس حسن رويده5040101842086053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيالعزيز عبد صالح جمال سرى5041111742108035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيكاني رحيم الزهرة عبد صادق5042111841008017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عليوي سعد دينا5043111842218018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن علي عادل صفا5044111842105057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي فاضل اكرم زينب5045121842107106

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبداي جبر كريم علي5046131841012089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي قدوري علي رسل5047111842215046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم رشيد سعد زهراء5048141842086082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخيار جاسم قاسم غدير5049141842109025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود حامد عامر عائشة5050141842137018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد حميد مجيد انس5051101841009007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيحوار فرحان شعبان العيون نبع5052261842134027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان محمود وليد سرى5053121842106051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيزمان رحمان محمود ميثم5054211841001057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد هاشم حيدر احمد5055121741031006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيناجي محمود شاكر لورين5056111842076119

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين خضير الرزاق عبد درر5057111842082023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمسير عباس كريم عليه5058111842086025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائينزال دشر حميد بتول5059111842084030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائينوري كامل مصطفى صفا5060111842084098
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيضبع محمد هادي هاني5061111841160033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسهيل ابراهيم سرمد يوسف5062141841020060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيراضي شايع حامد كرار5063281841021019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيفرحان سلمان حسوني االء5064261842091006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيرشيد هادي حيدر صفا5065271842058190

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد عباس محمد الدين نور5066271841005330

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيتوفيق اكبر علي الحكيم عبد محمد5067151841006073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد ابراهيم اياد امنة5068111842062010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس موسى مالك علي5069121841026086

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزغير الحسن عبد هاشم نرجس5070151842080115

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطلك الصاحب عبد حيدر مريم5071121842086043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود الرزاق عبد القادر عبد لبنى5072101842118071

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرضا عباس رضا حوراء5073121842094049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخميس سبع عبدالرزاق آيات5074131842080001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهندي خليل عدنان زهراء5075131842117067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاشم جلوب جاسب تبارك5076131842071021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد لطيف علي سرور5077141842076051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيتمر تركي داود مرتضى5078141841026066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم حمودي رائد دعاء5079111842215039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد اسماعيل علي رانيا5080121842100012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي حميد اياد فاطمه5081111842127035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسون عيسى باسم علي5082111841019020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيخميس كاظم الرحمن عبد يقين5083111842105104

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد حميد هللا عبد والء5084101841019157

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان هللا عبد اسامه زيد5085141841200013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيجان مامه رحمان جالل ايه5086101842103005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيهللا عبد جاسم هاشم عباس5087211841274021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيجابر اكرم مبدر ليندا5088111842112066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالمجيد منذر احمد فاطمه5089131842100061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي طارق عباس زهراء5090131842086033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائي عبد نجم حسن ايه5091121842118009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجثير الجليل عبد خالد ساره5092271842160129

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمانع حمدان خلف سجاد5093101841028040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم هادي الواحد عبد آية5094121842087005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجباره سعيد طالب هديل5095141842072134

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسرور جبار عبدالستار تبارك5096131842099012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيحسين علي عباس اوس5097211841270017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد دوحان الجبار عبد فيصل5098101841017067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعمير حربي كندي حسين5099231841017045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيازرك حنون ستار نرجس5100151842051112

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيسى سالم محمود هللا عبد5101121841031088

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعطيه رستم بهلول فاطمه5102121842092049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليف عزيز محمد يوسف5103101841029055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمذكور موحان فراس نور5104111842076143
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم صالح الحوراء زينب5105111842080055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد راضي علي حسين5106151841004014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين داخل جمعه حسن5107131841030022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيقدوري عبدهللا خالد يوسف5108131841022144

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود نزار احمد محمود5109131841029052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفاضل عواد صادق حوراء5110111842089010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل طارق فاطمه5111131842086066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن كطان جبار حوراء5112141842091008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد عدنان علي محمد5113141841016089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيبحر طالب محمد الرحمن عبد5114101841005016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيزناد عبدهللا كامل علي5115261841014050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيفرهود حسن عقيل ياسر5116231841033106

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالحسن عامر ساره5117131842117085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته هاشم وليد ُعال5118131842118145

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان الرضا عبد كاظم حوراء5119121842112042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليف ليلو سعد آيه5120101842095004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد الرضا عبد الكريم عبد سجاد5121121841031070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلكم حسن صالح ذر ابا5122121841031005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيغالم مسلم عباس اسراء5123211842135005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيهللا عبد جهاد عباس زهراء5124211842135043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائي خليل حكمت ناظم طيبه5125101842117074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد علي عبد علي حوراء5126111842101010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى حسن نهاد دانيه5127131842087018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان وردي محمد مريم5128141842151005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبير مايح عداي خمائل5129111842084048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسفاح عبدالكريم محمود سارة5130131842087041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي العيبي حميد سجاد5131141841011041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلبوص محمد كاظم دعاء5132141842083002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيصالح عبدمحمد منتصر أقمار5133231842144001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعبود زغير كامل علي5134231841001060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي يحيى الكريم عبد فاطمة5135121842107170

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد صكبان رائد اسماء5136101842115011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم فيصل الرحيم عبد طيبة5137151742054068

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيعوده خالد فالح حليم5138111841028020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف عداي عباس زينه5139111842076082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فليح داود احمد5140151841003004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمادي راضي حسين زهراء5141151842047062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيبديري عباس رحيم نور5142111842121056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيلطيف رزاق فراس ايه5143111842126006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين عادل مريم5144111842218053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا رجب حسنين سجود5145131842080024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمشالي كاظم كامل احمد5146131841012010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعمه موسى ضياء ضحى5147151842040085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد كريم مؤيد سوزان5148141842078047
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهاوش علي فالح بان5149141842081005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسدخان العباس عبد حميد زينب5150141842100045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان صاحب سعيد زهراء5151141842110067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد محمود حاتم رونق5152101842086052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشم جبار الستار عبد هللا عبد5153101841026129

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمهيدي محمود خالد فاطمه5154261842091040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيخضير هللا عبد فالح الحسن ابو5155231841022001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيلفته جبار نبيل احمد5156221841001018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيامين فائق عبدالسالم زهراء5157131842086034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين زيد رياض طيبه5158131842111050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيروضان سلطان قحطان فاطمه5159151842050067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم محمد مهدي مريم5160121842105135

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن مجيد عادل نور5161121842110080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلعيبي جبار علي الفقار ذو5162121841025033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي دندح بهاء نهرين5163101842105043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيطوقان هللا مال مظفر أيالف5164101842090004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيثامر محسن اسماعيل مرتضى5165101841043059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر عطيه قاسم حيدر5166111841037027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن محمد علي زهراء5167151842041034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعباس خضير الرحمن عبد هللا عبد5168191841041026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكرم نوري عاشور العابدين زين5169131841030044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالقهار عبد طالب عاصف ضحى5170111842114061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد ذياب مهدي زينه5171141842134054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيصابط زبون عدنان رحاب5172101842102014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيثامر عفتان عدنان هللا عبد5173101841013081

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعالج شياع هادي دنيا5174101842105012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرهيف نجم حسين علي5175131841258018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان ناصر طالل ايمان5176101842118014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن جاسم محمد عذراء5177131842109021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحايط هللا عبد رشيد هللا عبد5178141841013028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد محمود يونس رفل5179121842084014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسلمان خضير محمد لقاء5180121842020051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه احمد خالد صفا5181101842101066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين االهلية الغد ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد مصطاف محمد عمر5182101841059007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرود نعمه عباس سارة5183111842080065

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد رشيد طه طيبه5184111842127029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود مجيد ظافر غفران5185141842099044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةاحيائييزل شاوي سوري مقتدى5186131841011045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد هللا عبد مصطفى شيرين5187111842079040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرحمة موحي يحيى احمد5188141841047015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيسريح مناع فاضل رانيا5189191842226032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس امين طيف سيف5190101841026103

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمزهر صبار احسان قبس5191131842100071

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجعفر عبداللطيف عبدالكريم شهد5192131842091092
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم مجيد رشيد حنين5193141842074034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان خضير حازم مأمون5194131841005040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمد سعدي امير5195121841206007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيطالب مهدي مجيد اياد5196121841007013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االهلية عشتار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر علي كريم بنين5197121842132002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم طارق قيس سجى5198121842108030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد مناور محمد ماهر5199101841048017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد حسين طارق نور5200111842127044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف منصور مجيد دانيه5201111842070030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس رحومي امين علي5202131841009024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين محسن اسعد نغم5203131842087100

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيداخل الرضا عبد محمد ميس5204111842105083

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحراث المجيد عبد حبيب علي محمد5205131841017032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد محمد حاتم ادهام5206141841203017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد عمر جليل نور5207201842118156

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد خضير كريم زهراء5208141842140058

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد شنته شاكر تماره5209141842152002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيعلوان جواد احمد سجى5210141842077031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيكزار جاسم محمد مصطفى5211101841016049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد كريم أحمد نور5212101842106030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر صاحب جمال مصطفى5213241841029087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهاشم علي محمد حسن5214121841013009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد وهاب حسن أيه5215121842114002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين االهلية المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيجعفر موسى احسان سيف5216291841154004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح عبد رحيم هللا عبد5217101841028050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائينايف علي عماد بتول5218101842110009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيملغوث هويدي علي نوره5219111842088045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد ابراهيم احسان رسل5220111842084053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود فاضل عباس محمود5221131841010118

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرج محمد جاسم علي5222141841179019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم صالح عبود ورود5223111842104052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان حامد امجد بسمه5224141842078013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد عفن كاظم نور5225141842132071

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيموزان كلخان محسن خلدون5226141841027020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحافظ هللا عبد فالح عثمان5227101841009033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيصايل حمزه سعد لينا5228261842083081

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد رشيد نهاد ميثاق5229131842100088

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيشهاب جاسم محمد احمد5230121841022011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد الزم محمد شمس5231121842121016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهاوش علي محمد زينب5232101842105024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان لطيف محمد علي5233101741020080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس االمير عبد علي مثنى5234111741006049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعوده كريم جبار أيات5235111842076015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0الخارجياتالثانية الرصافةاحيائيرزاق األمير عبد غزوان نور5236141842401047
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالهادي عبد حسن محمد عدنان منى5237141842142035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيونان مكطوف هالل جعفر5238141841030005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد بدري اسامه رانيا5239141842138011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان وهيب اسماعيل مريم5240101842111027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي كاظم مقداد محمد5241101841008042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيعلوان حسون الرضا عبد محمد5242271841036083

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0الخارجيوناالولى الرصافةاحيائيهاشم عدنان علي مصطفى5243131841400028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان عبد لؤي سيف5244121841025041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم جياد سعد سالي5245121842107126

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم عون عبد الباقي عبد اسراء5246121842102004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن ناجي كريم يمامة5247121842087076

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد مهدي ماجد رقية5248121842118027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيضاري يوسف اسماعيل علي5249211841013065

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم علي براءه5250101842095015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد حامد موفق الخالق عبد5251101841043023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفلفل ابراهيم رعد يقين5252101842136068

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود عبد عامر مريم5253101842089029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس جواد محمود زينب5254101842118042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائييعقوب انس مالك ُعال5255101842123031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين جاسم صالح حسين5256111741037024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين الرضا عبد علي حسن5257111841018037

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن جليل باز زينب5258111842073038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيسى جبار خضر زهراء5259111842105035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم عباس باسم امير5260151841009009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محمد جاسم علي5261131841015018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطلب جبار علي حسن5262151841013007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم خليل مريم5263131842070198

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد هللا عبد عامر هللا عبد5264141841047070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد سلمان كريم حسين5265141841043007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسيد كاظم حيدر كميل5266141841203074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم هويدي رعد زهراء5267141842101018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف حامد عادل مريم5268141842079085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود عبد العباس عبد حسين قمر5269101842139034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد تقدير سعد مصطفى5270101841019140

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيصياح عبدالرحمن محمد احمد5271261841011010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعناد عبيد جاسم مصطفى5272261841016054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيداود فاضل وسام مصطفى5273231841031107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد جميل بهاءالدين مريم5274131842091118

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزاير نعمه عالء حوراء5275131842118048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شهاب محمد علي5276131841022087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي تحسين علي5277131841006025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي مزبان رحمان كوثر5278151842055084

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان رضا محمد ماجد زيد5279121841015005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالقادر عبد برهان ماجد زيان5280111842064028
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد صالح مهدي ايمان5281111842070019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائينعمة الحسين عبد ماجد مصطفى5282111841037087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد عباس صالح زهراء5283111842067046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائييونس خضير حسين استبرق5284111842080006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيريحان الكريم عبد ياسر بان5285111842073014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيدحام حسين رياض بنين5286111842109019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيابراهيم حسين محسن حنين5287111842085018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد صاحب محمد رغده5288131842070073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جواد مروان فهد5289121851030085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمدان هللا عبد نجم هللا عبد5290101851014067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيدحام احمد وليد طيبه5291111852072036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس المجيد عبد عماد رند5292141852224006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس سعود سلمان أبرار5293131852104001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيجميل مجيد حميد القادر عبد5294101851203050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد جبار علي زهراء5295101852110035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن كاظم مهدي زهراء5296131852070019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة485.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحل احمد عيسى الطيب5297101851051003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيجاسم صبار اركان عمر5298211851003048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة485.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيشدهان محمود نزار العزيز عبد5299111851016046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جاسم الكريم عبد الحسين انوار5300121852110003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشاكر ناجي رفعت محمد كرم5301141851042018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلوان حسني حيدر مصطفى5302101851048012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن علي حسن عبدهللا5303131851012069

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة479.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيبريهي كريم حسين مكارم5304111852114032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيضعيف حسن سعيد حمدي5305271851151024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيمطر عباس خضير آيه5306221852175002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم صالح سمير تبارك5307111852067007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمخيل بشير صبار الزهراء فاطمة5308111852076030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيعلي تيمور علي منتظر5309271851033042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعيد هللا عبد عباس لمياء5310111852104012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعاصي عيسى محمد مهيمن5311111851008055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد عباس علي امير5312111851017011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعيدان حسين عائد احمد5313111851009005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيشبيب مزهر سعد هللا عبد5314111851019024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيغياض رمح عامر زينب5315131852096012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل احمد ابراهيم ورود5316101852109036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيكاظم عبود كريم علي5317261851012023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن سالم خالف احمد5318161851364006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيالحميد عبد زاهد مازن زهراء5319101852102009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجبار سمير زيد نور5320101852118036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد عزيز احمد سميه5321101852110043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيكمال فتحي الدين صالح عائشه5322101852119015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمود مجيد فاضل محمد5323121851030100

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلعيبي قاسم سالم علي5324141851201171
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيجابر فؤاد لهيب حسين5325111851037023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين محمد هللا عبد ابراهيم5326111851021003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيذيبان محمد وسام شمس5327141852072035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيشحل علي ابراهيم مريم5328101852108018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد رجب حميد ايهاب5329101851020029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد الكريم عبد اياد علي5330101851013064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود شاكر محمود حسن5331111851037015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن عامر جمال محمد5332151851017067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد الحميد عبد عالء احمد5333101851017010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرحيم عادل قاسم ود5334131852099022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيكريم غريب حمه كريم حيدر5335211851022008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد محمود رحيم هديل5336131852073046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود حسن زيد مصطفى5337141851021104

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي سالم سعد فاطمه5338101852120050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيالكريم عبد الرحيم عبد ماهر الهدى نور5339111852102024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين نوري ماجد روان5340111852127019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد محمد اسماعيل علي5341111851006093

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلطان عبد مالك سلطان5342111851021047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقينعمه شوكت علي تبارك5343131852080006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم حلو سلمان علي محمد5344141851022059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن هادي طارق حسين5345141851005013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى حميد الخالق عبد تبارك5346141852078008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشريف حسن محمد صالح نرجس5347141852125023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين علي عبد نجم حيدر5348121851032029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد عاصي اياد هللا عبد5349121851032044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيعليوي دعبول جاسم حمزه5350111751042007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس محسن عباس علي5351101851003040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم امنيه5352131852073006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعواد داود عادل ضحى5353101852108011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد صالح مهدي كوثر5354141852100032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان عبدالحميد ماجد حيدر5355131851015018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيرحيم سعود جمال احمد5356101851033003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي عبد امين مصطفى زهراء5357111852073027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد علي احمد5358121851013003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد ثامر عمر الرزاق عبد5359111851013022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيفهد احمد محمد نور5360111852067042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفهد نعمه عادل علي5361131851259036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحي نوري اسامة نور5362101852118035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد واثق محمد الرحمن عبد5363101851017034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيحميد احمد عماد زينب5364281852051033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعبد حسين علي سجاد5365271851015037

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعون عبد نجم بسيم باقر5366121851031014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعطية عبد هاشم علي5367131751010053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين ابراهيم محمد طه5368111851047005
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجبر حمزة حسن زهراء5369121852107023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجباس حسين حمادي زينب5370121852098014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد هاشم عبدالرضا ساره5371131852092025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيجواد اسماعيل فائق آمنه5372101852120002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمزة عادل حكمت سجى5373141852104015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيهندي عبد نزار مصطفى5374131851022087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقييحيى داود حامد مها5375101852118030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم الحكيم عبد علي حسين5376111851058033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيبخيت صالح ابراهيم مريم5377101852108017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعمران كاظم جواد صفا5378121852102038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيطاهر مراد ضياء حسن5379271851045013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي سعيد داود دانيه5380141852118001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيطه حسين نعمان سامي5381241851211005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيشكير منير علي منير5382231851009082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس غازي غوامر هبه5383141852078043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمزه عبد حيدر سجاد5384121851032031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسون كاظم هادي محمد5385111851026108

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم حسين علي بدر5386101851203024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن جميل احمد زهراء5387141852133013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين جعفر محمد امنه5388101852119002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيمنصور كاظم هللا عبد امين5389101851030002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0بيروت في االهلية العراقية المتنبي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين شفيق مؤيد محمد5390131851237002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيهادي كاظم صالح سجاد5391121851007036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيعويد سلطان نعيم فاطمه5392111852127029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعليوي فرحان عادل نور5393151852042046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد فرج كاظم مروه5394121852122023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعوده سالم مظفر فرح5395111852065041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبدالحسين عالء دعاء5396131852080009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد حسين الرحمن عبد5397121851002030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن علوان محمد احمد5398141851018012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدليان هللا عبد طارق حمزه5399141851019025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيناصر جواد فوزي محمد5400101851013084

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد علوان محمد مصطفى5401111851203255

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيمحمد صبار احمد منتظر5402111851008053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيمكي الرضا عبد هادي الزهراء5403101852096001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيغثيث رضا زياد احمد5404101851013007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيعبيس الخضر عبد محمد علي5405231851031026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمطلوب سامي احمد حيدر5406101851029011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد خليل فريد طيبه5407101852136009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمينة صبري الحسين عبد نورهان5408111852071043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيهادي قدوري محمد هديل5409141852220035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم جالل سعد جالل5410101851020033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحماد ناجي علي محمود5411191751066035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيسعدون جون عبد نضال محمد5412251851200065
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد الزم صادق البشير5413111851011011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالقادر حسين قبس5414131852071040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن محمد جاسم ايات5415131852106004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد محمد الصمد عبد محمود5416121851013031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد فرج جمال رند5417131852101014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد ابراهيم عبدالرحمن نذير5418131851001084

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان محمد أحمد اسماء5419121852082003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين حسب طعمه حوراء5420151852044013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد عايد الرحيم عبد عايد5421101751022032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد مصحب جبار رفل5422111852065014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجبر سرحان نايف ارشد5423121851043004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقيمجبل نواف عماد محمد5424191851104032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعنيد جهاد فارس يوسف5425101851011041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيياسين غضبان غالب حسن5426131851016007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعناية عمران عالء عمران5427131851045034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن عبد مهدي عال5428121852107044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضير رحيم جعفر وداد5429111852089043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن جواد حسين نبأ5430121852122026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود شاكر جسام محمد5431111851023030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيمريود هاشم صبري هدى5432281852077107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيثاني الحسين عبد الجبار عبد زهراء5433121852102028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرختطبيقيفاضل رعيد عجيل صادق محمد5434111851028033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيجبر عباس الكريم عبد محمد5435101851016046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد هللا عبد الناصر عبد هللا عبد5436111851203140

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسن وسام ليث5437111851026090

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد رسول عباس رسول5438121851030046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيلفته منشد حسين علي5439131851252059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينايف صالح لؤي هوازن5440141852112030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين خشان ناصر ليث5441131851016022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم حنون الحسين عبد علي5442141851004023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيعويد مطر هالل سماح5443101852221033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخان علي الرضا عبد حيدر غفران5444151852056020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم حسن فالح حسن5445111751021041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيالجليل عبد حسام احمد بنين5446111852064006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعدون محسن حسن لقاء5447141852121018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخلف هاشم حسن زهراء5448121852112010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف داود غني ابتهال5449141852074001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي السميع عبد محمد الكريم عبد5450141851020057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن محمد قاسم محمد5451111851006143

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود حمود الهادي عبد الحسن5452111851058015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمطر فنجان موسى علي5453111851020024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيمزيد تركي عباس خضير5454101851155008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي صالح قصي مدين5455101851016051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحميد كامل حازم شيماء5456141852079027
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد حسن كريم احمد5457131851012013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن قاسم حريز محمد5458141851004029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيوثيج راشد علي زينب5459141852081008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصيوان علي قاسم هدى5460141852072066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقياسماعيل ابراهيم علي زينب5461231852098034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حميد بشير براء5462131852093007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبدالمعين احسان حوراء5463131852071012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمسلم صاحب محمد باقر5464251851205028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعيسى سهيم فاضل منير5465151851006061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبيد احمد شهاب مياسه5466101852136013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح مدحت سمير علي5467101851022034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيجداح مهدي هيثم طيبه5468101852084013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيراشد محمود اياد أسراء5469131852104002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيصالح اسمر طاهر حيدر5470151851071074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين اسماعيل منير حسن5471141851007006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عبدالرحمن حيدر مصطفى5472131851001075

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد فاضل باسم مصطفى5473271851007109

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين متلف جمال محمد5474121851206053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهادي الحمزه عبد محمد عيسى5475141851026044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقينجم حامد زيد نواف5476141851020114

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيجاسم هللا عبد رضا زينب5477231852119042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس سامي عباس هناء5478131852094048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيجوده عدنان رضا مصطفى5479261851009064

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم هادي حسين نبأ5480101852077024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان عدنان قحطان غسق5481101852139004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير عباس خليل زهراء5482101852110033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيخضر علي حسين طيبه5483101852089011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقياحمد ناصر احمد اريج5484111852106001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم جواد حازم دنيا5485111852108011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعريبي جبار علي رقاء5486121852105020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد يوسف ستار ليث5487111851156059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمختاض مجيد حميد علي5488121851026023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيهدهود ياسين عادل هللا عبد5489111851058055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجميل طارق عدي نبأ5490141852149011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم شاكر محمد5491111851016089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعويد طنبير باسم محمد5492141851043020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبولص حبيب وليد بريجيتا5493141852068007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصباح عسكر احمد محمد5494141851201228

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمزاحم محمد احمد زهراء5495231852087021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيعبد وحيد حميد مصطفى5496231851001051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح عواد سالم القادر عبد5497141851015019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين وادي عدنان الزهراء فاطمه5498131852078013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حسن فالح عبير5499131852086019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيكاظم حسين علي امير5500261851014008
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي جاسم فالح علي5501101851024017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرضا عبد الوهاب عبد الرحمن عبد أمامه5502101852120001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن ابراهيم خليل الزهراء فاطمة5503111852102017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد سعدي مجيد هللا عبد5504141851016058

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل مرداس خالد محمد5505141851019068

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيداخل الرزاق عبد منور سما5506141852220019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيجنديل ظاهر محمد رسول5507271851013061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزبن شعالن حسن دنيا5508131852117019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم نعمة صفاء بتول5509111852110011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حازم محمد رسول5510111851013013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم جواد احمد مقتدى5511151851013059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعليوي سلمان طالب هديل5512151852054055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد حسين عبدالرحمن بان5513101752091007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسعيد عباس عقيل أحمد5514121851201004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاطع عباس علي حسين5515131851009012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيهميلي شريف رحيم حسام5516261851205013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين الكاظم عبد كرار5517221851030034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكيم حسن علي عذراء5518131852118054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيسليمان محمد عامر طيبه5519101852110056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمد حسين حاتم محمد5520111851051010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد جبار الستار عبد الجبار عبد5521101851016026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمادي حسن احمد ابراهيم5522121851014002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيغانم جاسم حمزة محمد5523121851032074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم ابراهيم غالب تبارك5524121852098005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحي جاسم محمد أديان5525111852101002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقينصيف عباس ضياء نبأ5526101852092009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود شاكر قصي رند5527141852134016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حميد طه مالك5528111852065045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبدالجليل محمد عبدهللا5529131851003033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم جلوب خالد عبدهللا5530131851010045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المسائية القدس اعداديةاالنبارتطبيقيزيدان طارق زياد بارق5531191851338007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجعاز كريم حسن مؤمل5532141851048039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين األهلية الهدف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر علي محمد جاسم العابدين زين5533141851044007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن جابر هللا عبد ابرار5534141852081001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقيمجبل نواف عماد احمد5535191851104005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالواحد عبد محمد ليث شمس5536141852086021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحسين الزهرة عبد رعد احمد5537281851006011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا طاهر عبدهللا يقين5538131852117092

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان ابراهيم باسم نور5539131852283031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهليل راضي محمد جاسم5540131851014008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم حسين فارس فوز5541101852090023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي حسين جمال السجاد5542101851029008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرختطبيقيخليل ابراهيم صفاء ُبراق5543101852098008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد كريم برزان محمد5544111851058101
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرختطبيقيحواس نعمة كاظم هللا عبد5545111851054008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد الجبار عبد عامر شمس5546111852110036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداغر كاظم ابراهيم زينب5547141852076031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحسن عجيل فالح علي5548221851019046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينعمه التاج عبد سالم رباب5549141852072016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقياسبانيا يوخنا سلمان يوسف5550141851021122

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس نواف عادل ليث5551101851026100

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين عبد قاسم تبارك5552101852107003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان جميل عماد حمزة5553121851006010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيشياع ديكان سعدون مؤيد5554111851026091

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان حسين طارق رفل5555111852072019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن حاتم ناجح امنة5556111852130001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين هاشم عفيف حسين5557151851018014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيالكريم عبد المهدي عبد صباح مرتضى5558251851153147

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيوادي كريم محمد غفران5559111852075030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد رمضان محمود فاطمه5560111852217037

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيحميد سعد عدي مجتبى5561211851030018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد رشيد مصطفى5562141851022060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين عبيد القادر عبد سجاد5563111851021042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم خليل عصام فاطمه5564141852100029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيطالل كريم علي كرار5565141851042017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد نجم هللا عبد سماء5566141852068018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم حيدر حكيم مينا5567101852223021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرختطبيقيصاحب صادق جعفر افراح5568101852123004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيكنو عبيد احمد بكر5569101851022012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس والي مؤيد العزيز عبد5570121851028010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد شاكر محمود تمارة5571121852117005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمعتوق صاحب حيدر ضرغام5572121851025040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد محمود مثنى فهد5573101851042026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمد غزاي زكي ايسر5574321851060010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد عبد نجم أطياف5575121852112001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالحميد عبد سعاده مهدي هند5576131752119024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيمنيخر ترف صدام امنة5577111852066004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبار محمد ياسين استبرق5578141852100002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم القادر عبد ليث انمار5579141851027010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيشلتاغ موسى عماد علي5580111851058079

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد عبود علي منتظر5581141851201287

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعباس مهدي فالح عباس5582231851009032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقينايف عبيس قصي رامي5583271851035013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعسكر محمود عدنان محمد5584261851014068

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيناجي علي حيدر زنان شاه5585231852123013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم عريبي ابراهيم مصطفى5586101851015049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد عدنان محمد عدنان5587101851019104

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعليوي حسين علي يوسف5588101851024029
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف حاتم كمال اسراء5589121852082002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي حسين صباح ابرار5590101852089002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيغثوان طارق ناظم محمد5591111851022023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمهدي عيفان عادل عال5592121852117019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيعزاوي عيسى جاسم محمد5593111851047010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعباس حماد سعدي كاظم5594111851008040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود الرحمن عبد اياد ايهم5595111851031010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعليوي محمود شاكر الر5596111852073007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان مهدي حيدر كرار5597131851007018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد قاسم سرمد مصطفى5598131851029050

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسين نصير زهرة5599131852072011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم سلمان محمد علي5600131851004023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبار كاظم نبيل حيدر5601141851021032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد غضبان اياد زينب5602131852117034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد حمد محمد سعديه5603131852106017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجواد حسن خالد مريم5604121852115007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصابط ماهود علي الهدى نور5605151852058020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جسام سعدي نبأ5606111852072048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيخلف عبد جبار عبير5607111852108027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم ابراهيم هيثم دينا5608111852101008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيهالل حسين احمد صبا5609151852045024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا سعد فاضل علي اسراء5610151852054001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحميد هللا عبد سعدي عذراء5611101852095023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخميس حسن احمد محمد5612131851034035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن كامل اياد انفال5613111852064004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيزعالن جبار حامد ضي5614241852120036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحياوي الحسين عبد محمد احمد5615221851311016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع مهدي صالح بنين5616221852301008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفاضل انور رائد عمر5617131851030059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمراد حسين مناف علي5618131851012089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم الجبار عبد اكرم جيهان5619101852095012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلتطبيقيحسن يونس ابراهيم محمد5620311851065004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين جابي رعد كوثر5621101852103017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حميد مجيد طيبه5622101852120039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس علي الكريم عبد فرقد5623111852078007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان وليد دريد سجى5624111852217027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيضايع جاسم عالء محمد5625111851201080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيساير خزعل فاضل علي5626151851006033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبود جوني حكيم مرتضى5627151851006054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن سامي خالد حيدر5628111751018023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين جالب حيدر كرار5629151751007077

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميسانتطبيقيياسين جعفر علي حيدر5630281851030005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفرحان امين سالم مصطفى5631141851027049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد نظير اسعد اسراء5632111852062001
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حميد هللا عبد عيسى5633141851013073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيحسن مراد عمار الحمزه5634261851201011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيصكبان محمد فايز علي5635231851069041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمود سليمان جمعة مصطفى5636101851058007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي حسين احمد علي5637101851003036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد هللا عبد لطيف هللا عبد5638101851016030

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحميد ناجي رؤوف كرار5639121851032066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد مانع خضير ايه5640101852110012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف زيدان بشار ابراهيم5641111851016003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين حبيب جاسم سرمد5642111751029011

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين االهلية التميز ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم الوهاب عبد نبيل الوهاب عبد5643101751053007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمايع محسن علي منتظر5644111851058131

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيخيون علي سمير حسين5645111851037018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير علي هللا عبد عمر5646111851021089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيخالد كاظم احمد عذراء5647111852076028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر مرتضى محمد دانية5648141852150005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود عبدالحسين علي حيدر5649131851012045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين (ع) يحيى النبي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمود فاضل حمزه محمد5650141851057021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان فائق خالد مصطفى5651141851209084

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيفرحان جبار ستار زبيده5652231852095005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقياحمد جبار عباس امين5653221851035018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيليلو زوري فاخر ايمان5654131852098006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيشريف محمد القادر عبد لؤي شيماء5655111852070020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرختطبيقيجواد كريم مهند هللا عبد5656101851045012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقياالمير عبد شاكر وضاح هللا عبد5657101851051012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيراشد هادي حيدر زينب5658101852076006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين شحاذة عدنان مصطفى5659101851022049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن خزعل يوسف زينب5660111852112016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ساجت اسعد سجاد5661221751019046

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيوداعة محمد زهير رند5662101852223007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسين محمد عمر5663141851047072

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشمس مطر المنعم عبد محمد5664141851048045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم سالم منعم حوراء5665131852078002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيكشيش المحسن عبد ماجد نور5666221852134033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيفرحان برهان الكريم عبد برهان5667271851001017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسين ابراهيم حسين رائد5668121751028005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم رحيم يوسف5669101851033026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي المحسن عبد علي زهراء5670101852110036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين ناصر رعد احمد5671111851013002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن عباس سامي سالي5672111852217026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحافظ الواحد عبد عباس عذراء5673151852044031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيناهي الحسين عبد عالء الرحمن عبد5674101851019086

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسن عادل أماني5675141852098001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحبيب الدين صفاء عماد سرور5676111852093004
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسن قاسم مصطفى5677141851013102

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخميس سبع محمد ايه5678141852068004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحميد هاشم خليل سرور5679231852271042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0الخارجياتاالولى الرصافةتطبيقيجبر زبون رحيم زهراء5680131852401008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجوكل قنبر علي مصطفى5681131851005052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيعباس حرج علي بتول5682101852113008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيياس ابراهيم جبار حوراء5683231852117009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقياحمد االمير عبد ثائر قمر5684161852231045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمطر محمود هادي منذر5685101851022053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي جاسم جواد نبأ5686101852090027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمنخي كاطع حبيب مصطفى5687121851201073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن غيدان طالل رغد5688121852083005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان محمد علي اسراء5689121852087005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين احمد فاضل صفا5690101852110053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد مؤنس مريم5691111852071038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن علي عباس اماني5692121852107004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيياسين علي هللا خير تبارك5693111852089002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزيدان داخل االمير عبد منتظر5694131851031081

اللغات كلية/بغداد جامعة684.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن هادي ياسر فاطمه5695131822118134

اللغات كلية/بغداد جامعة675.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيجليب ياسين طه طيبه5696131822102017

اللغات كلية/بغداد جامعة652.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيكريم جواد عالء زهراء5697111822101026

اللغات كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيكامل ولي عماد دانيه5698101822119007

اللغات كلية/بغداد جامعة636.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان حسين قاسم زينه5699131822283017

اللغات كلية/بغداد جامعة628.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين مرجان احمد مريم5700141822072070

اللغات كلية/بغداد جامعة627.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح يوسف فاضل غدير5701141822115065

اللغات كلية/بغداد جامعة626.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عبد اياد تبارك5702131822071017

اللغات كلية/بغداد جامعة626.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسى عبد سليمان توفيق مينا5703141822134052

اللغات كلية/بغداد جامعة622.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد نجم جاسم نادين5704111822067051

اللغات كلية/بغداد جامعة613.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيامين طالب الرزاق عبد شهد5705111822067029

اللغات كلية/بغداد جامعة612.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد عباس زيد آية5706111822137002

اللغات كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيفثالي مندلي صبحي بتول5707131822097007

اللغات كلية/بغداد جامعة603.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيبدن كريم اللطيف عبد رغد5708111822101014

اللغات كلية/بغداد جامعة601.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود حسين رياض غاده5709141822135038

اللغات كلية/بغداد جامعة601.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود حسن مثنى سجى5710131822106035

اللغات كلية/بغداد جامعة596.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيعنيد هللا عبد خضر بتول5711231822174003

اللغات كلية/بغداد جامعة591.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيالرزاق عبد حمد طارق زيد5712191821010016

اللغات كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكله محمد جاسم زهراء5713151822056036

اللغات كلية/بغداد جامعة590.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيخنيفر خريبط حسن هيثم5714131821038053

اللغات كلية/بغداد جامعة589.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسون علي ثائر زينب5715141822066020

اللغات كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم صحن ثجيل فاطمه5716131822098121

اللغات كلية/بغداد جامعة588.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين مطر شكيب تقى5717131822100010

اللغات كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي صالح محمد بتول5718121822110013

اللغات كلية/بغداد جامعة585.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان داود عماد آن5719131822089001

اللغات كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان احمد بهاء سكينه5720101822119015
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اللغات كلية/بغداد جامعة581.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيدبيش صالح صباح حنان5721121822231008

اللغات كلية/بغداد جامعة581.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين احمد محمد تبارك5722141822134013

اللغات كلية/بغداد جامعة578.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيجبار قاسم علي زهراء5723131822077023

اللغات كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم محمد عامر نور5724131822073143

اللغات كلية/بغداد جامعة576.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد طالل علي حسين5725141821013041

اللغات كلية/بغداد جامعة575.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيذيب جاسم فالح أحمد5726121821025002

اللغات كلية/بغداد جامعة575.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيشلش جمعه ضياء نيران5727131822111125

اللغات كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد مهدي الحسين عبد جنه5728121822127029

اللغات كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير عاصي محمد استبرق5729131822118006

اللغات كلية/بغداد جامعة574.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمايع علي الرضا عبد اسراء5730151822042001

اللغات كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبياللطيف عبد الموجود عبد انس فاطمه5731101822119023

اللغات كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي جواد الجبار عبد مصطفى5732131821042086

اللغات كلية/بغداد جامعة573.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيردام كاظم مشتاق زهراء5733101822133032

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحسين علي حسن طيبة5734121822102070

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0الخارجياتالثانية الكرخادبيعليوي علي سعد حنان5735111822401012

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحسجاوي محمد محسن امال5736141822220003

اللغات كلية/بغداد جامعة571.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيناصر خزعل باسم مريم5737111822100025

اللغات كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيفارس خان مراد كريم علي5738111821003024

اللغات كلية/بغداد جامعة568.0للبنات األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةادبيحميد صديق حميد أمنيه5739131822082001

اللغات كلية/بغداد جامعة568.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبينعمه عواد عالء الحسن ابو5740111821011009

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا قاسم ضياء سمر5741131822074028

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيخالف عبد محسن الهدى نور5742211822141051

اللغات كلية/بغداد جامعة565.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان الجبار عبد الدين حسام رامي5743101821014022

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيداود الدين نور صباح الهدى نور5744111822076127

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيقاسم جعفر هادي الكريم عبد مريم5745121822118040

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيعالي اموري علي محمد5746121821002041

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي علي عبد محمد اديان5747121822087002

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيراشد هللا مال حسن العزيز عبد5748131821019025

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيابراهيم محمد باسم هللا عبد5749211821038082

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيويس حسين احمد بنين5750101822118022

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيعاشور محسن ظفير امال5751141822069004

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيزامل كاظم زامل مالك5752161822184008

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبينجم سامي رائد عائشه5753141822134041

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر حميد علي ميديا5754121822127102

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيجوحي هاشم نبيل زينب5755141822082024

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد الحميد عبد غسان اسراء5756131822073006

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن كاظم محمد زهراء5757111822060013

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهللا عبد صادق افسر احمد5758261821013006

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيزامل معرض الكاظم عبد الهدى نور5759131822094073

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيحسين نوري منذر براء5760141822097006

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير عاصي محمد وئام5761131822118176

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيتليل حلول خالد منار5762141822070093

اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم دريول عصام زينه5763131822070032

اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيطارش حسين صادق الهدى نور5764131822107132
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اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبياحمد حميد حسين تبارك5765111822105013

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد السالم عبد علي ساره5766131822098088

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد احمد وثاب هيا5767111822101060

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيضمد محمد عباس علي5768281821151137

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيقاسم جبار ستار نور5769141822111057

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمولى موسى محمد هدى5770131822071136

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحمدان خفيف موفق البتول5771121822089004

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيهندي محمد ناجي مهيمن5772151821013094

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكال جعفر جليل الهدى نور5773151822042073

اللغات كلية/بغداد جامعة552.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود عباس حيدر فاطمة5774131822089008

اللغات كلية/بغداد جامعة552.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد جبار علي ضحى5775121822111008

اللغات كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد سلمان ضياء رقيه5776121822110023

اللغات كلية/بغداد جامعة551.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيخلف شرهان علي غدير5777101822133044

اللغات كلية/بغداد جامعة550.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد فرج رياض مريم5778141822070088

اللغات كلية/بغداد جامعة550.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيسليمان خلف عباس إسراء5779111822064001

اللغات كلية/بغداد جامعة550.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد رهيف حسين رقيه5780141822093031

اللغات كلية/بغداد جامعة549.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبياحمد علي الستار عبد روان5781111822072041

اللغات كلية/بغداد جامعة548.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد عبد سلمان هدى5782141822075209

اللغات كلية/بغداد جامعة548.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي فيصل سعدي ساره5783121822118025

اللغات كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيكاظم وحيد سامي احمد5784241821020001

اللغات كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيصبار احمد وليد مها5785121822102089

اللغات كلية/بغداد جامعة547.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيحسن منديل حسن دانية5786111822101010

اللغات كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود ابراهيم احمد فاطمه5787111822061033

اللغات كلية/بغداد جامعة546.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي جعفر حسن حوراء5788101822077016

اللغات كلية/بغداد جامعة546.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيحمادي جاسم الخالق عبد مريم5789131822115012

اللغات كلية/بغداد جامعة545.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود محمد كريم محمد5790121821044089

اللغات كلية/بغداد جامعة545.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي علي سالم ايه5791101822077005

اللغات كلية/بغداد جامعة544.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجليهم عطيه كريم تبارك5792141822115014

اللغات كلية/بغداد جامعة544.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم لطيف سعيد زينه5793121822095022

اللغات كلية/بغداد جامعة544.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعباس فاضل قاسم صفا5794111822112081

اللغات كلية/بغداد جامعة544.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيعباس طالب صادق زهراء5795111822127025

اللغات كلية/بغداد جامعة543.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبييعقوب علي ساهر اسيل5796121822091001

اللغات كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد فرمان مؤيد براق5797121822087006

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيبيبو شمو باسم كرستينا5798141822127053

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمزه نوري هللا عبد شيماء5799151822058062

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعريف عطار علي استبرق5800111822067002

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعلي كريم صباح تاره5801111822072014

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيغالم عدنان كاميران هدى5802211822179073

اللغات كلية/بغداد جامعة540.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي كاظم علي زهراء5803131822070021

اللغات كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس خضير منير سجى5804121822092034

اللغات كلية/بغداد جامعة539.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيجامل دحام فؤاد شذى5805141822401093

اللغات كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعسل عليوي عمار زهراء5806121822102043

اللغات كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمد مهدي مريم5807131822094069

اللغات كلية/بغداد جامعة539.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيعاتي علي طي زهراء5808131822104025
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اللغات كلية/بغداد جامعة538.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيالحسين عبد علي عدي نبأ5809101822109098

اللغات كلية/بغداد جامعة537.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحمد حسن فالح محمد5810141821013132

اللغات كلية/بغداد جامعة537.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جبار حسين غدير5811131822092042

اللغات كلية/بغداد جامعة536.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم كمال بشار شيرين5812131822116034

اللغات كلية/بغداد جامعة535.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس فاضل رعد ازل5813131821009013

اللغات كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيخلف هليب عباس ايه5814131822077008

اللغات كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد مجيد رسول طيبه5815141822127048

اللغات كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبياللطيف عبد موفق معن رنين5816111822101017

اللغات كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس جليل الرضا عبد الزهراء فاطمه5817101822105035

اللغات كلية/بغداد جامعة533.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيالباقي عبد الكريم عبد رعد رقا5818141822071017

اللغات كلية/بغداد جامعة533.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم نصير سجاد5819141821004030

اللغات كلية/بغداد جامعة533.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علوان منير محمد5820141821048088

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد حامد عماد ايه5821121822110012

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان حسين علي اساور5822121822112003

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيشهاب العزيز عبد عدنان مخلد5823121821006038

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم اللطيف عبد نبراس حنين5824141822068013

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن جبار عدي نور5825141822080077

اللغات كلية/بغداد جامعة532.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيعارف نافع طالب فاطمه5826131822092046

اللغات كلية/بغداد جامعة531.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي زيد عبد حامد الفقار ذو5827141821036028

اللغات كلية/بغداد جامعة531.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيجويد كاظم جواد مرتضى5828241821003044

اللغات كلية/بغداد جامعة529.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيجعفر رزاق منير دانية5829141822401046

اللغات كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل طالل ايات5830121822127014

اللغات كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن قاسم وسام ضحى5831131822097037

اللغات كلية/بغداد جامعة527.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة احمد حاتم اوس5832111821181015

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين مدحت احمد دينا5833131822080021

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبينجم مصحب كامل عذراء5834111822086032

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمحمد فالح وائل اديان5835111822106004

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم محسن علي زينب5836151822042040

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيصياد صالح حسن زهراء5837141822101014

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم محمود ميثم علي5838131821045075

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن جبار رائد امير5839121821009015

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيجالل جبر صبري نورين5840141822093085

اللغات كلية/بغداد جامعة526.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمصطفى مراد اغا صفاء زهراء5841211822179039

اللغات كلية/بغداد جامعة525.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجدوع خضير فراس حوراء5842141822076020

اللغات كلية/بغداد جامعة524.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيخليل طارق نهاد داليا5843131822100014

اللغات كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود كاظم فاضل شهالء5844151822080034

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعجه الجبار عبد علي مصطفى5845131821012149

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيلطيف حسين عباس علي5846131821008099

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيشنين كاظم كريم غدير5847121822127084

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيوالي ماشي سلمان عبدهللا5848141821005051

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيحسين المهدي عبد صالح مريم5849101822097018

اللغات كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حمزه حكيم سجاد5850121821202097

اللغات كلية/بغداد جامعة522.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيالدين محي عاصم ثامر بيداء5851131822119003

اللغات كلية/بغداد جامعة522.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيسر جبار الكريم عبد علي5852131821009078
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اللغات كلية/بغداد جامعة522.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد هاشم صالح حنين5853131822111030

اللغات كلية/بغداد جامعة522.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيكعيد حسن عبدالكريم حسن5854121821044017

اللغات كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيصحن ثجيل طه الزهراء نور5855131822098152

اللغات كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيمجيد حسين احمد فاطمه5856181822236030

اللغات كلية/بغداد جامعة520.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيفليح حسن احمد شيماء5857101822095015

اللغات كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيرحمان عزيز محمد فاطمه5858261822135016

اللغات كلية/بغداد جامعة520.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيحسين هادي طالب علي5859231821008098

اللغات كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيعاصي زعيبل حسن رقية5860141822146007

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسن عادل ندى5861131822105042

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد حسين اياد رقيه5862131822111050

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبينوركه سلمان علي اسراء5863131822072001

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيراسم حازم حسام وائل5864101821042027

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم اكرم كرم محمد5865141821001020

اللغات كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيحمودي الرضا عبد احسان رند5866101822112009

اللغات كلية/بغداد جامعة517.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيبرع هنتر جميل غفران5867241822112019

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةادبيجابر محمد عماد نرجس5868141822149007

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم مطشر جبار ايه5869121822105018

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد الرحمن عبد عدنان همسه5870101822106029

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم علي حيدر زينب5871141822133027

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيجلوب هاشم عمار هللا عبد5872141821001011

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيمرهون غضبان االمير عبد مؤمل5873151821006074

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي جبار عمار فاطمه5874111822112102

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبينفاح فتالوي سلمان امنيه5875101822133003

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح هاشم صالح أيسر5876141821037029

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيحتي كليوي عدنان مريم5877101822098021

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيخليل السميع عبد علي ساره5878101822098012

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسن علي رؤى5879131822107044

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبينادر نعمت لقمان ايات5880151822047007

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيفرج جاسب علي حوراء5881121822099012

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيخضر احمد لؤي هاجر5882101822091034

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيالكريم عبد محمد ماهر ريم5883101822114012

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيسعيد جاسم وجدي مريم5884261822126091

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبينشأت فائق جمال سجاد5885141821009024

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي زهير عصام حسين5886131821013012

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيفيصل سلمان كمال عبير5887111822150014

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيغالي اشرف علي رامي5888111821017018

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيدشر اشنيشل احمد حيدر5889141821018032

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيشاطي سلمان فاضل شروق5890111822067028

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيغريب نجيب فهمي ليث5891131821006078

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيصليوه محمد فرج صوفيا5892141822107031

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر كويظم علي حسين5893121821009049

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود الرزاق عبد صالح زينه5894101822108026

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي ناظم حسين حوراء5895131822080017

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيكذة حبيب عدنان ايه5896101822125002
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اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيكعيد صبار شعالن حوراء5897181822236013

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيلعيبي ياسين حيدر ميثم5898131821012160

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيسلطان الكاظم عبد فؤاد يمامه5899101822106032

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين زويد خلف حوراء5900151822049023

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيخليل مرتضى محمد احمد5901111821180018

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا جار فاضل باسم محمد5902131821042067

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمحمود جبير هاتف جنه5903191822191050

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد جاسم عدنان الرحمن عبد5904131821017069

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد محمد خليل نجوى5905141822107043

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلادبيصديان فاضل واثق ياسر5906231821193021

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس عذاب عصام عذراء5907141822191046

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيزاير الكريم عبد رياض طيبه5908141822101028

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيجبر خلف اياد مهند5909241821203146

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمزيعل فليح طه ريام5910141822085011

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي كاصد عقيل حسن5911151821018013

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعباس خضير حسين أنمار5912271821022001

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيصالح هادي خالد زهراء5913111822070029

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صالح محمد دعاء5914111822101011

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالمجيد عبد هشام المجيد عبد رزان5915131822073043

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي كاطع خالد حسن5916131821042014

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد حسين عصام فاطمه5917121822110044

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمنشد هاشم حيدر حوراء5918121822112025

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةادبيكريم هاشم ابراهيم حوراء5919321822032003

اللغات كلية/بغداد جامعة508.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى شمران عالء هاجر5920131822106061

اللغات كلية/بغداد جامعة508.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيجمعه يوسف علي نور5921111822105066

اللغات كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيدوار كاظم جمعة علي5922151821003061

اللغات كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيخميس ناهي الكريم عبد رسل5923131822110009

اللغات كلية/بغداد جامعة508.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيخضر هاشم خالد يقين5924221822156057

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشاري عبد علي عباس5925151821003053

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف ناصر الحسين عبد مصطفى5926131821013039

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسمير عبد مخلف الستار عبد سحر5927111822070038

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود جمعة احمد محمد5928111821021127

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع عكاب علي طيبه5929141822110118

اللغات كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيكزار عزيز علي حسين5930221821059004

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجبار زاير القادر عبد نبأ5931131822099051

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيسبع عبطان صادق زهراء5932131822070020

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي سعدي قتيبه يقين5933131822073158

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيفرحان تركي خالد خلود5934121822095014

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلومي معين  عبد قاسم لقاء5935111822076107

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الطالئع ثانويةاالنبارادبيغضبان عبود صالح محمد5936191821100004

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيحسين حسن عباس علي5937261821005070

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيرمضان خليل جاسم نور5938141822133060

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيطعان تركي علي تحسين5939141821032005

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيكاظم عيسى ابراهيم شهد5940231822110031
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اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيقيصر جودي سالم محمد5941271821044124

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد هللا حسب احمد صابرين5942141822124045

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيواشح جبر الكريم عبد زينب5943131822122031

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعرفان جميل ابراهيم سالي5944141822111033

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي حسين جاسم اسماء5945141822090004

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلك ماهود عبدالحسين مصطفى5946141821201248

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيجاسم محمود شاكر سجى5947141822221021

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيهامان فالح ناصر حوراء5948131822078009

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن جبار امجد زينب5949121822089040

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم احمد سعد شهد5950121822016015

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحامي نحش حيدر حوراء5951131822106014

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيشرهان دواي االمير عبد احمد5952131821012010

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيجياد محمود حامد ورود5953111822100031

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس خضير فائق دعاء5954111822108030

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسون حسين محمد حسين5955111821002016

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج فاضل محسن نور5956141822111058

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن جبار محسن ورود5957121822112119

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان داود علي ايه5958141822098006

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح نسرين محمد احمد رغيد5959131822091048

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسين يوسف ايه5960111822077003

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار جاسب وعد احمد5961131821002009

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبينوفل عيفان رياض ابراهيم5962101821160001

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمادي حسين محمد حسين5963151821006033

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيزيدان كاظم محمد وداد5964141822074126

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين غضبان فاضل علي5965131821002047

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته غازي لؤي نبأ5966131822091110

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن ابريج قاسم علي5967151821002066

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمعارج الرضا عبد نجم شهد5968151822046046

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاصي شمخي مؤيد حنين5969151822055014

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيسدخان عبد سالم حوراء5970151822051026

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاصي علوان خلف زهراء5971151822058036

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس غازي عباس احمد5972131821045011

اللغات كلية/بغداد جامعة501.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيرضيوي سالم ناظم احمد5973291821016007

اللغات كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان محمد طالب نورة5974121822081016

اللغات كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةادبيغريب حميد حاتم حوراء5975141822125004

اللغات كلية/بغداد جامعة500.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود عباس عادل صفا5976141822079073

اللغات كلية/بغداد جامعة500.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس باقر علي دعاء5977131822086016

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيفهد صبار فارس ايات5978101822119001

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيمنسي محمود شاكر ايه5979101822111005

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيباقر علي نعمة العابدين زين5980141821014009

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد علي الحسن عبد دينا5981141822115026

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس حسن الجبار عبد مصطفى5982121821003096

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيراضي حسين هللا عبد ابراهيم5983101821022002

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيسريح رحيم حسين الرحمن عبد5984111821011028
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اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمغير حبيب ظاهر ضحى5985141822102072

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد عيسى محمد هاجر5986131822129020

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيسعيد الحسين عبد يحيى منتظر5987121821005076

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيالدائم عبد امين محمد عباس حيدر5988121821003031

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيطه كامل الرحمن عبد رفقة5989111822102018

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح حميد باسم زينب5990101822107020

اللغات كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه الصاحب عبد محمد صفا5991111822137031

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علوان محمد هدى5992141822065066

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيعباس محمد رحمان سارة5993101822222013

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيداود سلمان احمد محمد5994131821017113

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد عبدالكريم زياد عبدالرحمن5995141821038076

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي عباس علي هللا إمة5996131822107002

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاكول محمد صباح مؤمل5997151821013059

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان مكي جالل زينب5998111822109051

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسين علي سبأ5999111822084057

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيعبد عادل علي أمنه6000211822103002

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الواقدي ثانويةاالنبارادبيعيفان اسماعيل احمد محمود6001191821086061

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علوان محمد حسين6002141821013043

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيسمير عبد هللا فتح نسرين6003131822071126

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان بريسم الخالق عبد امامه6004101822092001

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعاصي موسى عامر ضحى6005261822091029

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح نعمه سعد شهد6006131822080046

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيردام الجبار عبد عمار تبارك6007131822103018

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبينجم عزاوي ظاهر سرى6008211822105016

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحسن محي ماهر زهراء6009141822077032

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف سهر الحسين عبد عباس6010131821013024

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين سلطان احمد محمد6011131821014075

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسهراب علي صباح نور6012151822050107

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيالوهاب عبد الرضا عبد قاسم سرور6013111822094047

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل ابراهيم صباح جنان6014111822071033

اللغات كلية/بغداد جامعة495.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيحمدي سالم محمد رشا6015131822078017

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجياد زبار علي حسين6016141821030021

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حمزة جبار نورس6017141822080079

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم موسى نوري أرسال6018141822083001

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيداود عباس نبيل فاطمه6019101822114019

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد سعيد طارق نور6020141822066041

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيالكريم عبد كتكون جمعه زهراء6021151822047043

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل احمد اياد تبارك6022131822092011

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيكباشي خلف علي مؤمل6023131821002057

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيعباس خضير حسن زيد6024111821209025

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيراضي علي الحسين عبد سجاد6025261821047078

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد فاخر هاشم شهد6026131822129012

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر عبد نجيب زينب6027141822127038

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خيون فراس غيث6028141821178007
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اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيالحسن عبد احمد عصام رباب6029111822064026

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن سبهان حنون احمد6030131821012006

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسون كريم زهير رقية6031121822087017

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر علوان حسين فاطمه6032141822071046

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمبارك جبر عوده علي6033221821028045

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان خليل الرحمن عبد هدى6034121822106044

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل غسان نورهان6035121822103052

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيشلتاغ عامر نضال رنا6036151822051038

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم لطيف سالم هالة6037111822150020

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الزم عباس زينب6038151822048061

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيموزان مختاض كريم ختام6039151822045030

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيرضا صبري عماد كرار6040111821033086

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن جبار علي مرتضى6041141821026109

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحسين نوار سالم فاطمه6042111822094063

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمد رمزي سامية6043141822134033

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيالمحسن عبد الحميد عبد ماجد شهد6044141822134035

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن محمد حسن عباس6045141821025022

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمخيلف راضي حسين الهدى نور6046141822115082

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمطلك هادي خالد علياء6047141822067072

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيسهيل كاظم جواد ساره6048141822133029

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيامين حسين محمد غدير6049131822101057

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي قمر صباح ايوب6050131821007008

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبينده كريم سعد مثنى6051111821150084

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم حسين مالك زهراء6052111822109045

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0الخارجياتالثانية الكرخادبيخليل علي مظفر نسرين6053111822401091

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيكاظم حسين مؤيد مرام6054111822106038

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر عباس مؤيد اوس6055141821030011

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس نعيم عدنان زينه6056131822098087

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيعلي محمد حسين عماد مالك6057141822077051

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيداود حسن سعد ابرار6058101822117003

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيخلف ابراهيم جليل سرى6059181822186020

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمارد جبار علي موسى6060121821009238

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عباس عدي اكرام6061111822074002

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحمزه نعمه حيدر محمد6062231821004102

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبياكطيمه عيال رعد نبأ6063131822097050

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم صالح اياد نبأ6064111822138020

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم جبار علي الزهراء فاطمه6065111822071088

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبينزار عودة جبار كرار6066151821010064

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعه محمد جاسم صفا6067131822091081

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيصخي محمد عبدالجبار علي محمد6068141821013130

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فليح محمد نبأ6069141822074107

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد سالم محمد6070121821003085

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيمجيد غريب صالح زهراء6071101822105025

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد جبار طه ميسم6072111822088027
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اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد سلمان علي زينب6073131822097031

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الرحيم عبد مازن رانيا6074131822093027

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حمد فاضل بدور6075121822087005

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنون حنظل حميد حسن6076151821010019

اللغات كلية/بغداد جامعة489.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعزيز محمد رحيم هيا6077111822065085

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيعواد سعدون جليل سجاد6078221821213008

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيكتيب حمود كاظم زمرد6079261822111016

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمطرود سعيد حسين رعد6080171821117012

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان عباس اياد تمارا6081101822116006

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي وايل نعيم ابراهيم6082121821029003

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين جاسم علي منتظر6083131821008169

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم رشك هادي حسين6084151821008046

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيعنيبر الواحد عبد مهدي عباس6085131821007026

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحسن سلمان مالك آيات6086121822102002

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيعالوي شنيش حسن زهراء6087121822104015

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيالغفار عبد المهدي عبد قيس شهالء6088111822105042

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد حيدر حسين االء6089151822044002

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيعباس حساني صفاء زينب6090231822116014

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم احمد محمد أيات6091101822077003

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيزاير حسن فالح زينب6092141822072038

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيرزك سويد لفتان ضحى6093121822102067

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيمسلط عبود علي مريم6094131822086063

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيمحمد شامل محمد غفران6095311822058027

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم فاضل عمار زهراء6096111822099023

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعجيل كريم طارق مريم6097111822071103

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة حسين احمد نور6098111822095097

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمحمود هويدي احمد علي6099211821077099

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيأمين رزوقي حقي داليا6100111822099014

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيبدر راضي محسن زينب6101141822073047

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيعباس عزيز رعد الرحمن عبد6102111821011029

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيساجت حمد علي الحسن6103141821211010

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيحسين علي حيدر رشا6104101822097007

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيفهيد دينار اياد كرار6105141821026085

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيحسين جاسم قاسم رنا6106141822401059

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر جاسم رحيم زينب6107131822084018

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0الخارجيوناالولى الرصافةادبيعلي احمد عصام علي6108131821400084

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحميد مجيد ضياء هبه6109111822105069

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي مقداد مناف تبارك6110131822124003

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيبشيت سلمان عصام احمد6111121821005003

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد الحسين عبد محمد لبنى6112111822077017

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيحسين احمد طالب رانيا6113211822179029

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيثابت سالم قاسم الزهراء نور6114151822044096

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيشكبان رمضان رزاق صادق6115141821028064

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد حميد سعد فاطمه6116141822079089
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اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيزغير زاهد خالد فاطمه6117141822069048

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيصباح جاسم ناظم محمد6118141821400115

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد عباس رائد نور6119141822080074

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد سعدون رعد عذراء6120141822115062

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيخضر عطيه جمعه الندى قطر6121101822091025

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد غانم سعد زهراء6122151822040049

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيدفاك كاظم سالم طيبه6123101822094022

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيعبد مخلف عايد نهى6124101822129019

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محمد عبدالكريم نبراس سجاد6125121821036006

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد علوان سالم نورهان6126131822101082

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين ابراهيم جاسم حيدر6127211821077056

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيعباس مبرم احمد هبه6128111822128025

اللغات كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيمراد علي احمد امنه6129141822095003

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيشهاب جهاد مشتاق مصطفى6130141821009057

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيالكريم عبد علي الكريم عبد شمس6131141822077038

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيعبد خليل خالد اسام6132191821052046

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد حمد ابراهيم ضحى6133141822110114

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعباس برهم خليل امنيه6134101822118009

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيجودة عبيد رعد امنه6135111822074004

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيعباس خضير سعد صباح6136231821045011

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيعباس اسماعيل ماجد اية6137111822100008

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان جبير حسين محمد6138111821009086

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيجوده عبد عدنان كاظم6139151821074136

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج حسن احمد فاطمه6140151822041041

اللغات كلية/بغداد جامعة484.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا جار االمير عبد رياض شيرين6141131822091079

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن محمد رسول علي6142141821008068

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيشراد المجيد عبد عباس حسين6143121821003021

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان احمد شهاب سجى6144131822116029

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيابراهيم علي جمال علي6145111821180091

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيمصطفى صبري الرزاق عبد محمد6146111821017050

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعاكوب خضير سعد ضحى6147111822099039

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيكشكول حسن صادق الدين سيف6148111821181040

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحمادي حسن محمد مازن6149111821180119

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيسلومي عباس ادهام فاطمه6150111822086033

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حمدان عزت مالك6151141822140053

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيجالب حميد سعد الهدى نور6152141822144053

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعبيد شاكر صادق حسين6153231821052017

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيخالد نافع ابراهيم مصطفى6154121821006039

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجويعد فرج سالم الباقر محمد6155151821004069

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعباس السادة عبد رياض رقيه6156111822071048

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيهللا كرم راهي الرضا عبد جنه6157111822106016

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبياحمد الرحمن عبد هيكل اسيل6158111822072006

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي حسين فارس عباس6159131821009063

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيشرقي احمد عبدالوهاب عبدالمهيمن6160121821017028
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اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيغانم طرير باسم زهراء6161121822098033

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم ناصر حيدر محمد6162131821001079

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيقيصر جودي سلمان حسين6163271821044029

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس الواحد عبد عقيل احمد6164151821015008

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيسعود خضير ياسين مصطفى6165111821042089

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيثجيل عبيد نجم مصطفى6166111821180145

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد محمود شاكر محمود6167141821008098

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيغبن أحمد معن حسين6168211821239008

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور غازي الكريم عبد طيبة6169141822113015

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيحمد علي محمد حليمه6170191822257002

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فليح كاظم صفا6171141822143035

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمظهور علي حسين سجاد6172101821017031

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيفاهم مجيد صفاء ريام6173101822096026

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم عباس زينب6174121822098050

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيغليم محسن قيصر حيدر6175121821009064

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيصالح مهيدي محمد ايه6176191822189004

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن عدنان عبير فاطمه6177131822077054

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي احمد حسين محمد6178131821004060

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم خالف زيد حوراء6179111822076030

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيرضا جاسم جميل نوره6180151822080049

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان حسن العظيم عبد حوراء6181141822075058

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا جار فالح محسن زهراء6182121822112056

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيالكريم عبد جابر سمير امنه6183121822110005

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي خلف صفاء د محمو6184131821009104

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد كريم حاتم علي6185131821045070

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمهودر حامي سعدون رؤى6186121822105046

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيراجي الساده عبد علي حيدر6187231821012021

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي رحيم محمد هللا عبد6188131821007028

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيفريح شمسي علي رفقة6189121822099019

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيبجاي جاسم سعد زهراء6190111822076053

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيصباح هللا عبد محمود نبأ6191111822068044

اللغات كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيجليب مطلك هادي انعام6192261822091005

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيامين مجيد بشير أماني6193141822081002

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيدويج محمد علي حسين6194291821016031

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيتوفيق حسن اياد سنديان6195101822079013

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبياالمير عبد حميد ماجد سجاد6196131821015025

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيسلطان حمزة وليد عمر6197131821001072

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيهتيمي داود يونس أحمد6198111821012007

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيامين نعيم حسن هبه6199131822107144

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم مهدي جمال زينه6200151822054063

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر مجيد اثير ايات6201151822051008

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد عذاب الهادي عبد محسن6202151821001097

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عبد خضير ايات6203121822035001

اللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيبنيان عطيوي بالسم نوره6204111822089055
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اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيغانم محمد طالب مرتضى6205141821037292

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحسين هاشم قيس محمد6206201821025069

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيعظيم جبار الحميد عبد مريم6207101822091028

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيسبهان عبود مهدي علي6208121821032093

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيشيخه هللا عبد ابراهيم حنين6209131822073032

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيخالد طارق اياد مريم6210131822107118

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان خلف عماد زينب6211131822094041

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيفنر حميد ليث نبأ6212121822102090

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم مجيد حسن حمزة6213151821002026

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمطر هادي رسول نوار6214111821180150

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعنيز ابراهيم يعرب ايمان6215211822206002

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيعالوي جميل عباس سجاد6216261821045017

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عيدان الرزاق عبد مريم6217111822074042

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيصبر رزيج هاشم هاله6218131822075032

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جمعه سعد طيبه6219141822111041

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم رشيد مهدي صالح6220111821059033

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0المختلطة االزدهار ثانويةقار ذيادبيالمنعم عبد كاطع الحسين عبد محمد6221221821258011

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود سوادي رحيم حسين6222121821005013

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيوحيد عبد وعد ضرغام6223121821009090

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم كريم عصام طيبه6224141822081038

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس علي حيدر كرار6225121821032095

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيسلطان كاطع حسين سجاد6226131821045052

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي اسماعيل سمير براء6227111822109019

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيصبري شوقي فاضل ازل6228111822071010

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيهوبي صادق مظهر الهدى نور6229211822117042

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل طالل ايالف6230121822127017

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيمطلك ذياب محمد خالد6231111821034017

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبيمخلف حماد ممدوح غسق6232311822043013

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيصالح هادي حسن سراب6233211822091068

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحمد علي لطيف علي6234111821180104

اللغات كلية/بغداد جامعة476.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعطشان عالوي تحسين بنين6235141822068007

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي جاسم عادل حسين6236141821177040

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين جاسم علي زينب6237151822045067

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم احمد صبيح انعام6238121822105014

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيوهيب حميد فراس سرى6239131822075016

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيحسين خضير ناطق وليد6240231821023050

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيربيع عطيه اللطيف عبد ساره6241191822194020

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمعله جاسم صباح مريم6242131822093091

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيحنون شاكر حيدر شهد6243121822093023

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان جاسم علي سارة6244131822122032

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيرجب الرحيم عبد طارق يوسف6245131821029078

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيشحاذه كاظم صالح ايه6246111822068010

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحمد شهاب ابراهيم شهاب6247111821181042

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح سعد ضحى6248151822044072
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اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيالحسين عبد الرضا عبد صادق سيف6249271821003062

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي حسن صالح رسل6250211822097023

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد محمد عقيل انس علي6251111821012037

اللغات كلية/بغداد جامعة475.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحنش حسين علي حسين6252141821019026

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيناصر حميد عامر فاطمه6253101822116027

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيصوالغ الليل ابو صبيح مرتضى6254151821009163

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعواد عبد علي دعاء6255141822068016

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد عباس علي رؤى6256131822281013

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم ابراهيم طالب نهى6257101822114026

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيطارش عبدالحسن علي حسن6258141821177034

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور محمد طارق زياد6259141821177065

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيمشعل حسين جمعه نور6260131822126060

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن الحسين عبد حسن روان6261121822090018

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد خماس يحيى احمد6262131821024012

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيمشكور عباس حاتم سلوان6263191821072012

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين فاضل رياض محمود6264131821006093

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين المسائية النيل ثانويةالثانية الكرخادبيصبر علي هللا عبد احمد6265111821206004

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيمطشر محمد امجد طيبه6266131822097038

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن هاشم عالوي نوران6267151822054114

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمسلم ثجيل عواد هبه6268111822074056

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلطان فرحان علي سيف6269151821001053

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيمحصر محمد صبيح تقوى6270141822068009

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعبد علي محمد مهيمن6271101821015072

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيمدهوش هللا عبد محمود حوراء6272111822079015

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيجواد حسن خالد شهد6273261822126067

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين جبار محمد شهد6274131822086043

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيعوده حسين عالء بنين6275101822092004

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسين عماد حسين6276141821026032

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيعنيد هللا عبد خضر مصطفى6277231821011118

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه حامد محمد منار6278131822092056

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعوده محمد جاسم كوثر6279121822105133

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيقدوري محمد علي جنات6280121822091005

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم لطيف الجبار عبد تبارك6281121822125021

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم محمد كاظم هبه6282131822100054

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيحميد مجيد حسام زينه6283111822086021

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيهاشم حميد مجيد شهد6284111822101033

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيصيهود غازي عادل مريم6285131822074042

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطيه علي محسن ايه6286151822041007

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبوب عزيز شايع حسين6287151821003024

اللغات كلية/بغداد جامعة473.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيرداد ماشي مطشر حسين6288221821020011

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عليوي كريم مهدي6289141821008119

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم مثنى مصطفى6290111821203205

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيلعيبي ارحيمه جمعه الحسين نور6291141822110145

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحسان عبود سعدون زهراء6292101822133026
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اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد شعبان احمد زينب6293141822082022

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي مجيد محمود اسراء6294101822118004

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعمران جفات الكاظم عبد مريم6295101822109087

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس جبار فاضل صفا6296141822076055

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود رشيد اسامه زينب6297131822091060

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيالسادة  عبد الكاظم عبد سعيد محمد باقر6298121821006007

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعجيل سعدون جبر سعد6299131821045059

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عباس خضير مصطفى6300131821006097

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيفالح جبار عباس ميمونه6301111822067048

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي خالد احمد شهد6302111822075034

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيخزعل جبار ستار ساره6303111822089028

اللغات كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد صبيح ظافر علي6304141821018053

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد مهدي عبدالكريم مصطفى6305141821174053

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود علي محمد زهراء6306151822053038

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي طاهر يحيى حيدر6307141821026043

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين عبدالكريم نبيل رند6308141822098018

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطادبيفزع ذجر قاسم محسن6309261821152006

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الحسين االمام اعداديةالبصرةادبيصادق حسين حسن فالح6310161821021022

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيحسن حسين داخل مرتضى6311101821021023

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعزيز ابراهيم احمد مريم6312141822068046

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد صادق عامر فرح6313121822091030

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد نجم عباس رانيا6314131822129006

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان عدنان محمد مريم6315131822093094

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيسعدون حمد سعيد حوراء6316111822081014

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبياحمد كامل شامل عبير6317111822157020

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود حسن صالح هدى6318131822111131

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيقدوري صالح قيس هللا عبد6319111821057053

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد نجم كريم سماح6320111822099034

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن سلمان علي مروة6321111822109093

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح شنيشل علي غدير6322151822048088

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر علي عماد الهدى نور6323141822075193

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيغفوري نافع فائز علي6324141821009034

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطلق جمعه فاضل زهراء6325151822080026

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد كاظم ناظم هدى6326141822072092

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حسين عباس مصطفى6327141821019135

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيكاظم خضر نعيم زهراء6328261822129012

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحارب مجبل محمد حوراء6329141822134017

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيجابر كاظم نعيم شهد6330141822069041

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيراشد يحيى عيسى مريم6331131822126054

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين حسن اسراء6332131822091009

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيمير سايه الكريم عبد علي حسين6333131821002024

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيالشهيد عبد عبد مهران غيث6334121821003076

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين االهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةادبيسعد شاكر مجيد علي6335131821047002

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود احمد شهاب كرار6336131821030065
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اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيأحمد حسين حيدر سهاد6337111822109071

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود شحين سعد طيبه6338151822048082

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيخلف ابراهيم سعد غفران6339101822117034

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيكاظم حميد صباح ابتسام6340261822112002

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيماضي فرج رزاق حيدر6341141821026039

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبياسماعيل ابراهيم احمد حمزة6342181821082014

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيامين محمد غازي حيدر رسل6343131822095012

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعلي اسماعيل عدنان ورود6344111822079062

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان ابراهيم عدنان نعيمة6345111822109105

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم عبد سمير ساره6346111822087013

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبياالمير عبد مهدي مفيد احسان6347251821022001

اللغات كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيداود اللطيف عبد فراس حيدر6348131821014030

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيمسلم هاشم مرتضى قنوت6349141822097030

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةالثالثة الكرخادبيهتيمي راشد ماهر رسل6350121822171003

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد هللا عبد سمير ميالد6351101822101050

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمطلك عبد جاسم فاطمه6352141822075158

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جبار ستار سجاد6353141821038048

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيحسان عبد علي طيبه6354121822099052

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيالغفور عبد احمد وسام هللا عبد6355191821020021

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبينصيف نوري زياد لبنى6356131822101063

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيخليف عمران جاسم ايه6357111822065007

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد كاظم حيدر محمد6358131821042070

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم سلمان يوسف داليا6359131822078010

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيمصطفى خليل ابراهيم هديل6360111822073076

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم كاطع سعد مصطفى6361151821007199

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيكصاب الرزاق عبد رافع زينب6362111822114020

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيرفش كريم فؤاد محمد6363121821170030

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيالرسول عبد شاكر باسل قبس6364271822099081

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود خضير نافع حسن6365151821013016

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم الكريم عبد عمار هاله6366121822105163

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيعباس علي حسين آمنه6367181822236001

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينحو جاسم جمعه منتظر6368141821003132

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحسن الواحد عبد علي طيبه6369101822133042

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيكاظم عبيد علي هديل6370261822125016

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيحميد سويدان فجر حنين6371101822091006

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد فاضل صادق اميمه6372121822103003

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيعباس محمد خليل هللا عبد6373101821029020

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي طارق زياد مصطفى6374121821010032

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمتعب الرحمن عبد فؤاد عبير6375101822120047

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيحمود كريم حسين نضال6376121822099068

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود احمد جمال صفاء6377121821206032

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسالم جباره ستار احالم6378111822108001

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيشنته هالل عباس زينب6379121822092030

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمه رحيم محمد مرتضى6380151821002093
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اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جاسم حسن علي6381131821012089

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي ابراهيم خليل حوراء6382131822098030

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيمتعب لعيبي نعيم حيدر6383291821105018

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيسمير علي عبد الحسين عبد فاطمه6384261822135014

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيسريح كاظم صاحب حوراء6385281822070013

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان كريم أحمد ايه6386111822065006

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعكيب حمود ميثم تبارك6387111822095028

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيعباس علي احسان احمد6388111821002002

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيغيالن روضان صباح رسل6389111822136029

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر عودة رحيم مصطفى6390151821003120

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيشتال طارش حسن زهراء6391151822047044

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيحشيش عبيد نجم زهراء6392111822077009

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطلق جمعه فاضل حوراء6393151822080016

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح حسين مهدي هيام6394151822055086

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخان علي باقي محمود مريم6395151822050090

اللغات كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم رزاق طالب زينب6396151822048060

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيعباس رفعت سعد رامي6397211821004023

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي أحمد محمد رفيده6398141822098016

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عباس فائق مصطفى6399111821203203

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيمنصور خلف حسن سجى6400211822098022

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيحسين ناصر هادي طالب6401261821044028

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيمزبان ضاحي جميل الدين حسام6402131821002015

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح قدوري وليد نور6403121822093040

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم منخي صالح سارة6404141822076048

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيحسن هاشم وسام احمد6405101821025011

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور محمد حازم فاديه6406141822067075

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيجمعه هللا عبد خلف شهاب6407201821220013

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعاكول جبار عباس غفران6408141822074086

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد كامل نجم احمد6409141821024024

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيرميض صالح محمد زمن6410141822067045

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر شمخي وليد زهراء6411141822136041

اللغات كلية/بغداد جامعة465.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيبلو هللا عبد كاظم كرار6412251821025074

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلادبيجاسم محمد حقي امير6413231721041003

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيحلو صالح وادي دانيه6414101822093002

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيصالح احمد باسم حوراء6415211822090011

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحسين صبيح هالل عمر6416111821009073

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد عامر محمد اسراء6417151822054008

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جواد مدحت علي6418131821024073

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم فاضل عباس تمارا6419111822109026

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم سعد سجى6420131822112026

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان حسين علي عائشه6421111822068032

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيالدين محي رشيد الدين عالء زينه6422101822114016

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعناد حميد سلمان زهراء6423231822110021

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعوده لفته خضير البنين أم6424131822111001
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اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير ياس حنين6425131822111032

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد نجم محمد ساره6426101822076016

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس قاسم عبدالكريم رضا6427141821177064

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح صدام سالم زينب6428141822095042

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم علي محمد جاسم حسن6429141821176018

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد هاشم احمد ايات6430131822110001

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيغريب حميد خالد هدى6431111822072107

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيبشارة كرم هللا حمد عبير6432261822091032

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان عبدالكريم رعد فاطمه6433141822095070

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيعبود سلمان صباح نور6434111822164014

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيرميله عباس محسن زينب6435111822105034

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيبردان شندي حبش مهدي6436151821020110

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيراضي حمود كاظم كرار6437151821007153

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيصادق رشيد زيد اسالم6438111822071014

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيحسين ناصر أحمد نبأ6439111822137044

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيكيطان عبد حاتم فاطمة6440121822087042

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم محمد باسم ابراهيم6441131821023001

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم الحميد عبد غالب تقى6442131822118036

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيحسين محمد جاسم سجى6443101822098013

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيرسن ليس حميد سناء6444141822093051

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم الغني عبد واثق امنه6445101822114005

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود حسين محمود تبارك6446141822075047

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعطيه محمد مهدي ايه6447141822099018

اللغات كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن قاسم الحسين عبد مصطفى6448151821006099

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن جلوب ضياء نور6449151822049104

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح مهدي طاهر آية6450141822067008

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيلفته هللا عبد نجم رفاه6451111822079020

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيفضاله جاسم حسين تبارك6452151822047021

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيطه ياسين اسامة المجيد عبد6453211821262010

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبينوعي زغير رعد مريم6454121822090044

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد حيدر حسين علي6455151821002055

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيالستار عبد اسماعيل علي حمزه6456211821077051

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيمنصور يحيى منصور طيبه6457111822094054

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيشداد بدن صباح ساره6458111822065042

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس الجليل عبد محمد علي6459131821003043

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيالوهاب عبد محمود شاكر محمد6460131821006082

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيفرج صادق جعفر يوسف6461111821033112

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسين رشيد عامر محمد6462231821011101

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم حميد يوسف براء6463121822104006

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجالي خضير باسم احمد6464131821008003

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيالكريم عبد الرزاق عبد سالم اسراء6465101822084002

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيسعيد محمود طالب جيهان6466101822113008

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود خلف حمد احمد6467141821019002

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاالولى الكرخادبيرسن حسن نبيل فاطمة6468101822128005
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اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى صالح عالء ايات6469141822136007

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيعباس عبيد نزهان نغم6470181822274030

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان علوان فرج زهراء6471141822134030

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0الخارجيونقار ذيادبيعبد مالغي فاضل الدين سيف6472221821400037

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم غني احمد مالك6473111822114031

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد علي حسن محمد أسماء6474271822140001

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيسلطان علي عباس مصطفى6475141821030074

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيرشيد منير امير زهراء6476111822138008

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيغالي رسول سمير زينب6477121822123017

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحافظ كاظم عيسى رسول6478151821008057

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي حميد منار6479131822119036

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيدوهان علي سمير ميس6480111822137043

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيظاهر سامي حسن صفا6481131822093066

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيطهماز مولود محمود رانيا6482131822071038

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان رحيم ساجد رحيم6483131821030028

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين مفتن حسن فاطمه6484101822107030

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حسين احمد حسين6485141821018022

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيامين محفوظ طارق محمد6486141821014020

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن وكيد سعد محمد6487141821211057

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسن فالح ابراهيم6488141821005001

اللغات كلية/بغداد جامعة461.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيمصحب كامل حبيب رزوند6489111822086009

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطيه علي عباس نرجس6490151822041050

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف منذر احمد مريم6491141822118004

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبياحمد اللطيف عبد مهند براء6492151822044012

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهديل جاسم محمد براء6493131822107027

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشتيوي علي يحيى احمد6494151821007010

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبياحمد الساده عبد رزاق هللا روح6495151821007065

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي مصلح علي رقيه6496111822072038

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيفهد عليوي صبيح رنده6497211822100022

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس حميد محمود هند6498131822119041

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان محمود حميد غفران6499111822150016

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحسين كاظم علي ايه6500111822105008

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن راضي سعد ايه6501111822127011

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد العباس عبد منير ضحى6502111822109079

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيحسين زيدان فيصل خطاب6503101821013030

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبينجم محمود عدنان شذى6504121822016014

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد رشيد محمد زهراء6505141822133022

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم صالح الكريم عبد ياسر6506101821017093

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد فخري احمد طيبه6507141822140042

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيفارس هراط صالح مواهب6508101822222022

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبينور عبد الزهرة عبد علي ضرغام6509141821030031

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبدالحسن عباس رسل6510141822095022

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمشيوح رشيد باسم زينب6511141822067048

اللغات كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االهلية البيضاء الفراشة ثانويةالثانية الكرخادبيقدوري محمد احمد منار6512111822122014
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اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن عطب رحمن زمن6513151822051039

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم فيصل غازي بتول6514141822115011

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعلي محمد محسن رزاق مصطفى6515251821024275

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيفنيان جبار جاسم زينب6516151822045062

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيغليم منشد حامد اسعد6517151821075021

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيمطر كبيش جمعه صفا6518131822103047

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد طه شاكر رويده6519111822084038

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبينجم صخي علي احمد6520111821033009

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمرعي خالد ابراهيم علي6521131821001059

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم غازي طارق زياد6522111821210036

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد ثامر محمد6523111821020073

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االهلية البيضاء الفراشة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم قادر الرحمن عبد زهراء6524111822122007

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد محمد جهاد طارق6525141821036038

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيمسعود علي غسان براءه6526131822102004

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم محمود ابراهيم شمس6527131822073081

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيغايب لطفي محمد شروق6528121822105094

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيزيدان عامر جبار علي6529131821172009

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيسبتي اسماعيل خليل حسين6530131821008038

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيحمزة سكران عماد مريم6531121822095029

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي جاسم محمد افنان6532141822075014

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعباس غازي علي زهراء6533101822096034

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور عبدالجبار اياد عبدالجبار6534141821038074

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي عوده كريم اشراق6535141822140002

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيحسين جبار رعد ايات6536261822126013

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيمنشد ثجيل ربيع يقين6537101821005069

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيعبيد ابراهيم علي جنان6538101822112004

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيعويد راهي لطيف علي6539221821021033

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسون احمد علي زينب6540141822095046

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج شولي مهدي احمد6541131821017010

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي الزهرة عبد ياسر ابراهيم6542151821003002

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيجاسم نصيف عدنان نسرين6543271822095037

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيوادي كامل عالء حياة6544141822071013

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيهراطه نجم سمير رانيا6545111822086008

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيحسن كامل مصطفى رشا6546211822179030

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمجيد فرحان فالح فاطمه6547261822083051

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم اسماعيل محمد سجى6548121822080011

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود يوسف حسين هاجر6549121822120023

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم كريم محمد مسلم6550121821176040

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد طارق حيدر كرار6551131821008119

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر نصيف جاسم مريم6552131822086059

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةادبيفاخر طاهر علي محمد6553131821258032

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيحمادوش احمد عالء مريم6554111822089045

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحسين ماجد حيدر راجحه6555101822120020

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيحسين طارق ليث هللا عبد6556101821014038
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اللغات كلية/بغداد جامعة458.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيحسين عليوي جواد احمد6557231821166001

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيخلف عبادي حمزه بهاء6558191821071014

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد حسين علي نرجس6559131822093100

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي محمد سليم سجى6560131822075013

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم سالم سجاد6561141821177069

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبينعيس دعيس ياسر رسل6562261822094010

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد عوده تعداد زينب6563141822075094

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر كاظم مجيد رقيه6564131822098052

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه مطر علي منى6565141822222050

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم كامل فالح6566141821048074

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد ساهي العيبي احمد6567141821027005

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمذكور قاسم علي رسل6568141822115029

اللغات كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحيدر حلو عبد اسراء6569151822048003

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيهوير علي كاظم زهراء6570261822091060

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيألفت ابراهيم عباس ايه6571141822071009

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسين خميس براء6572121822177003

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد علي كوان ضحى6573121822174006

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان ستار داود علي6574151821002057

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيحسن عباس صالح مهدي6575211821056029

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمهودر طعمه عالء غدير6576131822107096

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسن االله عبد ريم6577131822106022

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحسون خضير ياسين رقيه6578111822081023

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيساجر عباس حسين سجى6579111822121021

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد علي سعد زينب6580111822099026

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيحسين عليوي حسن وسام6581111721012054

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيحمود هللا عبد سوجر سرى6582101822109058

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيدباس الرزاق  عبد رافع امير6583121821003011

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم فالح عامر مريم6584121822082016

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد علي حسين امنه6585121822118002

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسين صفاء علي6586131821023052

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيحسن خالد وليد رانيا6587101822090013

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيمهلهل علي حازم صفا6588141822191044

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيصويح شاكر اياد نور6589141822221029

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعطية محمد صباح سجى6590101822096049

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيحسين حسن فاهم احمد6591241821031004

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيمغنم خزعل ماهر فاطمه6592101822079019

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيحميد شاكر احمد علي6593101821012008

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيخضير عباس وليد تبارك6594101822107007

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبييبير نعيم هاشم علي6595141821019094

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح عباس اديب مريم6596121822087046

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيعبيد حسين سلمان سهاد6597261822072018

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيالزهره عبد بداي احمد ساره6598131822099033

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسوني غالم عماد مصطفى6599151821006100

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف حمادي جسام القادر عبد6600121821176023
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اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين سعد علي6601111821024020

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعباس حسن احمد فاطمه6602111822078028

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم هيثم ميس6603131822077064

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم المهدي عبد تحسين غفران6604131822080054

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبينزال مطر علي عبد مالك6605261821200047

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيداود انعيمه عباس فاطمه6606131822072034

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمندوب سادة علي ليث6607131821034087

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم صدام هاشم صفا6608131822078028

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين موسى علي حسين6609121821034058

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيسليم كريم مأمون احمد6610131821004007

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين االهلية العلم ينابيع ثانويةالثانية الرصافةادبيوحيد جبار فرقدين حسنين6611141821062002

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيرسول اسماعيل احمد ذكريات6612141822220009

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم علي جمال محمد6613141821025043

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيخستاوي راشد حامد هبة6614141822104046

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيكركز براك جليل مريم6615261822165003

اللغات كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيفلك بعرور فاضل جمان6616151822045021

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد كريم جاسم فاطمه6617151822051093

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيالجليل عبد الكريم عبد محسن زهراء6618141822133021

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيغالي سعدون ماجد هللا هبه6619111822065082

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيركوان شاكر باسم محمد6620311821071029

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيفيصل نحو ابراهيم غسان6621211821217011

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الجديد العصر ثانويةالثانية الرصافةادبيمراد خسرو ابراهيم هللا عبد6622141721175006

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالسادة جاسم محمد ياسر6623121821032139

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن طه احمد محمد6624131821008127

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيالعباس عبد جعفر كريم فاطمه6625111822094066

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمد رائد سجى6626111822076071

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم شداد يوسف6627131821009129

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيشياع ابراهيم فارس سمير6628111821150044

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيهللا عبد محمد أحمد محمد6629231821011095

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيدايح اسماعيل محمد سيف6630191821078024

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين علي محمد نبيل احمد6631131821003008

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي حسون طارق زيد6632121821003038

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم اياد مصطفى6633121821019023

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعداي سلمان قاسم علي6634121821009140

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الحسين عبد الدين صالح الهدى نور6635131822118155

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم عيسى ابراهيم مريم6636131822089009

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبد مهدي عبداالمير محمد6637121821044084

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبينصيف عدنان محمد نور6638101822089034

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيجواد عدنان عائد شهد6639101822076018

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحميد حمزه احمد امنه6640141822077006

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيصادق علوان ثامر الهدى نور6641101822107038

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيعباس علوان حسن محمود6642181821066018

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعجيل كاظم جواد حسين6643141821024051

اللغات كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيسهيل سلمان علي تبارك6644101822091004
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اللغات كلية/بغداد جامعة455.0الخارجياتالثالثة الرصافةادبيمهدي حسين عدنان هدير6645151822401067

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيشاهين محسن سرحان هللا عبد6646261821047106

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيمحمد طاهر المطلب عبد فاطمه6647271822066015

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيقدوري حسين سمير حسين6648151821013021

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعويد سعدون موحان فاطمه6649111822105053

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسن عبد كرم صادق رسل6650151822040035

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد حسين علي زهراء6651151822040054

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحمود جسام جميل صفا6652211822094037

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيعذاب عبد جبار مها6653131722078062

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيرهيف شمران ستار فاطمه6654131822086052

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيصالح محمد حيدر مهدي6655111821057112

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي عباس مهدي لبنى6656111822101041

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد متعب سعد هيثم6657131821024114

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس زهير لقي زينب6658131822073065

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد رجب وائل سجى6659131822073073

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمسعود سلمان حسن فاطمه6660111822076093

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيعبد فيصل غازي حسين6661111821031007

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمزيد محسن جعفر زهراء6662121822112045

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس مهدي عبدالرحمن محمد6663121821011033

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيصادق نعمه انيس نعمه6664121821003109

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيغرب محمد طاهر الزهراء نور6665131822089010

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيفرحان كاظم جواد احمد6666131821008005

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيداخل راضي جاسم حسن6667131821024021

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد الجبار عبد حيدر زهراء6668121822105060

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيسعود محمد خالد فهد6669101821022050

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد احمد كاظم شكران6670141822144032

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيعلوان حسين عباس غفران6671261822092015

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيمحمد الحسن عبد صالح احمد6672281821002006

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيعذاب محيسن مجيد طارق6673101821040015

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيخزعل حمودي حميد رانيه6674141822082015

اللغات كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيدخيل رزاق لطيف غفران6675141822090043

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد دخيل ستار طيبه6676151822051076

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم احمد مصطفى ياسر6677141821177168

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي منذر قيس طيبه6678141822082029

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيجبار محمود علي الفقار ذو6679141821009023

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمعيدي عبدالحسين عبدالكريم حسين6680141821005024

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عويد بدوي فاطمة6681141822080053

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيهللا عبد علي محمود زينب6682261822125007

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسائية الهدى ثانويةاالولى الكرخادبيفالح حسن سعد شفاء6683101822224012

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيشويل محسن طالب زينب6684141822075102

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد مرد خالد هللا عبد6685131821014048

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيعناد علي باسل طيبة6686131822283023

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيعيفان اسماعيل الوهاب عبد دعاء6687101822099013

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيسالم محسون شامل مريم6688261822112023
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اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبيقدوري صبري قحطان مريم6689141822225018

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد صالح عماد ياسر6690101821017094

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعالوي كاظم جواد زهراء6691121822102038

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم مهدي عباس هديل6692121822095035

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد قيس ايه6693121822093008

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيزغينه ابو سعيد مالك براء6694121822113004

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيجاسم دويج حسين منتظر6695261821173029

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمد جاسم اساور6696111822099002

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم صبري االمير عبد هاجر6697111822087026

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم نعمه حامد دحام6698111721034021

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد الجبار عبد علي رسل6699111822064027

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسون خضير قاسم علي6700111821180103

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيهشال رحمة عودة هدى6701131822094078

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيجواد محمد احمد سجاد6702261821006035

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيصويلح جهيد فاضل زينب6703111822072048

اللغات كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيفياض هاشم سعيد مرتضى6704151821006093

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل محمد ضحى6705131822098105

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيعبيد محمد الحسين عبد علي6706151821074116

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعريبي عباس طارق عذراء6707141822066031

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيديوان كاظم حسن فاطمة6708141822076073

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيساهي كاظم جواد محمد6709221821307082

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيفرحان شالل فرحان احمد6710101821150003

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر الزم كمال زهراء6711121822105068

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي الرزاق عبد األمير عبد معين6712131821002078

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيفنجان حبيب ميثم يوسف6713131821014100

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد نايف محمد سهى6714131822073079

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان هادي سعد صايل6715101821206017

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحمزه عدنان قحطان ايالف6716181822236008

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيرحيم مكي بهاء هاجر6717101822091032

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد زيد عبد نجم ساره6718131822086040

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمشعل كاظم محمود غفران6719131822100037

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيعباس خضير اسماعيل كرار6720111821019018

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيحسن فالح زيد دعاء6721101822099012

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيتايه حميد فوزي بان6722111822102008

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محمود شاكر زهراء6723131822098062

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيجناح طاهر غازي طاهر6724131821011032

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح مهدي خالد فوزيه6725101822084021

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس كريم رياض الدين أمير6726131821002002

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته السادة عبد جميل احمد6727131821002005

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيحسين صبحي مصطفى نورهان6728101822118079

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيخليفة بارح ناصر نبأ6729141822142021

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس الجليل عبد نمير علي6730141821030049

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيرستم محمد ستار نور6731151822047099

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبياحميدي زرزور قاسم محمد6732151821008129
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اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيبديوي حسين الرضا عبد المجتبى6733151821010011

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشافي جمعه محمد بشرى6734151822046012

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين عباس ناصر منتظر6735151821003135

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيدرباش األيمة عبد عزيز فاطمة6736141822074092

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيمحصر محمد الكريم عبد هدى6737141822120029

اللغات كلية/بغداد جامعة452.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد كاظم شهالء6738101822129016

اللغات كلية/بغداد جامعة677.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسين الرحيم عبد سعد هاله6739231842132092

اللغات كلية/بغداد جامعة655.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائينور عبد وحيد هاشم هللا عبد6740241841010073

اللغات كلية/بغداد جامعة653.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيداخل علي وسام زهراء6741231842132042

اللغات كلية/بغداد جامعة645.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد ثامر محمد رؤيا6742141842134032

اللغات كلية/بغداد جامعة630.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحريب حمود ناجح ود6743251842062735

اللغات كلية/بغداد جامعة630.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبار ستار خالد زهره6744101842120043

اللغات كلية/بغداد جامعة622.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعطية كاظم سالم مبين6745221841019132

اللغات كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم ثاني علي غدير6746151842050062

اللغات كلية/بغداد جامعة618.1للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد نوح يزن سيف6747171841022080

اللغات كلية/بغداد جامعة618.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيطاهر جواد مؤيد ابراهيم6748231841020007

اللغات كلية/بغداد جامعة617.7للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيتوفيق محي رافد حسن6749101841043013

اللغات كلية/بغداد جامعة616.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيساجت خليل احمد حسن6750141841011021

اللغات كلية/بغداد جامعة616.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائياومر رضا نوري محمد  آالء6751201842135004

اللغات كلية/بغداد جامعة615.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعوده سالم صالح شمس6752131842100053

اللغات كلية/بغداد جامعة611.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمدلول سلمان المنعم عبد فاطمه6753101842086090

اللغات كلية/بغداد جامعة610.2للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيعفريت حبيب ظاهر علي6754291841020021

اللغات كلية/بغداد جامعة603.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن عزيز حسن علي6755121841030102

اللغات كلية/بغداد جامعة602.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائينايف عبد مالك زهراء6756131842118090

اللغات كلية/بغداد جامعة601.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالليل ابو منشد عارف محمد6757141841010070

اللغات كلية/بغداد جامعة600.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي مطشر شاكر محمد6758141841012049

اللغات كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرزاق صائب مصطفى نورس6759131842105051

اللغات كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمدان حسن عدنان حسن6760151841018009

اللغات كلية/بغداد جامعة597.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم عالء آيه6761231842132008

اللغات كلية/بغداد جامعة595.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيجبر جرم ابو جاسم حوراء6762271842083020

اللغات كلية/بغداد جامعة594.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيدحام محمود ياسين طه6763121841205012

اللغات كلية/بغداد جامعة592.3للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد سعيد بشار مينا6764101842137091

اللغات كلية/بغداد جامعة592.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود ناصر حسين اية6765141842132010

اللغات كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيصيهود مجيد حسن زينب6766251842104013

اللغات كلية/بغداد جامعة591.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرشيد نعمه رشيد بتول6767251842100076

اللغات كلية/بغداد جامعة589.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيدهش محمد عادل مقتدى6768251841034051

اللغات كلية/بغداد جامعة585.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيموسى عيسى هاشم عيسى6769161841140059

اللغات كلية/بغداد جامعة584.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحيسن سهر خالد العابدين زين6770251841205068

اللغات كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائييوسف عزيز هشام الملك عبد6771171841007082

اللغات كلية/بغداد جامعة582.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيياس عزيز عماد احمد6772101841017004

اللغات كلية/بغداد جامعة581.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان سبع ضياء مينا6773111842113086

اللغات كلية/بغداد جامعة581.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيشعبان حسن محمد مريم6774271842059084

اللغات كلية/بغداد جامعة578.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيراضي جواد احمد سجى6775241842135024

اللغات كلية/بغداد جامعة576.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي رسول عالء ساره6776121842104017
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اللغات كلية/بغداد جامعة576.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكريم خزعل صباح حسين6777221841002062

اللغات كلية/بغداد جامعة575.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيولي شامار علي ايالف6778151842057004

اللغات كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيمجيد محمد رابح فرح6779191842140035

اللغات كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخنجر عصفور كريم علي6780141841019055

اللغات كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائينصيف محمد ايمن ضحى6781131842101038

اللغات كلية/بغداد جامعة573.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمسعود كاظم كيالن محمد6782141841010074

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد الوهاب عبد باسل بكر6783181841002034

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيراضي ابراهيم خليل زينب6784221842125101

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه سعيد ثابت مالك6785241842114246

اللغات كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشديد عيدان حسن عباس6786151841013027

اللغات كلية/بغداد جامعة569.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين هاشم علي البتول فاطمه6787151842053077

اللغات كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعنيفص عبداألمير ناظم رسل6788131842118057

اللغات كلية/بغداد جامعة569.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيمحمود عطية تحسين ماجد6789191841287037

اللغات كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين جبر هللا عبد رحمه6790121842098029

اللغات كلية/بغداد جامعة568.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح مهدي صالح صفا6791101842137054

اللغات كلية/بغداد جامعة568.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيمهلهل جهاد القادر عبد ايات6792221842421007

اللغات كلية/بغداد جامعة567.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم مكي جميل حنين6793111842113025

اللغات كلية/بغداد جامعة567.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد صبحي عادل حسن6794101841006012

اللغات كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم شنون عامر علي6795111841011045

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيسلطان سلمان يوسف حسن6796221841254001

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحمد شاكر حميد علي6797221841003131

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحسن جميل مفيد علي6798271841019050

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد اللطيف عبد خالد عاليه6799101842137061

اللغات كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الرفاعي ثانويةالسليمانيةاحيائيشرقي هيل فالح محمد6800321841004032

اللغات كلية/بغداد جامعة565.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد صالح محمد علي6801141841208123

اللغات كلية/بغداد جامعة564.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن راضي لقمان يوسف6802131841010143

اللغات كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمحمد كاظم رياض علي6803211841003081

اللغات كلية/بغداد جامعة564.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيصالح مهدي فيصل الهدى نور6804271842094056

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد لطيف نصير شهد6805111842109088

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم حمود الهادي عبد ضحى6806241842114172

اللغات كلية/بغداد جامعة563.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغريب جليب سهير فاطمه6807151842042068

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد مهدي صالح جعفر6808141841170018

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجاسم حسين ناصر بتول6809191842189032

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين علي صدام مصطفى6810261841012148

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبد نهاد مريم6811131842123026

اللغات كلية/بغداد جامعة562.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشاكر المهدي عبد حسين فاطمه6812251842170244

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيسنوح دليل عالء ايات6813221842154022

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمخيف حمادي كامل فاطمه6814291842057206

اللغات كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائينايف عبدالوهاب طالل زينب6815131842117075

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم المجيد عبد مصطفى نورا6816141842076095

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجدوع كاظم جبار فاطمه6817241842220231

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيدرج عفتان مشتاق رعد6818191841056014

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان الواحد عبد احمد فرح6819141842095044

اللغات كلية/بغداد جامعة560.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين االمير عبد مريم6820141842076080
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اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيضيدان فرج حاتم مرتضى6821111841058111

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيشبرم عبدهللا باهر عمار6822261841012096

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم الرضا عبد سعدي ياسمين6823141842114031

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعامر عواد خلف حسين6824221841311017

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيجاسم سليمان حكمت حنين6825201842139023

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكنف شمشير حرداو بنين6826141842132020

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعيد محمد مالك نور6827121842105154

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيقهرمان محمود عباس يوسف6828181841346047

اللغات كلية/بغداد جامعة558.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيالصاحب عبد مهدي صالح احمد6829181841146004

اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد عيدو طارق مريم6830101842106026

اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيهللا جار هللا عبد زياد محمد6831311841071030

اللغات كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد عريبي محمد منتظر6832251841150400

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد صالح مهدي هديل6833121842117042

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد حسن صالح سجاد6834121841025036

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب نزار هللا هبه6835111842100031

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعالوي صالح مهدي صالح6836101841002036

اللغات كلية/بغداد جامعة556.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسان هللا عبد حسان نوران6837111842074056

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم محمد جاسم رند6838141842086072

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيكامل الحسن عبد حيدر زهراء6839101842105021

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيمهدي حمزة الخضر عبد حامد6840291841109004

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن شمسي عادل منتظر6841111841017038

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمرهون اسماعيل سالم مولود6842131841023045

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقدوري عباس احمد فاطمه6843131842073059

اللغات كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيخليفه الرضا عبد صاحب تبارك6844271842064026

اللغات كلية/بغداد جامعة554.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيغالم غفوري عادل زهراء6845101842078055

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشتيم جنيح كاظم زهراء6846141842149030

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائينجيرس زويد حسين حوراء6847121842094048

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبد عبدالخالق حيدر زهراء6848131842087030

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للنازحين المستقبل ثانويةكركوكاحيائيحافظ حسين صالح سعد6849201841061003

اللغات كلية/بغداد جامعة554.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعلي رسمي الحسن عبد علي6850231841002127

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحبيب شالل منتصر وسام6851101841002097

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيالرحمن عبد ابراهيم كمال هللا عبد6852111841018063

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم زوره مكفول هدى6853131842109031

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد ياسين رعد االء6854101842117004

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيالستار عبد مطشر الستار عبد شهد6855321842029041

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيشوكت العزيز عبد محمد منيه6856101842098027

اللغات كلية/بغداد جامعة553.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير الخالق عبد احمد حسين6857141841170021

اللغات كلية/بغداد جامعة552.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي سوداني قيس دعاء6858141842093019

اللغات كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجذب كاظم ميثاق زهراء6859151842044067

اللغات كلية/بغداد جامعة552.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيغنام حسين نبيل اسماء6860101842095008

اللغات كلية/بغداد جامعة551.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمود نجيب فاروق عمر6861191841009146

اللغات كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوني محسن عودة نرجس6862141842107050

اللغات كلية/بغداد جامعة594.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيمصطفى محمد ياسين بيداء6863211852160005

اللغات كلية/بغداد جامعة580.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيجاسم نصيف جاسم محمد6864291851025075

2889 من 156 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اللغات كلية/بغداد جامعة567.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحسين هاتف سعد محمد6865251851200057

اللغات كلية/بغداد جامعة559.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيرمضان حبيب احمد مجتبى6866271851001099

اللغات كلية/بغداد جامعة551.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيصالح راضي اثير الجواد محمد6867221851002091

اللغات كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيغلوم خضير عباس احمد6868281851009004

اللغات كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسليمان محمدنوري محمد ماريا6869131852086023

اللغات كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعنيفص هللا عبد جمعه مريم6870141852089021

اللغات كلية/بغداد جامعة542.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد علي احسان زينب6871111852104003

اللغات كلية/بغداد جامعة542.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيمنسي محمد سالم رضاء6872101852086005

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعتر رزاق سامي سجاد6873221851028052

اللغات كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينصيف محمود صاحب ساره6874141852150014

اللغات كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود علي ماجد امير6875111851210018

اللغات كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد هللا عبد ناصر الزهراء ورد6876141852107029

اللغات كلية/بغداد جامعة531.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعسل ياس شاكر هاشم6877141851011061

اللغات كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف مهدي احمد علي6878151851003030

اللغات كلية/بغداد جامعة530.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي حسين ناجح مريم6879141852149010

اللغات كلية/بغداد جامعة530.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسين كاظم جواد سجاد6880251851205059

اللغات كلية/بغداد جامعة528.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيعبد مرحم ثابت نوران6881211852156031

اللغات كلية/بغداد جامعة524.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين وهاب ثائر زهراء6882131852108003

اللغات كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيالقادر عبد علي شهاب الرحمن عبد6883271851046060

اللغات كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناجي ناطق منير نور6884131852101040

اللغات كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي علي الحسين عبد زينه6885101852223012

اللغات كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود محمود يحيى ايالف6886141852097005

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيحامد ابراهيم تراث زينه6887101852117012

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد علي عقيل مصطفى6888131851029051

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقينعمه عبد موسى علي6889151851071154

اللغات كلية/بغداد جامعة518.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبشار كامل لطيف بشار6890131851030014

اللغات كلية/بغداد جامعة517.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالنبي عبد صالح عادل مريم6891141852112019

اللغات كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليل صالح يحيى زهراء6892101852076005

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيرضا صالح رحيم سجى6893221852156040

اللغات كلية/بغداد جامعة514.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيرشيد جبار ستار زهراء6894121852117011

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياالمير عبد نصيف زهير زينة6895141852078019

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن عباس رفعت شهد6896111852105026

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسيد علي سعيد سجى6897121852090019

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المسائية النيل ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح راضي حميد علي محمد6898111851206039

اللغات كلية/بغداد جامعة512.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيحربي هادي الوهاب عبد محمد6899211851065039

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطتطبيقيجواد عباس خضير فراس6900261851032021

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيعليوي ناصر كريم محمد6901251851116090

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد طاهر محمد مالك6902141852140052

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمد كريم عدنان تبارك6903141852097007

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد محسن محمود سارة6904101852117013

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيجالج حسن عواد احمد6905201851015007

اللغات كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد مدين سكينه6906101852107009

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيناجي أحمد نزار قتيبه6907101851019129

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسرتيب طارش عالء حسين6908141851030004
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اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعبد زاير حيدر مرتضى6909111851008048

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيحمود جاسم صالح سجاد6910231851061019

اللغات كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكزار لطيف ظافر محمد6911131851041033

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم خليل محمد جعفر6912161851004011

اللغات كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيقاسم هاشم سعدي أميره6913121852105001

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيكاظم مردان عالء محمد6914271851154156

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيرشيد عزيز واثق باسمه6915111852108005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة659.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبينوري بدر احمد الرؤوف عبد6916211821054041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة654.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعبطان حسين علي فاطمه6917141822083021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة652.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد حاتم هادي طيبه6918131822107093

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة651.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد سلمان داود زينب6919131822107061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة644.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم حسن منتظر حسن6920111821057018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة642.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيمسربت هللا عبد خميس غفران6921101822094023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة640.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن جبار طارق سجى6922141822070063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة639.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسين اشرف فاطمه6923131822077052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة637.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجويد شالل فاضل شيماء6924131822094052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة633.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيسلوم محمد ناهض زينب6925131822080038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنبارادبيفرحان براك سعد اسماء6926191822141001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة624.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيعلي العزيز عبد علي ساره6927111822063019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة619.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيعبيد حمد هادي نبأ6928101822119032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة614.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم محمد عصام هند6929131822076029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة614.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسن جبار الرحمن عبد مريم6930111822071105

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابياالنبارادبيفواز صالح ناجي أيالف6931191822210001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة610.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيياسر عبد نجم الهدى نور6932141822075199

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة608.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم الرضا عبد حيدر كرار6933131821045081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة607.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد جسام علي زينب6934141822070050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة605.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيكريم محسن جاسم الهدى نور6935111822116030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي صالح الهادي عبد رواء6936141822083007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحسن فيصل حسين ندى6937181822236040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة599.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسن جمعه لينه6938101822111024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة596.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيكاظم غازي عباس ايمن6939111821022012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة595.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان محمد الكريم عبد عذراء6940141822079081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة594.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان كريم ستار ابراهيم6941131821011001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة593.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس صبر جمعة اسراء6942141822074003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة593.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيعيسى عبد حاتم علي6943211821262011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة592.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي موسى عمران بنين6944151822046015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيحسان ناصر امين زينب6945101822111012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيماجد بريبر سامي سما6946101822133036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة590.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته عيدان حامد حيدر6947141821028044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي فالح رعد ضحى6948131822071085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى ديوان كريم كوثر6949151822050082

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبياسماعيل رمزي منير ياسر6950121821002051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيثجيل خلف علي نبأ6951141822142020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر راضي عباس لينا6952131822094064
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين ناصر كريم طيبه6953141822124046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة588.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيسلوم داود عباس هدى6954131822111132

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر مشكل عطوان اميرة6955141822110018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيفيصل زكي ثامر سميه6956131822074029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد جاسم حسن6957121821032030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاوي راضي ستار باقر6958151821003016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة586.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان كريم ماجد الهدى نور6959141822074114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيعلي هللا عبد صفاء مصطفى6960191821029031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة586.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبياحمد لعيبي جاسم هيام6961111822094089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة585.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجالب الحسن عبد علي حسين6962151821013028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة584.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيكاظم خيال عايد زينب6963261822072012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة584.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد نجم قصي هللا عبد6964101821017049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة584.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعجه علي حسين نغم6965141822067096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل عمار محمد6966131821023068

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة582.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبينعمه حمام صادق العزيز عبد6967141821037184

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف حميد فائق ميار6968131822098144

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس منعم عماد نور6969131822086072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيحافظ جبر عادل نور6970131822093103

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة581.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيحمدان محي بسام مصطفى6971101821005059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة580.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيدرويش محسن هيثم حسنين6972261821026010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة580.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي عبد عدنان شهد6973101822111019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة580.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاتي حسن فالح زينب6974151822055045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة579.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعويد علي حيدر كرار6975141821049062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبياحمد الرحمن عبد انور ضحى6976101822120041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيمحمود محمد عباس رواء6977191822229012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة578.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم الكريم عبد ايه6978121822089011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيمطر فرحان عبد عذراء6979121822103039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة577.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عجمي طالب نور6980121822174008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر فرحان علي زينب6981151822048063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن خلف احمد مريم6982131822093088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيفيصل زكي ثامر هدى6983131822074052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة577.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدي شحيت حسن محمد6984151821004071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسان جاسم اياد علي6985151821001066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعريبي عيسى عادل زهراء6986151822049042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد عشتار ايه6987111822077002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيشحاذه عباس ستار محمد6988101821160039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيطابو عباس سليم براء6989261822111005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبي المز ابو حسن علي عبد زهراء6990141822074042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين محسن محمد فاطمه6991131822110024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة575.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيراشد حسن صباح نشوان6992151821008157

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحرج اعضب ربيع اسراء6993111822064007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود محمد خالد نور6994141822133062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة575.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعذافه كرم علي احالم6995141822070002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ابراهيم هاني صفا6996141822111039
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيمهدي خزعل جمال مجتبى6997121821400069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح جاسم محمد نور6998151822046070

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر حسين رياض يحيى6999151821005115

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيعبود محمد سالم ايه7000111822061010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان ابراهيم عباس االء7001111822119001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجهاد جاسب مالك زهراء7002151822040056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعباس الكريم عبد محمد مصطفى7003101821005062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحمودي نوري محمد فاطمه7004101822107031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن يوسف محمد يوسف7005131821004079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم اثير فاطمه7006141822134045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيشرهان ناصر حسن مرتضى7007141821049082

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي عجمي فالح زينب7008141822191031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عبد زغير علي زهراء7009101822103017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حامد فراس ورود7010141822066051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعبد حسين علي حسين محمد7011261821013122

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيمسير صدام ضياء نمير7012131821045114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي مهدي احمد مريم7013131822076020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبينادر ولي كاظم جواد7014211821034011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي خالد احمد افنان7015111822114003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان عوده خضر ختام7016131822105011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيياسين نوري صفاء ميمنه7017101822114023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيالمجيد عبد جبار احمد زهراء7018121822089031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين صادق رعد حوراء7019121822105040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد فاضل الكريم عبد زينب7020131822103037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن محمود الناصر عبد نبأ7021141822134053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان حسين هاشم الرحمن عبد7022101821015032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد فخري نمير مينا7023141822084010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل دريد رسل7024131822075007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيمجمن عباس كاظم حماد7025121821035005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبياللطيف عبد نايف الباسط عبد أيه7026101822120004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محسن كاظم سجاد7027101821060064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن عطيه صالح هللا عبد7028141821013071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد غانم جاسم رغد7029141822110060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيقاسم هاشم خالد احمد7030151821003005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيشنيشل صبيح نجم سبأ7031151822045079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعبد حسن رضا أيه7032111822081003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسن كريم صالح مهدي7033211821030060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيحسين حمود حسين مروان7034211821076042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علوان تحسين آيه7035131822101001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة571.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيزبون حمدان سليم سجى7036141822071038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان محمد حسن بتول7037111822074011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم عباس عصام حيدر7038111821015045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس خضر ظفر زهراء7039131822076011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم ارحيمه كاظم أمير7040141821037026
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيسلطان هللا صوب سعد حوراء7041121822092014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبينور يحيى علي العابدين زين7042101821005017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحمودي احمد رعد رقيه7043121822103020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحاتم غازي عبدالكريم علي7044121821044054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد رشيد عبد عباس7045131821172007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيلطيف محمود علي طيبه7046131822091085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيبطي حبيب سعد فاطمه7047111822094062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيهامل صادق مؤيد سجى7048141822111034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيمشوح عالوي صالح حميد7049191821011016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيمشحوت حساني وليد الحسن7050281821011007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس شريف يوسف مصطفى7051141821030080

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعلي حسين قاسم جنان7052211822127009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيمهوس عوده ماجد ضحى7053111822067032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم محمد موسى فاطمه7054111822061035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيفرج محمد جاسم أحمد7055121821019001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم حميد رياض سجود7056141822191038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيعبد حسن ثائر رسل7057101822099018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد عزيز عباس بدور7058141822127012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة568.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن كاطع عالوي عباس7059141821003074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم عامر العزيز عبد7060111821009050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة567.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيناجي حسين علي حسن7061101821060031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة567.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان ياسين اسماعيل سماء7062121822092037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيمنشد علي حسين زهراء7063131822104023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيالوهاب عبد الرزاق عبد محمد زينب7064101822090019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيالوهاب عبد الجبار عبد معاذ مصطفى7065101821016059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسليم محمد ابراهيم فراس محمد عبدهللا7066141821005053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس الدين نجم دلير دانيه7067141822127022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيجوده عزيز كريم دعاء7068131822109010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي رجب علي هاجر7069111822067056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيشحيتان حسين عباس فرح7070111822137038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمجيد عزيز مجيد مريم7071111822106041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود فاروق ليث نبأ7072111822087023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان ثجيل كامل زينب7073141822070053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيدخيل ناصر تركي ايه7074141822136010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حسن فالح عالء7075141821008060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيياسين محمد جمال عمر7076141821040029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعذيب مجيد كاظم مريم7077141822110134

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد محمد اسام ساره7078131822102011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي نعيم هاشم سجاد7079151821003047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمحمد الحميد عبد ضياء مريم7080111822106039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محمد صالح محمد7081101821032033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد زوين صفاء حسين7082141821037092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعوده غضبان جليل زينب7083131822071057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير الجليل عبد سعد منار7084131822078046
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد الجبار عبد جمال مريم7085101822099034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحسن هادي حسن علي7086261821013080

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه حميد ماجد غفران7087131822111088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيشكر عبد محمد سماء7088101822095011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيزبون فرحان علي آيات7089141822071005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم جليل بهاء رند7090141822100037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد فاضل عباس هبة7091141822132010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيضاري كريم مثنى شمس7092111822070042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيزبون جاسم مؤيد هدى7093151822052027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان داود لطيف مروة7094141822099061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح صيهود حسن علي7095141821029048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيمطر عالوي حسين نور7096101822107039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن رشيد اديب مريم7097141822074098

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد عباس الرسول عبد شهد7098121822102062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كرم صالح زهراء7099121822091016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعظم مطر حيدر كرار7100261821026055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيناجي عباس حيدر زهراء7101111822127024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصباح داود علي الحسين7102151821004004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيحسين يونس خضر يونس7103251821116060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعطيه عدنان صكبان سجاد7104261821176019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم جبر علي غدير7105121822105111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد موسى الفتاح عبد ليلى7106131822071104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم سلمان عماد هبه7107131822119040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان زاير سعيد مريم7108141822098037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين محمد علي ريهام7109121822093015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد رزوقي محمد تبارك7110111822076024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيمحمد عدنان قحطان علي7111211821262013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف محمود يوسف7112141821003149

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيطه رمزي عامر رسل7113101822116014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسن صالح زهراء7114141822111019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد كاظم محمود غادة7115141822076069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن مهدي مصطفى زهراء7116141822079055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة560.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي صبري زياد شهد7117131822111077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيعمران حبيب زياد علي7118111821002039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن صبحي عامر زينب7119121822117016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبينصيف حاتم سداد سيف7120131821006040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيعلي طالب نهاد حسين7121111821007026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد محمد باسم ساره7122141822067051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيالعابدين زين عريان قاسم ايناس7123131822107023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيطه ياسين ضياء محمود7124121821174027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيحطاب محسن خالد مريم7125131822076021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعيسى الرضا عبد عالء حنين7126131822107035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيجواد طالب احمد قمر7127111822089040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيخلف ماضي الكريم عبد فاطمة7128111822095087
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم احمد عدنان نور7129111821166034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان عكله عباس زهراء7130151822044042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم جلوب عيدان اسراء7131111822220003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحسن عدنان عادل هديل7132111822072108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد حمدي ثائر رحمه7133111822072035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيحسين عبد هادي حسن7134211821234001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد ذياب احمد محمد7135131821006079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين رحيم عباس حوراء7136121822085013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمكي محي علي سراء7137121822118029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيعلي عباس اركان عمر7138101821012010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس عمران رائد زهوه7139131822077028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيوك خانة غالم احمد زهراء7140131822116020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعناد خلف عباس فاطمه7141121822127090

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان جبار صالح علي7142121821203017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيأبراهيم شعبان خليل بالل7143231821011020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيرهيف علي حسين علياء7144111822064044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيخضير عباس احمد هللا عبد7145101821042013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم خيون جبار نور7146121822089072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيرشيد حاتم الكريم عبد مالك7147121822087052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود الرزاق عبد سمير رند7148131822073051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محمد االمير عبد مازن اسيل7149121822085004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جاسم جالل جهاد7150151821008025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيايوب طليب حميد علي7151111821150065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزاير علي سعد عمار7152151821013058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحاتم مهدي خيري علي7153131821002040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد المجيد عبد ضياء حوراء7154131822115005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبيعدوان صالل علي هللا عبد7155141821054021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيشعبان حسن صالح سمر7156101822094019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيفليح سمير عامر سمير7157141821176042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة555.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيمبارك احمد جاسم سعدي7158211821039019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعطيه خلف رحيم هدى7159121822125106

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيزوره دعير ياسر حسن7160261821047043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي عبد حسن كرار7161131821026057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمحسن نعمه خالد قاسم7162231821008111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخادبيداود شاكر نهاد رفل7163111822115004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم صالح مهدي حسن7164101821150010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سالم جاسم زهراء7165141822140023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم فارس عناد علي7166121821008023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيموزان مهاوي هللا عبد فاطمه7167131822103055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبياسماعيل صباح انور شمس7168101822091018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالكريم عبد احمد مازن دعاء7169111822077005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيشهاب علي رزاق محمد7170111821022068

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحنتوش كاظم كريم زهراء7171121822127054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيازغير عبد علي زينب7172151822042039
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي عبد كاطع مؤمل7173131821026061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيزيدان ابراهيم تحسين علي7174111821002036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان شعيل سالم سماح7175141822139030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم علي محمد سجى7176121822103027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عبيس محمد سراب7177111822081033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيهادي الرسول عبد علي حمزه7178121821018016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبينايف طالب مشتاق شمس7179101822112012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجايان ابراهيم اسماعيل زينب7180131822107059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين صبحي رياض منار7181111822109100

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشمخي مونس حاتم سالم7182141821008047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيداود ساجت علي غسق7183141822115066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم حسن فالح وئام7184141822097045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد عبدالحكيم جمال هاجر7185141822095088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيبشاره ماهر كاظم حوراء7186141822073021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعواد عدنان خالد محمد7187141821018070

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيحسوني ابراهيم الدين صالح سجى7188101822094017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالحسين ناصر حسين عبدهللا7189141821038078

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيتعيب الحسن عبد حسين منتظر7190121821005072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود موحان محمد غدير7191131822098114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيخضير حمودي عمار الرحمن عبد7192111821012028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيحسين الغني عبد فهد ايات7193261822084003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيالزم ناصر فاضل علي7194151821074119

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمنادي حسن عطا حسين7195141821026030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيهاون الرضا عبد احمد مجتبى7196141821049070

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس جاسم نصيف زينب7197141822102054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجساس فرحان عويد مريم7198141822136069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيحياوي علي حسين موده7199101822114022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم محمد سعد تبارك7200101822107006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد زغير علي نبأ7201121822105149

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد محمد قاسم الكريم عبد زهراء7202131822107055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيباقر الرضا عبد نزار مريم7203131822074044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيجواد محمد الكريم عبد دعاء7204101822105018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد محمود سعدي سميه7205121822103030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيشخير حوار ابراهيم حسن7206231821011026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبياحمد شهاب ليث ايالف7207101822101008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيناجي علي محمد مجيد محمود7208141821009048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي عبود علي زهراء7209151822048051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج مراد صباح زهراء7210141822065033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر كريم محمد ايات7211131822098009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسين علي صادق7212141821029034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيعلوي حسين عباس فاطمه7213101822133048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحمد هندي احمد شهالء7214101822120040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان حميد علي زيد7215101821033019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس سعيد انور ايه7216121822093005
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيعلي عزيز اياد دينا7217131822244003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيسبع كاظم منصور السماء ماء7218111822114029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيدهش عبطان صبيح القادر عبد7219111821033052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد فالح عدنان احمد7220111821019002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر بدن صباح مريم7221151822050086

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيخضير حسين صفاء مهند7222141821013154

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحيسن فرج عباس حوراء7223141822115022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيمحسن صدام رياض هالة7224101822106026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم صالح عالء بيداء7225121822112017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان داود كاظم حسين7226121821009055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح االمير عبد الغفور عبد ضحى7227131822095027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم رحيم اللطيف عبد مجتبى7228151821008111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد نجم سهيل سفانه7229111822084063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين احمد اسماعيل احمد7230131821007002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطر خلف كريم علي7231151821001083

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي كريم رحيم منتظر7232151821005108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعبد نايف حازم تبارك7233111822081013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحمدان حمود طالب عال7234141822070073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبينعمة جثير علي العابدين زين7235141821030026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيساده تركي محمد زكريا7236141821176033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيالمجيد عبد الواحد عبد باسم اسراء7237141822100005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين األهلية الفردوس ثانويةاالولى الرصافةادبيالدين شمس سليمان احمد محمد7238131821035001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الرضا عبد موسى زينب7239151822054059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمود حميد مازن شهالء7240211822097045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلادبيداود خلف حازم االء7241311822032003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيانور ناظم السالم عبد سما7242131822102014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعباس عبد عباس أحمد7243111821012004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي واثق غدير7244131822118118

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبينجم حسن عامر االء7245181822233001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعبد محمود مشكور محمد7246101821055043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعزيز قدوري رشيد حسن7247121821003014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود خلف حميد سجى7248121822104020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبينفيل عكار قاسم سجاد7249121821034087

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد الكريم عبد جعفر تماره7250131822077012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيمعن خشين حسن احمد7251281821021001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيوهابي عوده محمد نبأ7252131822077067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيسليم هللا عبد سعد فاطمه7253131822097043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسون علي اسعد المرتضى7254151821011007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد كامل سعد سجى7255141822080040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف علي طالب صابرين7256141822111037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى قاسم رياض احمد7257151821001005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيخدام هادي سعدي وسناء7258141822072093

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعبود محمد هاشم الجواد محمد7259101821060107

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيبرهان جاعد رزاق زهراء7260121822099024
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا نصر الصاحب عبد ميثم زينب7261131822089007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعالوي مجيد قيس جيهان7262111822112034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيشنون عاتي نعيم مريم7263111822064049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0الرابعة النازحين ثانويةديالىادبيموسى جهاد طه محمد7264211821086008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشندي مونس سالم احمد7265151821011003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخريص عطيه زيد نبأ7266151822046064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعالوي جبر رعد وسام7267121821044110

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيجابر مهدي طالل رنين7268121822176006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيوادي حمادي يحيى لجين7269111822108081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف نصيف ياسين علي7270151821002073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل عطية صباح سيف7271141821048038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيزبل راهي لطيف علي7272221821254020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاري محمد سبأ7273141822102058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر حبيب كريم حوراء7274141822074021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد جبار ستار مؤمل7275141821028099

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعطيه منجي صفاء اسراء7276121822118001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد ابراهيم فاضل تبارك7277131822100009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي حسين علي مقتدى7278151821002100

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيسلوم داود عباس امنه7279131822111010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيقدوري محمد علي حسين7280131821029020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيخلف الرحمن عبد وليد عمر7281211821087030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيكريدي خلف جواد حسن7282111821007015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبده السيد طه عالء7283121821044044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم رحيم الرزاق عبد فاطمه7284151822040097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم نعيم سعيد نور7285101822076040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيزبون فرحان حاتم غفران7286141822071045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمالح كاظم جواد حسين7287131821017027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم حسن مهدي عذراء7288141822082030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيسهيل ابراهيم ظاهر نهى7289131822072049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر هاشم خالد نور7290131822071130

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيجبر جواد ياسين جواد7291101821005009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيخسار كاظم كنعان حيدر7292151821008055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيزاجي كاظم حنون فاطمه7293131822092044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيالحميد عبد شعالن حردان ابراهيم7294111821029001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيشهيد غالب غسان فاطمه7295131822100039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيالرحمن عبد الرزاق عبد ابراهيم نبأ7296111822106047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد المهدي عبد محمد ميس7297111822100028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم صبر فالح فاطمه7298151822048095

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم احمد رعد احمد7299131821006004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيكمر ناهي حازم تمار7300141821201283

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي حسن قاسم نوريه7301141822100100

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر سلمان سامي تبارك7302141822127013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيعباس جميل احمد زينه7303181822236019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيجسام كامل فراس رند7304101822101022
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعيالن عويد حسين سجاد7305261821026027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي عباس فرحات أسراء7306131822074001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيسلطان حمود حمزه فاطمه7307111822072072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين علي مضر رانيه7308121822120010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود ابراهيم كاظم حسين7309151821009047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيكريم محمود حسن طيبه7310141822401097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيمزعل جاسب موسى الهدى نور7311101822103032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد حسين علوان منى7312141822101036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد رحيم عمران ريام7313141822066013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم عباس جواد شيماء7314121822089049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي هاشم عباس االء7315121822089003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيرضا جعفر رعد زينب7316151822054051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيظاهر ثجيل علي رقيه7317131822073048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبينصيف عباس صباح العابدين زين7318111821009035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيداغر سعد كاظم نور7319111822076133

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صالح علي سيف7320111821011027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان الصاحب عبد عباس حسين7321131821019012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيهليل علي نعمه حسام7322141821018017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبياحمد عباس اياد هللا عبد7323151821011022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعباس حميد جاسم كرار7324101821060094

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيدرويش عباس سهام علي7325101821015043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيناصر رزاق عامر امير7326141821013030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي هاشم محمود مروه7327121822089064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيذيبان جعفر حازم غدير7328121822110041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيسعد حلو محمد نائل7329131821003073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم جبار الستار عبد غسق7330131822107099

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر ابراهيم سمير هيثم7331131821008181

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبييوسف جواد علي مالك7332111822071110

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي فاضل عدنان تبارك7333131822119004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عبيد علي سعد7334111821015064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيمحمد قاسم دحام احمد7335211821239002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيموشر طريفي احمد علي7336141821025027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن رهك علي محمد7337141821037275

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد عبد ابراهيم اسراء7338141822075008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر شاكر غالب محمد7339141821027074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحمود االمير عبد فراس االء7340101822107001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيجبير فليح حسن حسين7341101821060043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيداود محسن جبار اسراء7342141822115002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجويعد عباس علي حوراء7343151822046017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود قدوري يوسف زهراء7344131822073064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيحسن حميد وليد ورود7345111822100032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيسموم علوان جواد اثير7346211821019003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيابراهيم عكل الغفور عبد رنا7347261822083022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيشريف حسن فالح بنين7348151822054021
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيشيال غازي فاهم حبيب7349151821008026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد سلمان عالء هدى7350121822110052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيغضبان كامل وليد تهاني7351141822102017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد فاضل احمد رسل7352141822126010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم نوري الكريم عبد7353101821027048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي سلمان خلف تبارك7354121822112018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن عباس خضير بنون7355141822075042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيجاجان حميد حسن ريم7356111822133021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين محمود عادل تمارة7357131822123006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجبير محمد صباح حيدر7358131821042025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين السدة اعداديةبابلادبياليذ حسن سعد قاسم7359231821016049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد ربيع سعد طيف7360111821024015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم مسلم عقيل مريم7361131822079051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيسالم بديوي ثائر فرح7362131822110025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصحيو حمدان قاسم بتول7363151822046011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعجة عباس سليم حمزة7364141821048033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عباس عماد حسام7365141821030015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيجوده عبد ثامر بتول7366141822191007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيهليل صالح العباس عبد ايناس7367141822079015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعيدان علي محمد ضرغام علياء7368121822105107

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر رمح كومان عباس7369141821040019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم طه هدى7370131822106064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحميدي كريم احول صادق7371281821027034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيصالح عباس عماد ميسم7372101822076039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبينجم هللا عبد حسن احمد7373131821008006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي غني عامر ربى7374131822091046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيحسن حسين صالح حوراء7375111822106019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيديوان محسن نجم يوسف7376111821007096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم عطوان سعد غدير7377151822041040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيزناد حسين ماجد علي7378151821002067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي داود سلمان محمد7379141821038131

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيكليخ عباس حسن نبأ7380141822080069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان شاكر ضياء مصطفى7381121821044098

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيسليمان حبيب ريكان احمد7382191821283001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي موسى صبيح ياسين7383141821038172

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيفرطوس عبود عالء رقيه7384121822105052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيبدر زبون سالم سجاد7385121821034078

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد سليم ضياء علي7386121821034109

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيحلبوس نجم عباس مصطفى7387191821078058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0الخارجيوناالولى الرصافةادبيصالح محمد كريم محمد فهد7388131821400088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين هاشم حيدر سجاد7389131821012065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيحبتر لطيف احمد اسماء7390131822094002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيجبر مطشر ايوب منار7391131822123038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف فرحان خليل محمد7392121821170028
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيزهيان ربيع علي زهراء7393111822095055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي عبداللطيف رفعت محمد7394121821029027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم عباس قصي علي7395111821009063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا نصر سلمان حسن ايمان7396111822217012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيلعيبي مطشر علي رسل7397141822115030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة669.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيربيط شريف حسين كوثر7398111842089032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة660.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف نعمة حازم محمد7399131841016068

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة660.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد ساجد احسان زهراء7400111842114045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة613.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد غانم ميار7401131842104051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة608.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين خزعل حمزه رقيه7402121842090015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة598.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيزاعل عطا قاسم مينا7403101842104025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة598.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالصاحب عبد صادق جعفر زهراء7404121842086026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطالب كاظم شوكت زيد7405251841031295

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد حمادي طارق زينب7406121842102046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة578.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم حمد ساهي الدين عماد7407121841031123

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيغضب شندي احمد علي7408121841007096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعيد حميد حامد امير7409131841010013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة572.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجابر محمد عباس محمد7410131841012117

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد طه فارس زينب7411141842086102

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة567.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيخفيله حسين جبار حنين7412111842112023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن جبر حاتم نور7413151842050086

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد رشيد علي زينب7414121842105077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحكيم طلعت نبيل صفا7415131842078027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد الستار عبد تحسين فرح7416111842100020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح الحسين عبد عالء كرار7417161841075209

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعريبي فوزي حيدر كرار7418111841209050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة557.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيدرويش طارق زياد هللا عبد7419101841020091

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد محمد هاشم حسن7420181841085011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة556.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم عبد صالح محمد7421131841009034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.7للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف مهدي محمد رنا7422101842079012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جبار رضا تبارك7423141842077007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبدر نعيم محمد يسر7424141842142045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة554.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطلك عطروز فالح عبدهللا7425131841003036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعبد كاظم جواد محمد7426231841027049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد الجبار عبد احمد امنه7427101842086019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليفه الجبار عبد ستار مصطفى7428111841058117

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة551.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمطرود شيحان اياد فاطمه7429101842102037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد سريوط علي مجتبى7430151841013044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيابراهيم نعمه صادق اسحاق7431271841003003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد فخري مهند زيد7432101841018011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة548.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد حسين احمد نور7433111842070105

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحميد عبد قاسم نبيل حسين7434251841205057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي محمد موسى7435131841030104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكردي شعالن احمد الهدى نور7436141842072120
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصبيح حنون عبدالكريم تقوى7437131842111019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة546.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيروضان عبود سلمان ياسر7438101841015046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزة سعد علي محسن7439141841048077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيشويخ صالح محمد زينب7440101842119030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشحيت جبر حسين زينب7441141842071034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن علي هادي منتظر7442131841024031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائينزال محي ياسين حسن7443221841306050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيطاهر عجيل الرؤوف عبد علي7444141841022050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد ابراهيم خالد زينب7445101842102024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر عبود جواد فاطمه7446151842054117

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم عباس خضير عسل7447131842071079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فيصل وسام طيبه7448141842079070

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجبر شمخي قاسم حنين7449141842077013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيترف عاصي حميد مريم7450141842109029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم رشيد سالم دعاء7451121842106023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالفتاح عبد هاني ليث نبأ7452141842078092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناجي سالم خضر تبارك7453141842081007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة خضير احمد زهراء7454111842062045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد علي مازن سارة7455101842086067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة540.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىاحيائيحسن عواد حسن محمد7456211841066011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنخي بعيل محمد نور7457141842110162

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيزريج هللا عبد حسن وطبان7458201841084047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيعكله محمد جاسم الصادق محمد7459181841346040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين مجيد طالب نور7460141842090072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحسين زيدان خليل نور7461191842193077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى نجم جبار نرجس7462131842105047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمادي مناور امير سالم7463141841022027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسن عبد هادي هالل رحمة7464121842087022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حمد عصام مصطفى7465111841016093

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطا كاظم احمد سجاد7466151841008012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي احمد محمد عثمان7467101841020100

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم الحسين عبد اياد رانيه7468111842081014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح عبود سالم أحمد7469121841205003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0الخارجيونكربالءاحيائيكاظم جواد علي محمد7470271841400022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة535.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى حسين الرزاق عبد علي7471111841011047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد علي طه حسنين7472181841006030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمود خلف حيدر سجود7473141842079054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعاكف صفر فوزي زهراء7474121842107096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا سعد محمد علي زينة7475101842086066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمعروف غني سيد مؤيد سرى7476101842119037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزوير حسن كاظم نورالهدى7477131842086093

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجميل عبدالكريم احمد اسامه7478131841030016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلطان عنيزي سرحان فرح7479101842090058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين اللطيف عبد حسان طيبة7480101842116027
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيالقادر عبد صالح احمد غدير7481211841034043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة532.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعياش عبدالرحمن عبدالعظيم مريم7482131842100082

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان علي محمود ضي7483111842076093

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة532.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكيد جهان جمال علي7484131841031037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود علي منتظر7485141841022076

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيهداب حامد كمال آية7486191842246008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطية حسن سعد تبارك7487111842062024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين رزوقي عمار مصطفى7488121841028017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطعمه هادي عدنان طيبة7489151842080083

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة531.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيمخلف ابراهيم جالل ميمونه7490101842111034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغيالن كاظم الرسول عبد زينب7491141842140064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي جعفر نور بتول7492141842111027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمادي خلف محمد هللا عبد7493311841024097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشريف محمد ماجد افين7494131842072005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن خليل فاضل بركات7495131842070033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد رشيد محمد علي7496141841011075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.3للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعباس كريم ثامر دانيه7497151842057012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي سامي ُمهل7498101842095062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع اضالل غالب زهراء7499151842044060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جميل عصام فاطمة7500121842107171

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبجاي شاطي هيثم زهراء7501141842132035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة529.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيشاهين شبوط الرضا عبد عباس7502121841007088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم صدام حيدر7503181841278003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخان علي مير علي  عادل فاطمه7504141842114022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي صالح الستار عبد دالل7505141742097010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين ناصر ثامر تبارك7506131842086017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محسن صفاء الرحمن عبد7507141841030015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيجبار هاني ظامر فاطمه7508181842236108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب المنعم عبد عالء7509111841003016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد محمد االمير عبد شيماء7510111842105055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة527.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد غازي فاروق رسل7511101842106009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدخان موحان رعد هللا عبد7512141841026037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاطع غازي حسن كرار7513131841012105

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم طالب علي حسين7514131841012044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليفة محمد باسم الرزاق عبد7515111841012019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائيالسالم عبد الحي عبد خالد زهراء7516101842092007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيغالي فيصل عذاب اسراء7517161842280004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود فتحي مكي هاني7518111841026152

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي زهير احمد تماره7519131842071024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنباراحيائياالمير عبد حاتم سعد محمد7520191841292047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة525.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضر حسن جاسم فاطمه7521101842102038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة525.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد فاضل احمد حازم7522111841020015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة525.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيجباره محمد علي رقيه7523101842123015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة525.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعواد لفته هللا خير جواد محمد7524221841035160
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيخضر عريان قاسم كوثر7525181842182050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خزعل سعد سجاد7526131841031026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطلك عناد قاسم الهدى نور7527101842139052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسباهي خلف حسن هبه7528151842041062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان الحسين عبد مثنى رند7529121842094073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخنيصر الزم جاسم صفا7530121842094132

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعذار الرضا عبد مهدي زهراء7531121842112075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن عمر وليد آيه7532131842091012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيكاظم محسن صباح الزهراء فاطمه7533211842148034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد طاهر ودود ابراهيم7534101841013005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي عطية ابراهيم محمد7535211841039028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان حسن صالح مصعب7536131841020096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد عباس قيس زهراء7537111842068038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين طه محمود ايهم7538101841013028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسين عباس فؤاد حوراء7539141842094034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهذال حمود عبدالكريم عذراء7540131842106024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيالرسول عبد هشام ياسر رند7541131842224002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد صاحب رحيم آيات7542111842065005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم صدام احمد اديان7543131842097003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد هللا عبد نزيه علي سيف7544141841022028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم ثامر زهراء7545101842101044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان نجم سهيل براء7546101842077013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم امجيد محمد سجى7547151842053059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيبكر حسين شيركو علي7548111841037059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجودي احمد سمير محمد7549101841026211

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيفرهود لفته شاكر منتظر7550221841036201

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0الخارجياتالثانية الرصافةاحيائيمهوس باني كاظم مريم7551141842401039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائييسر صافي جبار زيد7552131841005021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحيسن سلمان زوين اشواق7553111842217009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىاحيائيخلف يحيى محمد مصطفى7554211841066015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسيالي جمعة الكريم عبد غفران7555121842104025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة519.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيخلف علي عمر هللا عبد7556191841015044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيفرحان اكيوش طالب ورود7557261842250149

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيحزام نور كمال هاجر7558101842097052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد حسين جمعة حسين7559101841013038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهنا كعيبر عدنان نورهان7560111842072094

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد مصطاف فيصل نمارق7561111842102037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمخرب جوبان سامي حسين7562151841007035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن مسير علي احمد7563111841028006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة518.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعيدان مهدي الواحد عبد زهراء7564151842060004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.8للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجوير دحام علي زهراء7565131842117068

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمزه راهي احمد امير7566131841037012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطاهر لفته عطا زينب7567131842111040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح حسين زهراء7568131842117061
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخنجر مهاوي خالد الهدى نور7569151842051118

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيراضي عبد حسن علي7570101841003018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيصكر الهادي عبد عماد رايات7571291842051090

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد خالد علي مروة7572111842139026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي هاشم ايه7573131842074005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجابر حسين حيدر مسره7574141842077050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود حسن مديح مصطفى7575141841050025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعذاب صالح سعدي شهد7576141842067041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزغير محمد قاسم زهراء7577151842041035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسون سعيد احمد سيف7578131841008029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطارش منصور حميد مريم7579121842089069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعباس خضير االمير عبد مصطفى7580181841141095

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجم فيصل عمار تماره7581121842109020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم خليل عماد مهند7582101841022046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد سعدي حكمت شدن7583111842080076

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائينجم كريم حاتم ميمنه7584121842106080

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطا عباس محمد الرحمن عبد7585111841040010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسبتي حمدان ابراهيم زينب7586141842101023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر زمزير كاظم مريم7587141842224025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحرين صادق احسان حسن7588131841031012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صالح احمد تبارك7589131842071019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود عباس صالح الزهراء فاطمه7590111742067056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد عقيل رباح حنين7591211842156012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمسلم خالد فراس غدير7592121841030121

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم طارق دريد زينب7593131842116020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز جبار ستار ابتهال7594141842070002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشهيد نوري صالح ُسرى7595131842096019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان عطا حازم العزيز عبد7596101841003015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحمودي حسن نوفل سماح7597211842139086

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس الحسين عبد علي االء7598121842118004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد داود سعد أسراء7599111842067001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه احمد ابراهيم محمد7600111841156052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسون رشيد زهير سماء7601101842137049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعطيه عزيز علي محمد7602141841019080

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين جمال دعاء7603191842369097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس فاضل كريم ورود7604121842110085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان عباس حميد زهراء7605101842118040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليف عواد سعد احمد7606111841018008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود ناجي عمار تبارك7607131842118031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيشالكه علي منصور فاطمه7608111842066048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيعلي هادي رائد تبارك7609141842077006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيبديوي خليل ابراهيم تبارك7610111842080021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد الكريم عبد عدنان رفل7611111842079021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيارخيص ارحيل هللا عبد رسل7612101842113024
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيضمد علوان محمد مريم7613141842225089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد كامل حمود ايناس7614141842093007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن محمود مازن حسين7615141841034011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيفرحان محمد عادل شيرين7616191842166040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حنتوك محمد الزهراء نرجس7617121842094189

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالكريم غسان رند7618131842086027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد عمر هللا عبد طيبه7619101842091061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد قاسم ثامر ساره7620141842134056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمالح جالب سعدون امال7621151842040008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيفالح والي علي محمد مصطفى7622111841006071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزة رميض وسام رسل7623111842112030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيماذي كاظم محمد اطياف7624131842129002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحساني محمد رزاق غادة7625101842139029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيزبون الحسين عبد الرسول عبد فاطمه7626101842223065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.4للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبود صاحب مهدي حسين7627151841012015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد قاسم عامر زهراء7628121842087027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم قاسم احمد مريم7629151842056060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحسن زغير رضا نرجس7630151842045053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائينصيف علي نزهان ريام7631181842236063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي سيف شهد7632141842074101

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرحيمه سلمان خلف علي7633141841003033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح سعدي علي رسل7634131842070069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم عباس محمد هللا عبد7635101841029026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعلي االمير عبد ناظم حسين7636261841038031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد يونس الدين بهاء ارجوان7637101842089002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف ناصر خالد جيهان7638101842118021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم نصيف الحسن عبد احمد7639121841030013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم الحسن عبد كاظم فاطمة7640121842107174

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عبد محمدعلي اسراء7641131842091016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد ماجد حسين والء7642151842051123

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد عبدالموجود عبدهللا7643131841001041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير الكاظم عبد حيدر اطياف7644121842105007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن صالح حامد زينه7645131842117081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيباقر محمد احمد عالء رقيه7646111842104019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيشالش شهيد صادق جعفر7647241741015014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيبندر عزيز بهاء فاطمه7648101842120080

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حيدر طالب مقتدى7649141841001027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد مجيد عبدالسالم عثمان7650131841001053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمود صالح محمود ابراهيم7651111841005010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان محمد رسول منتظر7652121841031174

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعارف لبيب ابراهيم حيدر7653211841029010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياألمير عبد الكريم عبد ضياء شهد7654121842110052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد محمد جاسم كوثر7655111842072074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيخماس احمد عالء امنيه7656101842120010
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم دعير عباس ساره7657131842107054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحيسن سيد فاضل يقين7658131842093122

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم احمد ابراهيم ايه7659101842083003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي عجالن الكاظم عبد سجى7660141842076049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم مكي حميد ايات7661121842095004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسابط يتيم جبار دعاء7662151842046042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فالح محمد جنات7663151842055015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعوده جاسم حسن زهراء7664151842045023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد داود ثامر نبأ7665101842114050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر جبار محمد علي7666131841012092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح سامر فاطمة7667131842071088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغضيب جبر ستار حيدر7668141841011030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنباراحيائيحمادي كريم خلف زياد7669191841010012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن شعالن طه رجاء7670111842073024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيلفته عباس الكريم عبد حارث7671101841002020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلويع فرج الرزاق عبد آية7672141842101001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف احمد خليل مصطفى7673101841011075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيجاسم فياض حسين خالد7674191841083007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد ناجي علي احمد7675101841026023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيوساك الرضا عبد علي الحسن ابو7676101841008002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه عليوي حسين سراء7677111842126029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد سبتي حسن محمد7678141841017104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.6للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمغير ظاهر محمد مصطفى7679131841010131

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيشامخ خشن شريف مقتدى7680121841007171

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغالم عبود الكريم عبد علي7681121841030112

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقيطاس هللا شكر سعيد الهدى نور7682151842046162

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلمام جغد محمد غيث7683151841011071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبيد محمد جاسم فاطمه7684131842100063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرج حسن فلح زينب7685141842112033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيسعيد هللا عبد حسين عبير7686141842220065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف فاضل مؤيد مصطفى7687131841029054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيسعيد رزوقي حيدر محمد7688231841027051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمتعب عليوي قاسم رقيه7689151842058032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيعلي حديد منذر خبيب7690191841362011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم نصيف حسن منال7691251842096274

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكريم الرسول عبد احمد نور7692121842231074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفيصل سلمان حميد ازهار7693101842107003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخزعل حميد احمد يوسف7694101841013166

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح صبيح احمد رغيد7695111842114037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمظلوم محيبس محمد كاظم7696131841026025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان كاظم قيس فاطمه7697131842080032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشميل سالم كاظم نور7698151842055108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيقاسم سليم هشام محمد رقية7699101842118034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيفيصل منصور عدنان علي7700111841032046

2889 من 175 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيدخيل جابر علي عبد علي7701111841037063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيدلو احمد ياسر الهدى نور7702101842101103

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس وداعه الكاظم عبد ازهر7703141841203018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزبون حسين خليل شهد7704141842100061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيحسين جبار ستار نور7705261842072038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزبون ضمد رحيم هاجر7706141842134122

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيااليمة عبد علي امين محمد7707111841008034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيطاهر عبود الزهره عبد زهراء7708111842076060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عليوي جاسم رسل7709141842079031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهنا ظاهر محمد باقر7710141841022011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسين خضير ياسين سجى7711261842108067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعدي سمير محمد مصطفى7712131841001089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعادي فزع يعكوب احمد7713101841009006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد سهيل سالم سرمد7714101841029017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصكر جحف حبيب رجاء7715131842098026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد كاظم علي قنوت7716111842114082

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم هادي مصطفى نبا7717131842120025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيفاضل عبد حسين عباس7718231841012055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحميد مجيد علي سكينة7719131842089024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائييعقوب شمعون وائل دانيال7720141841034012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعوده صكر حامد صفا7721111842064039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمعلة رشيد حامد محمد7722141841047114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد سعدون اسعد سند7723111841019014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائييعكوب خزعل محمد شجن7724111842106029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمد ياسين سالم مريم7725131842087086

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعوني فيصل شاكر حسين7726141841049008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حميد مقداد غفران7727121842107160

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي هللا عبد أحمد حنين7728141842091007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخفي جبر كاظم حمزه7729141841043009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجاسم هللا عبد سعد هدى7730141842077060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيروكان كامل اياد علي7731141841047076

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان حسن فالح هند7732131842105054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل طارق نهاد ايه7733131842100009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشرهان ذاري منشد جعفر7734151841010014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس جاسم حسن فاطمه7735151842046126

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا فيض الواحد عبد رائد كرار7736151841011074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمعيبد بجاي فاضل علي محمد7737151841003053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيلطيف صاحب حيدر محمد7738111841209053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيديوان حسين خليل مؤمل7739121841206029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير ياسين آيه7740111842082004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد حسين عالوي نبأ7741111842072085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرضا عبدالوهاب مؤيد هديل7742131842071129

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم هللا عبد محمد نجوى7743101842116040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي الحسن عبد احمد زيد7744101841043018

2889 من 176 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيداخل عبود رعد سارة7745141842074087

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدلول كامل سنان بان7746131842091029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيبداي ناصر عداي بتول7747221842188004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحوشي سالم عباس علي7748131841045034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيلفته فيصل علي ميسم7749211842262010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس الحسين عبد عباس علي7750111841007010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد فاخر بشير الهدى نور7751151842080117

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس عاشور كاظم الهدى نور7752111842112075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمسلم الجبار عبد سعد كرار7753281841008039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيشياع ابراهيم فارس امير7754111841152004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجويد خليل ابراهيم ميس7755111842076129

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحبيب شنين خالد زينب7756131842126026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود كريم محمد الهدى نور7757141842145142

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد محمود باقر طه7758111841016038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعذيب عنيد حسن نور7759121842094196

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيكاظم جعفر احمد علي7760211841081031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد حسين الناصر عبد حيدر7761121841031063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين توفيق زيد حارث7762101841013034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد شحاذه عدنان رانيه7763311842047060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد بدر فيصل المهيمن عبد7764101841023012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين اديب هانئ7765111841011078

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمد سلمان داود حسين7766151841002014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيحمادي جاسم سلمان محمد7767191841350034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيوهيب امثاني محمد علي7768141841022052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبندر تمر حامد مصطفى7769141841174014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخماس علي الرزاق عبد حسن7770141841049005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جعفر محمد ميثاق جعفر محمد7771121841031141

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح طارق لؤي أحمد7772121841001009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس فاضل صفاء فاطمة7773121842118073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسويعي سعيد نوري تبارك7774111842114019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته قاسم علي نور7775131842107089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود ابراهيم حسن مصطفى7776131841023039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد جمال محمد زينب7777111742109048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفرحان كاظم عقيل فاطمه7778131842100067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبر جلوب غني ايالف7779111842064008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجالب مسلم سوير اسراء7780121842112012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حسن معين شهد7781121842087037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود شنيشل كاظم عباس7782121841032042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعناد كريم علي حوراء7783151842053023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميدي وحيد سمير رانيا7784151842044041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن جبار ستار زينب7785151842056036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياسماعيل محمد جاسم الحسن7786101841026036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيناصر حريز ناصر تهاني7787161842201006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين حسن محمد طيبه7788131842116031

2889 من 177 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح محمد سامي عامر شهد7789101842115113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيشناوه حبيب حيدر طيبه7790101842077054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيجمعه مهدي سالم شهد7791211842245012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسن محمد تبارك7792121842121002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد كاظم جواد رقيه7793121842231030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجايد حامد كاظم طيبه7794141842110110

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيسرهيد احمد شهاب رواء7795191842234013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمود اسامة كوثر7796141842132058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعداي محمد برهان رقيه7797131842099016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمزة عبداالله حيدر ضحى7798131842079017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطا صادق حيدر عبدهللا7799131841022061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.5للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف عبود عامر محمد7800131841010111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائينجم محمد نزار حنين7801101842078020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشامي ستار امير فاطمه7802151842053078

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان غازي قائد فاطمة7803101842106022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد كاظم مهند فواز7804101841014049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي مهدي هشام حنين7805101842105010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيسلمان هادي حسن زهراء7806261842108047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيجفال عبيد سالم نظير7807261841029025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائياحمد محمد يوسف مريم7808211842170027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيمطلك المحسن عبد ضياء رشد7809311842031012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد علي ليث مينا7810101842100101

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود عباس فراس فرح7811101842101077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيكريم كاظم يحيى رند7812101842123016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي رشيد حميد بتول7813121842112019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياحمد كريم نهاد احمد7814201841048027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم ثامر مصطفى7815181841006094

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي فاضل عادل علي7816141841020034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي فاضل قحطان عدنان7817131841029038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفلفل عبيد عنيد عباس7818151841003022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائينجم هللا عبد ستار صبا7819111842068051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد تركي نبيل هللا عبد7820121841002028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعامر كامل حمزة هللا عبد7821111841058055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات االهلية عشتار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي نعمان علي در7822121842132003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيحسين كاظم محمد محمود7823121841007155

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيثجيل حيدر احمد حسين7824121841026027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيباقر سالم عقيل رسل7825111842081016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي كاظم محمد بهاء7826151842056011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي جاسم طارق جاسم7827131841024006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةديالىاحيائيجبار معروف وليد محمد7828211841069008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن صبحي صفاء غاده7829141842102032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسيد زيدان قيس نور7830131842100094

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته مجيد محمد يمامه7831141842140141

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عباس احمد بنين7832141842067004
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد ابراهيم عامر نور7833131842070239

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزبون محمد باسم علي7834151841009043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعجيل محمد جاسم زينب7835151842045028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عطا رياض حور7836131842073021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيالعزيز عبد محمد خالد سجى7837121842020028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعكلة حسن صالح عفراء7838111842215095

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن نعيم قاسم زينب7839151842055057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثابت سالم فرج حسين7840151841005039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي حسين علي ذكرى7841151842040048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيعلي عبدالرسول علي احمد7842231741075006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي الحميد عبد بهاء مريم7843111842077028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيوادي ضبع الرزاق عبد علي7844101841014040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمتعب تركي محمد وسام7845101841011082

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود العزيز عبد سعد ود7846101842115206

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيياس يوسف حامد هدى7847231842085019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد سلمان حميد ابرار7848131842091013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد احمد سعيد آمنه7849101842115002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم الحسن عبد احمد نبأ7850101842139048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسن فليح حيدر امير7851251841150055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخميس هادي احمد هبة7852121842108062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيداود حميد الحكيم عبد عمر7853181841346035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن جبار محمد علي7854141841011074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيرسول هللا عبد نجم هللا عبد7855141841011059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي جسام كاظم اية7856141842122002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد فيصل مصطفى شمس7857141842094101

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفياض بجاي امير زينب7858121842105071

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان عاشور محمد سلطان7859111841058047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالحميد ربيع شهد7860131842281049

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم شرهان طالب كوثر7861111842065089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيزامل مجيد محمد مصطفى7862111841011073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيصكب هاشم عثمان عماد7863111841026101

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن نعمة صفاء امنه7864121842231005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمد خالد مروه7865121842114037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد سامي سمير االء7866121842118003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علي سمير اسيه7867111842114005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد اللطيف عبد مازن نور7868111842103066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان داخل مجيد منتظر7869151841005122

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيهاشم ناجي فراس سجى7870101842076028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم عادل رقيه7871131842121041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيكاظم جابر رعد اقبال7872261842173002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المسائية الحسين ثانويةاالنباراحيائينايل سطام ماجد مساعد7873191841361046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائييونس ناطق فراس اركان7874141841021015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيشنيور حمزه محمد ميس7875111842109116

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخلف الساده عبد علي منتظر7876151841020058
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيرجه زيدان حامد حنين7877111842105018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياحمد جمعه كريم هللا منة7878151842050075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته شخير فاضل مهيمن7879151841006095

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبدالكريم فؤاد لينه7880131842091110

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين عبدعلي سالم عبدهللا7881131841041022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر شاتي حسن نور7882131842116039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم سليم لؤي زينب7883141842112034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح حسن فاروق نازك7884131842283040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن يوسف ايوب امنية7885131842075007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمعروف ظاهر فكرت منار7886101842097043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشايع فيصل حسين تبارك7887121842107038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد عباس مؤيد سجاد7888131841008026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينهير محمد الرضا عبد نور7889151842040122

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرسن نعمه عالوي حوراء7890151842040044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيحسين ناصر شامل آيات7891261842072002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيجمعة رحمن خالد حميد7892211841033024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيعباس نجم درع زهراء7893261842084011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن سلمان علي مصطفى7894141841026073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيكارش عبود رزاق الحسن7895181841346003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيخليل اسماعيل ليث اسماعيل7896191841014007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمد محسن زهراء7897131842281033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان رحيم عدنان عبدالرحمن7898131841006021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حسين خلف فؤاد7899181841002106

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشين اعذيب كاظم نور7900131842118200

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن عبد عماد ماريا7901111842133050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيالواحد عبد عبيد فوزي علي7902111841006048

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيسن عيد ياسر طيبة7903131842096021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبد فياض رياض علي7904151841071156

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصبح حسين وهاب حيدر7905121841030065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي احمد جاسم ضحى7906121842089051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه جباري صبري ياسمين7907111842086039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعويز علي احمد بنين7908111842105013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن فخري كريم حنين7909111842066014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس طه مضر ساره7910101842091045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد العزيز عبد فيصل فرح7911101842076036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيخضير نعيمة لفتة اسالم7912221842139006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيبادي علي عبد محمد ماجد7913221841078016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد فائق سعد ريم7914101842086055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم صالح صباح هللا عبد7915101841013079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود مجيد هاشم زهراء7916121842118043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد حنون محسن رانيه7917141842108026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشهاب حميد مهدي فاطمه7918141842110131

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيجعاز دهام زامل سيف7919181841141046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائينجم احمد جمال ايات7920141842106002
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتعيب سلمان كريم نبا7921141842093063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود طارق زياد مريم7922141842112060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عباس عبدالمنعم عال7923131842101043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم عادل مصطفى7924111841012035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين فاضل جميل زهراء7925121842101015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيموشي دهروب فياض فاطمه7926141842111115

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيموسى ناصر فائق ايه7927101842117012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة626.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد جميل نهاد مينا7928111852114036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة569.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبد غازي فيصل كوثر7929141852134032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد ثامر داخل سجاد7930141851028021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة547.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد علوان احمد رواء7931141852110013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحسان صباح كامل آيات7932271852063003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد عبد علي رؤى7933121852089014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيحمدان شياع مالك حيدره7934111851008025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم لطيف ابراهيم احمد7935121851013002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة538.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعطا موسى بسام كاظم7936221851028097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمصطفى محمد عبدالغني ليث عائشه7937131852117052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة534.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعياش القادر عبد السالم عبد احمد7938101851020017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخماس دخان شمخي مهدي7939141851022063

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة530.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسين عبد عدنان محمد لجين7940181852275011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلوم الحميد عبد سليم نور7941101852076020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة528.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيزغير هادي خالد فاطمه7942261852250017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالحسين جواد حسين صفا7943131852098026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد حسن صالح فاطمه7944121852093018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة523.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمد جواد عباس زمن7945131852071022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلوان الحسين عبد رياض هان نور7946121852102053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي صالح خالد اسالم7947191851003007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف نعمه غريب ايات7948131852094007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيصايل حسين محمود براء7949231852094005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي االئمه عبد صادق جعفر7950131851011005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبداالمير منصور جعفر7951131851023009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد قاسم عمار حذيفه7952101851013027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرزاق عبداالمير سعد حسين7953131851020005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن محمد مالك فاطمه7954101852110062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحي حميد هيثم محمد7955131851010079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة515.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبشير جعفر بشير زهراء7956141852072017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصحن حسين علي هللا عبد7957141851019044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاطع حسن حيدر بنين7958121852102009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموح حمزة احمد العزيز عبد7959141851027022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسلمان عباس رعد همام7960151851003058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي يوسف علي ناجح7961141851022066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة512.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان علي حسين زيد7962101851020052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيجواد حمودي محمد فاطمه7963101852091023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي العزيز عبد سعد محمد7964221851030037
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيذياب حسين سدير حسين7965111851037016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيهليل رحمان باسم سجاد7966111851006066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة510.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرج حسن جاسم يوسف7967131851003066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفليح حسن حسين ايه7968141852106002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرديف حامد قاسم ايه7969131852099004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد نعمه حيدر مرتضى7970151851006055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحماد كاظم احمد آيه7971101852090002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة506.0موسكو في العراقية المدرسةاالولى الرصافةتطبيقيحسين مطير طعمة مرتضى7972131851204002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرشم جبار ستار رقيه7973131852107010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة505.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسهيل علوان جاسم سجاد7974121851040003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخريبط سلمان خالد مؤمل7975141851049022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيرشيد باقر محمد ادريس7976101851203016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة503.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد داود رائد شمس7977131852108004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد حميد احمد ابرار7978131852079002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة502.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد فائق رفعت سعد7979141851201124

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم عيدان عادل علي7980141851056007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمطلك حسين عباس رسول7981121851008006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحميد دهام شاكر تهاني7982121852114006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين علي اوراس ادوارد7983121851030009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبيد عطيه محمد مريم7984111852070029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد قاسم احمد ساره7985141852071012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي هراط حامد ايهاب7986111851012006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيضيدان شافي العادل عبد ياسين7987271851001149

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلطان خلف العباس عبد مجتبى7988121851015020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمولود حامد سالم بالل7989101851013025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن محمد حسين علي7990221851300115

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرمضان جبار حسن زينب7991141852099014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا نوري عالءالدين رقيه7992131852117026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيعلي حسين علي غاده7993231852123020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة497.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحي كريم علي حسين7994131851010024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيمحمد قاسم محمد حوراء7995211852050005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسعدون لعيبي عبدهللا خالد7996151751018015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد حاتم سعد ابراهيم7997111851011001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيصباح ممدوح ياسين ابراهيم7998101851020010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة495.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناصر عبد رضوان زهراء7999141852070021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرحان جاسم اسعد زينب8000131852092020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة494.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيذياب نعيم منذر حسن8001161851033023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمادي ياسين رشيد عمر8002121851014018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفتطبيقيعبدالكريم عبدالحسين رعد شروق8003251852085010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسين صادق أيناس8004131852117004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمهدي محمد عامر حسن8005271851007021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة492.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسيد يازع ياري حوراء8006141852065004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين األهلية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد خالد مصعب هللا عبد8007101851034006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح محمود حكم عمر8008121851022046
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخلف عباس علي حسين8009131851041016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىتطبيقيمحمد خليل ابراهيم خليل8010211851282001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد سلوم عادل علي8011141851016065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيجابر مزعل عباس منتظر8012111851024044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيسمير علي ثامر مياسه8013111852070033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد رضا محمد زهير مالك8014111852114033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيحسون كريم عبيد زينب8015161852154020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاطع دالم جابر هشام8016141851050038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيجاسم فاضل محمد زينب8017141852220014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمد حسين علي يوسف8018131851010089

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيراضي رحيم ثامر هللا عبد8019101851030003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرشيد عثمان ابراهيم امير8020131851015008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي ابراهيم حسين علي8021131851006040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمصطفى امين حسن زينب8022141852085005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد مهدي فاروق هاله8023131852073045

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيسلمان داود سلمان أمير8024211851016001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيحنوش صالل محمد حسن8025241851029011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبود حسين سالم العابدين زين8026111851010013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعياش حميد نهاد حيدر8027111851021035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود ضاري توفيق ايوب8028111851022006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيهزاع جاسم محمد حسين8029111851007016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمد ابراهيم منيل مؤتمن8030321851010038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيسيد غريب جاسم ايه8031121852102008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس غازي سعد مختار8032131851001072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد محسن جالل حسين8033131851007006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس خضير جاسم فاطمه8034141852100028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغني عطا مصطفى محمد8035141851018107

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0الخارجيونالثانية الرصافةتطبيقيالزم هللا عبد احمد مصطفى محمد8036141851400026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيعداي حسن داود اسراء8037141852220001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد هللا عبد محمد عائشه8038141852079031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيحمود داخل طالب محمد8039221851058029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحازم حسن كريم صادق محمد8040101851008036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشمخي كاظم سالم يوسف8041151851005114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبندر محمد قاسم احمد8042151851017005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن صادق جعفر امنه8043101852084004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيجواد رحيم حسين الحوراء8044111852109005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقياحمد هادي خضير مهدي8045251851205140

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيذياب غانم احمد حسين8046131851022018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصبحي خالد عمر زيد8047131851022032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيجدوع مهدي عدنان مريم8048101852095028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاتي علي عبد الحسين عبد العظيم عبد8049141851028029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحميد محمد هيثم العزيز عبد8050141851027023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد بدر ضياء ذكرى8051141852079014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيشنان جبار انمار علي8052161851075087
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيعباس حسن ابراهيم حيدر8053211851004021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين عيال حسن آمنة8054101852076001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيفارس سكر فارس احمد8055161851365012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود رشيد سالم دنيا8056131852107008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمفرود اسماعيل سعيد اسيل8057141852111003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيعيسى عبود عباس عبير8058211852156018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيالكريم عبد رحيم عمر خطاب8059101851017023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيحسن محسن حسن مؤمن8060201851390047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان غازي علي باقر محمد8061141851183020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخلف خليل اسماعيل االمين محمد8062121851025064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد اسماعيل السالم عبد احمد8063101851019022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيموسى عمران حيدر كرار8064161851015064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيتركي خليل غسان عائشة8065111852073040

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرختطبيقيلعيبي محمد جاسم نبأ8066111852124004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشايع نحو السالم عبد حسين8067151851013016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيكلوش علي عباس حسين8068161851099010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد هاشم عبدالخالق حوراء8069131852118018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود عزيز رائد فهد8070101851026096

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيظاهر العباس عبد آيسل مرتضى8071121851031113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمطلك جاسم جبار رضا8072281851151210

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالصاحب جميل بهاء حيدر8073131851001024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبار حمود ماجد مالك8074131851012105

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقينجاتي موفق رفعت هللا عبد8075141851021055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييوسف عايد احمد آيه8076141852104002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم صالح محمد رفقه8077141852150007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعوده محمد جعفر زينب8078141852105008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم اسعد قيس هللا عبد8079111851058060

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيمحمد عباس جاسم هاجر8080211852160034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيياس ابراهيم خالد فاطمة8081231852117035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحسن رحمه عباس فاطمه8082151852044039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيياسين خلف احمد ماهر8083111851013036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكيطان نذير رحيم امير8084111851013007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيشيحان خميس علي حسين8085111851007015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد موسى رعد محمد8086111851210079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان عباس ضياء سراب8087131852093041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر راضي محمد مريم8088131852093061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد حسن عادل مصطفى8089121851030109

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيامين فاضل ليث منتظر8090121851030113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرشيد صبحي سمير شهد8091121852089023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيياس عزيز عماد هاجر8092101852095031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيالسادة عبد هللا عبد احمد زهراء8093111852215055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقيخليفة ابراهيم اسماعيل احمد8094191851104002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عواد حيدر حسن محمد8095141851022056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحنون خلف سعد حوراء8096141852100007
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيداود محمد هيثم علي8097241851208020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحنش محمد جالل سجاد8098111851006069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.2المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد رشيد احمد رشيد8099111851010012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد علي عبد محمد علي8100111851200114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفتطبيقيرشيد غانم رحمن مجتبى8101251851039008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيطاهر فاضل محمد ساره8102111852127022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد مصطفى محمد المنتظر8103141851026007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرسن ناصر احمد عذراء8104131852098030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم رضا سعيد نور8105121851031133

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0بولو-  تركيا في االهلية المتنبي مدارساالولى الرصافةتطبيقيمهدي احمد عباس يوسف8106131851221003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد داود خالد آيه8107101852117001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشناوه نوري عبدالمحسن محمد8108131851001066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان سعود محمد قيس8109191851018020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيصفر الكريم عبد علي الرحمن عبد8110161851042035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم ابراهيم صفاء علي8111101851030005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي االمير عبد سعد سليمان8112101851004003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمزة عبد نعمه طالب محمد8113111851011065

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيسليم علي انور رسل8114111852103007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد سالم هيثم كرار8115111851019039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس جبار ستار حسين8116151851015021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحميد طعمة رعد محمد8117141851027042

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين حسن باسل الجواد محمد8118121851206051

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمسلم عقيل هاني مؤمل8119131851010066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينوري ضياء هيثم تمارا8120141852072011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشوكة ابراهيم مهدي طالب8121141851005027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن الحسين عبد مهدي هللا منه8122141852134037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0االهليةللبنين الغدير ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعذير موسى محمود سجاد8123151851019003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيمناور احمد عقيل يمام8124101852078005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيدخيل خليل فاخر محمد8125231851020092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان االمير عبد عارف اسماء8126121752091002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمالح عجمي المنعم عبد مهدي8127151851003056

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجمعه محمد علي كريم8128151851006041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد شاكر علي يوسف8129151851005115

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسين رضا علي ضرغام8130271851008047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفلحي عبدالزهره رعد حسين8131131851012033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن محمود شامل محمود8132101851203092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيهاشم كامل صباح فاطمه8133101852103014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفرحان سلمان علي يوسف8134141851048058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينصيف ستار يونس احمد8135141851047007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصبري طارق مثنى هللا عبد8136141851021057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين شامل طالل محمد8137141851005047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم محمد نبيل فاطمه8138141852101016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي رجب الناصر عبد محمد8139121851005046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيخليفه جبير الرضا عبد كرار علي8140281751020022
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيمنصور شاكر اياد فاطمه8141101852096021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيحسين عباس جمال ميثم8142231851009085

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد فاضل عباس مصطفى8143121851032088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد طالب ناجي محمد8144271851009077

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيلفته عبدالجبار هشام ريم8145131852117032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينمر جواد محمد سجاد8146131851005020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي محمد حيدر مصطفى8147131851030075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد فاضل عباس زينب8148121852105031

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم محمد ابراهيم احمد8149121851005002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالحسن عبد طاهر عادل بتول8150151852048007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل احمد اسماعيل8151121851030010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيمجيد حميد غازي امانج8152211851011007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييعقوب حميد ليث االمين محمد8153141851007014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين خلف عباس سجى8154141852074018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنات االهليه الجواهري ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيضمد بدر هاشم حنين8155141852147004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيروؤف قاسم فريد حسنين8156131851031019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيعوفي كعيد بشير علي8157261851027050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرختطبيقيموزان جبر زياد احمد8158101851001001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس يوسف فتحي علي8159101851019111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيدرويش حميد كريم احمد8160261851044002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيكريم عواد المنعم عبد سلطان8161101851013035

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان غضبان صدام علي8162111751032055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد ابراهيم وليد ابراهيم8163111851058004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح محمود عامر هللا عبد8164111851026064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحساني ياسين مؤيد هديل8165111852067043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن عبد محمد سجاد8166111851037032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيجواد عيسى علي حسن8167111851004033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد خضر اسامه آيه8168111852067001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجلود تركي حفيد زهراء8169131852118032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس خلف عباس طه8170141851019041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير عبدالحسين صادق جعفر8171131851010017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمسعود خليفه محمد يوسف8172131851001088

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيسكران علي محسن مصطفى8173101851011038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيمحمود حسن سامي حسام8174121851020010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهادي جمعة علي المنتظر8175121851032016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد زاهد اسعد حسين8176131851006019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمراد غانم قاهر الدين سيف8177141851042012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيمخلف شحاذه ناجي صهيب8178101851016024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف عوده كاظم أحمد8179151851006004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعود صالح سلمان داود8180111851005021

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيرهيف نعيم سعد عباس8181221851041036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد طارق محمد يوسف8182141851042027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجبر شمخي صادق مصطفى8183121851006039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس قيس احمد مصطفى8184131851022078
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالهادي عبد توفيق عرب احمد8185141851021003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيحبيب جميل كامل عادل8186121851007043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة667.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائييتيم علي كاظم رباب8187261842107035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة653.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصنكور مشلول يسر رضا8188221841039042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة652.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخاحيائيسليمان حسن فضل محمد8189101841032015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة646.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيحسين جبير اسامة هللا عبد8190191841019056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة645.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم احمد طالب مريم8191111842133052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة638.0الخارجياتقار ذياحيائيثجيل كزار عبدهللا ايات8192221842401009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة635.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائيسعيد علوان وحيد حسين8193261741171004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة633.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعلي عذيب مهدي مرتضى8194221841051033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة631.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيداخل هاشم طالب علي8195241841009055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة627.3للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالرحمن عبد الرزاق عبد محمد علي8196131841037053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة627.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيجراد وادي احمد سماهر8197191842259007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمطرود كاطع هاشم بنين8198221842393023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة625.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيراشد كشاش ياسر يحيى8199261841201222

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة624.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبداي مزهر نعيم نبأ8200151842046155

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد علي اسعد استبرق8201111842080005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة620.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود ياسين أحمد الهدى نور8202141842105037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفرحان علي رشيد تبارك8203121842082005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة614.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيكاظم دحام رياض حسين8204221841306055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة613.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيموازي عبد نجم سجاد8205221841079013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة612.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيحسن علي زهير مصطفى8206211841026037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة611.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم شالل صالح علي8207111841151039

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيعويد بادي جالب باسم8208221841078003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد حميد حامد علي8209121841008004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيبرع سلمان رحم قاسم8210221841365036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة608.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد الجبار عبد لؤي زينه8211131842072031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة608.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائينصار كنعان عباس مؤمل8212261841012111

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة608.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيراشد حسين ياسر حسين8213221841098031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبدهللا عبدالحسين حاكم محمد8214261841003136

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجبر شمخي يوسف سجاد8215251841045035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيكاظم عبيد حسين محمد8216261841022118

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعلي عبدهلل عبدالرحمن محمود8217191841011145

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي نزار مأمون حيدر8218131841015008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى هللا عبد محسن طيبه8219141842133038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيمشرف عيدان جمعه شفاء8220221842166029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد احمد ياسين مريم8221111842129015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيجبير كاظم جواد مهند8222261841022168

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاطع عجم صبيح منتظر8223221841098131

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة603.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين كاظم سمير هبه8224121842131010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة602.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائينعمه نوري صباح فيد8225131842114013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعلي نحو علي نور8226221841307119

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبداالمير حيدر فدك8227131842087079

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحالوي نوفان حاتم هيثم8228221841098141
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة600.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيعلي حسين صادق مصطفى8229211841044011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة600.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيغضيب كاظم حامد مصطفى8230231841178036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليف عطيه احسان علي8231111841026085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحسن فالح حسن علي8232261841010087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيحسن شاكر احمد حيدر8233221841021032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة599.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيلفته ابراهيم علي مصطفى8234211841217023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحسين ياسر عمار باقر محمد8235221841031119

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد يوسف احمد سفيان8236211841009073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبدالجبار باسم احمد8237131841252003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن عباس محمد رواء8238101842136019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسبع هادي حميد علي8239141841003032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم حسين قصي ياسر8240101841055053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح محمود جمال محمد8241111841017032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة595.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيمسربت علي احمد محمد8242191841304010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي تركي صالح نبأ8243111842086035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغزال عباس محمد سندس8244121842106052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسبع ابراهيم هيثم صفا8245131842079016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائينعيمه داخل وليد سجاد8246221841382029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة594.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسين رشيد جاسم مصطفى8247231841173106

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمصطفى احمد فالح بلقيس8248121842100006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم فزع ستار سفيان8249101841055017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيحميدي محيبس ياسين مقتدى8250261841010156

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيغليم مظلوم كاظم علي8251251841150248

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيصالل علي سامي منتظر8252221841076102

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيمطر هندي سالم مصطفى8253191841086033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة592.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيعلي صاحب عامر عدنان8254231841162014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثجيل عباس احمد نور8255151842044134

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيمحيميد مهدي محمد زينب8256261842251032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد جاسم الجليل عبد جنان8257141842099012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيلفتة علي حسين كاظم8258231841059046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعطشان يوسف ابراهيم منتظر8259261841038116

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيسعيد عبيد وليد رواد8260231841010018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيكاظم محمد نصر رسل8261211842156016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي احمد علي زينب8262101842109042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجذوب عتو عواد نرجس8263141842224033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشك جميل علي رسل8264141842108029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيشبيب المجيد عبد يوسف علي8265231841051070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيصدام جبار شندل محمد8266241841207267

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيحنون خالد ماجد انعام8267261842098004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيكردي حوم نوري رسول8268211841034018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود كاظم عبدالوهاب ساره8269131842120013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة587.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم عبيد كريم علي8270111841151041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيكاظم ناجح طالب مؤمل8271271841009115

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد خريبط هللا عبد فاطمه8272151842046132
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيناصر خضير صالح علي8273261841010101

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد يوسف رحمن محمد8274211841009142

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمكلف محمد جاسم عباس8275131841026018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيسلمان ناجي صالح سالم8276261841022058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسين رشيد حمزه ايهاب8277231841173013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيصالح محمد فرحان فاطمه8278311842047140

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جاسم نصيف فاطمه8279151842058071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيعيدان الحسين عبد قاسم علي8280261841023037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائياليذ كاظم عبيد علي8281241841046026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسالم صالح سلمان احمد8282131841001006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيعلي هناوي رحيم احمد8283241841061001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطارش غافل علي الهدى نور8284131842071122

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيشرهان ناصر جمال آيه8285231842116001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد طحوار حميد مصطفى8286251841044252

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيتايه حمدان رزاق مرتضى8287221841301032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان احمد جاسم رسل8288121842108020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيكاطع راهي جواد علي8289261841010086

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود حسين حامد مصطفى8290141841008088

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيزغير رحم جواد سجاد8291261841023016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيصخيل محمود صاحب محمود8292111841025072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي طالب مشتاق دعاء8293111842086009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمود حسين ناظم احمد8294151841008004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفليح شكاصي كاطع مرتضى8295151841011107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن زهير زهور8296121842107105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطيه غانم علي حوراء8297131842077005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيزغير طه احسان منتظر8298221841382064

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعيدان كريم علي زهراء8299231842119102

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيملوح هويدي جايد احمد8300221841015001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكمر هيمت رفعت زينه8301131842072030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين صابر فؤاد زهراء8302131842081008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيحميدي خوين هادي فاطمه8303261842173008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيناصر رحم سعد جعفر8304231841059007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين ربح جاسم زهراء8305141842073037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمطلك موسى محمد وائل8306221841092035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة579.4للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكيطان كاظم حيدر الحوراء8307121842118005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيإبراهيم مجيد ناظر هاجر8308191842200030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيحمود خضير علي حسين8309221841051008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحميده عبيد حميد مرتضى8310251841200084

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهالل عبد هللا خير علي8311151841003027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيخشان سعيد احمد هاجر8312311842039027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد ناصر رائد زهراء8313121842092028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم هيل عزيز ايه8314151842048013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيسى ابراهيم خليل علي محمد8315121841025085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيسرحان جاسم نزار احمد8316221841046006
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيكاظم خليفه نزار مصطفى8317211841025028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه علي ناجي حامد8318111841151013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جعيب ياسين صابرين8319151842058063

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخنياب جلوب محمد فاطمه8320131842109022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيوهيب عيسى ياسر يونس8321261841011149

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهليل حسين مصطفى حنين8322151842040037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيحرامي فرحان تركي علياء8323261842072030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعلي نعمه سلمان هللا عبد8324221841018034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة575.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس شاكر حاكم مقتدى8325241841168041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيفرج حسين سعد لمياء8326261842072032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعمر الباقي عبد سعد آيه8327101842097001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيراضي رحم كريم محمد8328221841365044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر عليوي عباس8329231841181025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمعيوف سلوم اسماعيل محمد8330191841066099

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين علي سجى8331181842256012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعباس عبيد احمد عمر8332191841066082

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهاوي مريس حميد تقي8333141841029009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمجرك هادي حسام اشرف8334261841038012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحنوف سلمان عباس زينب8335261842108060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيمهدي الحسين عبد مهدي علي8336211841029018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم صالح خالد ايناس8337101842109012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذياحيائيبشير حسن ستار عباس8338221841217009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0المختلطة التسامح ثانويةبابلاحيائيهدام هادي نعمه ديار8339231842192005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح احمد صالح نبا8340131842101051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعباس محمد الرحمن عبد صهيب8341191841066053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود عبود ماجد هللا هبة8342141842121034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيضيدان صالح ريحان صفاء8343221841058027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبد بجاي ناصر رياض8344261841010057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمتعب خلف محمد حامد8345191841041013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح خضير سعيد فهد8346141841015051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيان شمر سعدون سمير شهد8347111842080077

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيهاشم صادق حميد احمد8348111841026008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد ويس فاضل عباس8349121841014018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيمبارك ثجيل نصير علي8350221841015020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيخضير عباس رحمن رسل8351231842094018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح مهدي زهراء8352131842091070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيرعيص جافل حسين علي8353261841173018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبو سعد سامي نور8354111842083037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين دلف محمد علي8355111841041016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيصالح الحسين عبد سعد مسلم8356221841229016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفليح لطيف طارق رغد8357121842106031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعلي الجبار عبد حسين هللا عبد8358191841066063

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيمحمود شاكر محمد احمد8359261841005006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحردان محمد سعد فاطمه8360101842091074
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيهراط خليف مهدي اطياف8361231842126006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن سعيد عيدان نرجس8362141842086211

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيشيتي هادي سعد مصطفى8363231841051098

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيكريم يعقوب يوسف محمد8364221841039113

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلاحيائيخضير عصفور راضي جليل8365231841202003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد معجل ناظم لمى8366101842092010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيادريج حسين رياض دعاء8367261842104029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد جاسم حميد عادل8368101841014027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيضعن صناة جاسم هللا عبد8369141841028051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيفزع لهمود سعد زينب8370221842309007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبكال جبر كاظم حسين8371221841311022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيعوده غازي سالم احمد8372221841232001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير محسن احسان نرجس8373111842082065

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخيون الرضا عبد حسين دعاء8374151842051020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين األوفياء اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم محمود يحيى8375191841078044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيفياض عالوي احمد أسامة8376191841066001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد عواد حسن نور8377101842109094

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجهول هللا عبد محمود عالء8378111841156043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعوده عجيمي حمود الدين عز8379221841039072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائياليذ كاظم عبيد ازهار8380241842088002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة566.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيكريم مخلف سعد محمد8381211841229024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.4للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرسول علي ازهر نور8382131842117169

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحمودي كاظم رعد أفراح8383211842156003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد مطر ستار مصطفى محمد8384151841071221

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرضا سعيد سعد ساره8385121842090023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحيبس ياسين حميد مؤمل8386261841010117

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيحلباص هادي هاشم تقوى8387261842091014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيتوهان كامل جعفر مالك8388261841155033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيكناص حسن كريم براق8389261842112007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحداوي جزاع هللا عبد الخالق عبد8390191841041023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس عطيه ماجد احمد8391151841007016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيموسى حسين هادي هللا عبد8392211841282036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلوم ثامر انور علي8393111841026087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمسعد علي قصي سجاد8394151841005057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلغيوي جليل حيدر علي8395121841032050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن قاسم اياد نور8396141842103031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيشاهين القادر عبد سعيد الكريم عبد8397101841029024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود سعد لبنى8398141842079080

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيرسن ناصر ناجي هللا عبد8399261841037012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيصمصام الزهره عبد عالء محمد8400111841010059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد الصاحب عبد شكر نور8401121842107220

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسوادي محمد عادل نرجس8402121842087063

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسون هزاع حسين علي8403131841001055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيهللا عبد الكاظم عبد جواد زينب8404231842114045
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجواد عيسى نادر محمد8405271841014174

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيإسماعيل كاظم جواد فيصل8406221841306159

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض سلمان عماد نبأ8407121842083024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيخشمان الحميد عبد المجيد عبد فاطمه8408101842090056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيزبار خرباط سلمان فاروق8409111841026107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد هاتف محمد مهدي8410251841009294

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائينوار حسين موسى محمد8411111841026133

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعياده فاضل احمد ايوب8412111841026030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد احمد اباء امير8413121841030025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائينهار خلف علي فاطمه8414101842109065

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزبون جويعد سعد سجى8415141842074097

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمنصور ابراهيم ياسين علي8416211841009118

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيجياد حسن محمد احمد8417231841198003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيعبد كريم جبار علي8418211841231011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيتوفيق جواد توفيق علي8419231841010033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعسل ياسين جمال زهراء8420131842112019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعطيه حنون صباح ايالف8421151842045008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عبد محمد ابراهيم8422101841004001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيعباس مهدي نجاح فرسان8423211841046018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر فاخر ماجد سوزان8424131842076016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحميد مزعل محمد بسيم8425221841261002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيمصحب درب عالوي رياض8426231841257046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم احمد شهاب شروق8427111842084089

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجهول كاظم محمد زهراء8428111842076064

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعلي فاضل علي فاطمه8429211842145081

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحاجم فاخر رياض اسراء8430151842046014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي ناظم ثامر علي8431141841048058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطاحيائيثجيل قاسم سليم دعاء8432261842135003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعبل بدن رحيم حسين8433261841022031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياكريم اعطيه الحسن عبد شهد8434141842145107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد محمد عنيد اسراء8435141842145005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميزه نعمه عدنان فاطمه8436101842098020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعفر هاشم زهير زينب8437111842073039

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين خضير طارق غفران8438111842084109

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي فليح حيدر كوثر8439131842086073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم العزيز عبد علي االء8440141842071002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0الخارجيوناالولى الرصافةاحيائيعنيد عطية الحسين عبد ايمن8441131841400006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالوهاب عبدالرزاق بكر آيه8442131842091007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيوهد فليح حسن رغد8443221842321023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسويف خضر الجبار عبد مهدي8444121841013048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحداوي عبد مشعان طيبه8445101842109059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمعيقل احمد وسام جميلة8446121842107049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد خلف غضبان ازهار8447131842120002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقنبر الرضا عبد محمد نجالء8448141842080047
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوالي مجيد علي ايه8449131842121010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيخلف محل نواف منير8450191841086036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس سمير عالء مقتدى8451131841008081

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد مهيدي اسد ريفان8452141842137014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيالواحد عبد راشد فالح حسن8453221841214007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود محمد خالد هللا عبد8454111841025041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرزوك محمد جاسم ايه8455111842068002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيثعبان فليح رسول علي8456251841111026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيراشد مصطفى خالد ماريا8457111842078034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيفياض كريم يعرب ادهم8458211841030006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جعفر عالء رفل8459141842086069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم محمد ساره8460101842093022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعيد علي سالم بتول8461131842111014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعلي حسن علي مرتضى8462221841311093

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد فرج مهدي ايمان8463141842087003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم عبد محمد علي8464141841208124

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيكنهر احمد كريم دعاء8465261842251033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم خضير نبأ8466121842120015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد عبد خميس هللا عبد8467121841028012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائياحمد حمدي احمد مريم8468211842158018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين جاسم عامر شمس8469131842097034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمندي جاسم جابر شمس8470121842130019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيمزهر احمد ناصر علي8471271841035037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليل حسين محمد االء8472121842114005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيروضان طالع حكمت عمر8473111841021048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخزعل لطيف رياض عباس8474121841025045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم منديل فاضل فاطمه8475121842094153

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشكبان سميسم عادل نبأ8476141842132066

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحميد حسين علي قصي8477221841311052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد قاسم حيدر مريم8478141842087033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر طعيمه نجاح حسين8479141841028025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين الكاظم عبد علي نبأ8480101842114051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمحمد هللا عبد قاسم منى8481261842083087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيعباس علي االمير عبد فرح8482181842238022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيمحل عزيز هادي علي8483191841086021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحبيب عدنان غسان سالي8484131842098051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحرب زامل هادي نرجس8485151842044133

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيحمد حسين جواد زهراء8486261842126028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمحيسن خليفه محمد زينب8487261842083046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيدغيم كاطع عباس مصطفى8488221841058067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهنا خلف علي هللا عبد8489141841008050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعلي حسين هداب محمد8490221841365045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيجاسم كاظم سعيد اميره8491231842185003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيجاسم ارحيم حسين فاطمه8492211842156031
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيرباط عبيد خضير زمن8493111842081017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف محمد عدي مها8494111842098008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي حامد رسل8495111842158002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالمهدي عبد صالح حيدر مريم8496121842087052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيظاهر سلطان جبار غفران8497141842073069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي ابراهيم غانم تبارك8498131842091038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيعبيد سعدون حاكم بنين8499231842116004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيموسى زغير تقي زينب8500261842112016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجياد هادي صالح زينب8501141842087015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيخلف محل مطر فراس8502191841086028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائينافع جاسم محمد عمار8503261841208018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحيال كاطع عامر زينة8504111842110046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيغضب هادي حسن زينب8505111842108035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نصيف عبيد سجى8506111842098003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حسن ناثر رانيه8507121842087020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيبزون حسن فالح يوسف8508261841162024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطاحيائيكهيه كليب عباس امير8509261841049003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن نايف محمد زينب8510141842097024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيعباس بناي عبدالكاظم مخلد8511231841052046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيبدر موازي خضر علي8512221841365031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحيدر كاظم حيدر آمامه8513131842117002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيامين مجيد فؤاد الرحمن تبارك8514131842091035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسالم سعدون هاشم نبأ8515141842067068

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي عبد اياد ندى8516101842109088

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى معيلف صالح علي8517111841026090

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد حسين خضير طيبه8518111842070070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيابراهيم عباس خضير مؤيد8519251841150303

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيمصلح كاظم محمد السالم عبد8520211841068008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبلي مهدي صالح شيرين8521141842136030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد عزيز عباس أزهار8522151842046002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد اشنين حافظ زينب8523151842044072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمشحوت نعمه احمد حوراء8524131842111021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسليم محمدماجد عبداللطيف نور8525131842074035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم جبار ستار اكرام8526121842083005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.5المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمشعل الحسن عبد واثق علي8527111841010049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حميد جميل عالء8528151841007071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم مهاوي مهدي منتظر8529151841015086

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن جهاد هاشم مالك8530121842105136

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد نجم محمد نور8531121842084043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيعاصي غازي امير سمير8532201841307021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيخضر يحيى حسين منتظر8533211841273034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمخلف نوري ماهر الهدى نور8534101842098029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيرشيد كاظم هاني كرار8535231841181043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمخلف حسين مزهر قتيبة8536191841007128
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيخضير عامر علي صفاء8537221841098052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجب شناوه جاسم تبارك8538131842095005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسيد عبود جاسم سجاد8539151841007058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيعلوان علي عبد عدنان قحطان8540261841155028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجوده الهادي عبد علي هنادي8541121842112153

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلطيف علي زيدان علي8542151841010043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحسين خليفة يحيى إيفان8543211842110004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن قاسم حكمه8544121842112032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيماهور كاظم جاسم زنان شاه8545151842080077

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيغويز حسن محمد حسين8546151841071070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد سالم خضر ساره8547141842067029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن عواد هللا عبد رجاء8548101842109035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيصالح بريج هادي غسق8549261842083070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيابراهيم اسماعيل حقي الزهراء فاطمه8550211842291105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيربيع سالم صالح عمر8551101841024027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد محمود محمد رسل8552121842130013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيخلف غيدان محي عماد8553211841068011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهراط خليف الحسين عبد زهراء8554111842151011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيعباس جبر عباس خضير8555251841003022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصلبوخ مانع عجيل زهراء8556151842047074

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد الصاحب عبد االله عبد حسين8557151841011028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيكاظم اكبر عدنان سجى8558211842142011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزاير موحي قاسم الزهراء فاطمة8559151842046124

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيركين هللا عبد طعمه حسن8560221841095004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحاتم هللا عبد سعد رنده8561121842107077

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحميد حسن رعد سيف8562211841033030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبد علي كواكب8563131842098078

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحتاي حمود سعد حسن8564141841028015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالزم خلف حميد سجاد8565141841011042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجيعد حسين سعد احمد8566151841011005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد هللا عبد نجم يعقوب8567111841152022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبار كاظم علي غيث8568141841011083

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي محمد حيدر مالك8569111842105081

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم هادي سعد زينب8570121842087030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسين رحمان علي8571121841032054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيكريم محمد حسين حميد8572211841229008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح ابراهيم خالد افراح8573101842111007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحسن طامي مهدي رضوان8574271841009042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائيعبيد كاظم عادل عذراء8575231842161003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم علي عبد ماجد غدير8576131842114010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاني سلمان علي اهداب8577131842078003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد محسن جبار مريم8578141842074131

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشويط محيسن هادي كوثر8579141842225132

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جليل محمد رجاء8580141842066021
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحسن خلف احمد غفران8581191842226067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكنو رسمي هيثم اية8582121842110008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0المختلطة عساكر ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن محمود محمد الرحمن عبد8583121841173005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكيطان عبد الخالق عبد اسالم8584121842131001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين امير نعيم زينب8585151842054084

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن ناصر احمد سجاد8586151841007056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزامل لفته عدنان زهراء8587151842080053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد قاسم حسن مصطفى8588121841026126

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيشجاي هاشم الخضر عبد لينا8589141842220078

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد احمد شهاب اسامة8590101841017010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد هللا عبد احمد مصطفى8591101841009050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطيه صالح عامر زينب8592131842080019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزاير عطية نعيم نبأ8593141842074146

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته خلف هادي حواء8594141842067011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات السؤدد ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن ابراهيم تركي انعام8595101842122002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا جار حسون صباح سحر8596121842114026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشمخي فضل راني رسل8597151842058028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيباقر علي ماجد زهراء8598121842107100

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم محمد رعد نور8599121842106089

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشنان عباس حيدر هبه8600141842090075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جعفر صادق ريحانه8601141842073035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عبدالجليل هيثم زهراء8602131842075017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرهون حسن محمد هدى8603141842124020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعذاب لفته رسول ايمان8604141842108009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسين محمد عالوي حسن محمد مريم8605291842057224

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطعمه كشوش حسين مريم8606151842054137

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود حسين احمد سجى8607141842145100

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجنار حسين طالب غفران8608121842110061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحاجي عباس منذر ميس8609151842047133

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمحمد حسن فالح حنين8610261842111010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيضاري حميد مشعان ماجد8611101841011053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن الدين عز علي صادق8612101841043022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيخماط منحوش كريم عالء8613261841168014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائياليذ كاظم نعيم مهند8614241841046037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد حميد هيثم رامي8615101841019049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيشنان وحيد احمد الفقار ذو8616241841015032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكريم خليف هادي سماء8617231842079024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيبدر حماد عامر فؤاد8618271841035040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمود رمزي دانيه8619131842117047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخماس صبري احمد تبارك8620131842071020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين كاظم احمد مرتضى8621131841003055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبد صبري صباح مصطفى8622191841011155

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجلوب جاسم عدنان ساره8623151842050046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جواد عماد زكية8624121842118030
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشبيب عبد ابراهيم يقين8625151842051126

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمحيسن صخيل حبيب حسين8626261841001033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم عبود ياسين القادر عبد8627121841008003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد رشيد محمود بيداء8628121842101008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين صاحي مهدي زينب8629141842111075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيمعيوف مشعان عدنان الخالق عبد8630101841055026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جبر حيدر علي8631241841168026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعلي محمد جمال القادر عبد8632191841011069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم كامل علي زهراء8633131842091068

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيذياب كاظم نوح ندى8634141842145139

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد شطب حسين علي8635151841011061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن حربي اسعد هبه8636111842151025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عوده علي عبد عقيل8637141841173024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيثامر انور اياد عائشه8638101842119047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي اسماعيل ثامر كرار8639101841013113

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد حكمت هللا عبد يونس8640101841055054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشنيف غزاي خالد هللا منه8641131842093097

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيرحيم عمر صبحي علي8642191841066075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسكران محمد جاسم رنا8643131842120006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيجسام ابراهيم نصرهللا محمد8644191841011143

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبادي راهي عباس فضل8645141841012035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبد أسماعيل كريم وادي8646191841011170

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد قاسم عصام رفيده8647141842104013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع خضير ياس ايه8648141842136008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم صادق حسن8649141841042003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيمطر فاضل وسام علي8650211841206019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جويد عدي رباب8651111842084052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعكاب اطراد جبار هيا8652141842078104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشرار هللا عبد احمد حوراء8653111842079018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالهادي عبد محسن عمر حفصه8654111842114023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا نصر سليمان حامد زهراء8655151842046052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصبر غازي حامد ندى8656151842051110

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد عباس زهير يزن8657111841018110

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيلفته محمد رائد فرقان8658121842102067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي بيره فرمان زهراء8659151842051051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائييعقوب يوسف جالل جنان8660151842047029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخفي مالح محمد علي8661151841001053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيفاضل عباس سالم قاسم8662261841016049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيراضي صالح محمد ختام8663101842096010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسالم الرزاق عبد ناصر افنان8664101842115012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد سعودي كاظم محمد كاظم منهل صفا8665121842121017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيماجد االمير عبد طالل غدير8666101842103023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد محسن علي اياد8667231841190003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد ابراهيم حسين عمار8668101841020115
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود عطيه هادي نور8669101842108054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد سعيد محمد فاطمه8670101842076034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيالحمزه عبد السادة عبد عباس حسين8671231841058006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن احمد مازن ضحى8672101842089021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيخريبط كريم هالل حيدر8673241841005056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيجاموس عباس رزاق خضر8674231841051031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعمه نجم صبحي وفاء8675131842091138

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيحمد صالح احمد محمود8676191841040073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفرحان محمود محمد علي8677131841022088

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين خضير حسين سما8678131842104038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن منعم اوس آمنه8679131842091002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراهي بشير حسين رسل8680141842110049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين زيدان نجاح البنين ام8681141842110010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود الماني محمود تمارا8682111842084041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم محمد فاضل ختام8683111842062029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكريم محمد عقيل رؤى8684121842117011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمصلح مهدي قاسم محمد8685111841025069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد شخير سعد سماره8686111842065072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم الواحد عبد دينا8687181842140012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيخفيف حربي صالح كرار8688261841027106

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيهالل علي نزار علي8689101841017062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيكرم مايع ناجح احمد8690221841365009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيجفجاف موشان عكال موشان8691231841051105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علي فرات ابراهيم8692121841030005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالم الستار عبد خالد مريم8693101842090067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيمحسن االمير عبد عوده عذراء8694211842015010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيحسين برهان حسين محمد8695261841027111

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعذاب محمد جاسم كاظم8696271841002134

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم كمر فرج زهراء8697141842108035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيهادي دهام رياض مصطفى8698191841066128

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطعمه حيدر محمد نور8699131842118201

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر بريسم تركي شهد8700141842134067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعوده عبدهللا بخيت احمد8701231841255004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشك حيدر ريسان الهدى بنت8702151842042013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد محسن شهاب العابدين زين8703221841019058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود رشيد عمر خطاب8704111841156026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزبون ندام علي حوراء8705121842094051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيفياض طه صالح شهد8706121842020033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيعريبي حسن احمد فرح8707231842085016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائينتيش خريص مدلول ميثم8708271841005327

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيداود سلمان حيدر كرار8709231841256047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيعويد تايه محسن علياء8710231842128034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته جبر كريم مريم8711131842118172

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمزبان المنعم عبد معتصم عامر8712191841014026

2889 من 198 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم مهدي مختار ريام8713141842134041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخانجين مهوس صاحب رويده8714141842110054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز تميم حبيب حنان8715131842118039

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطر عاشور قاسم علي8716141841028063

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم حميد قاسم هدى8717111842127051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد عباس مولود رؤى8718211842110026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيخليفه محجم خالد جمال8719121841020028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحل جاسم خالد منار8720101842077073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم االمير عبد ثامر زينب8721101842107019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي عباس رضا منار8722121842086047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمد حسين عبدالوهاب محمد8723261841012122

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسلمان عالوي فالح عثمان8724191841009126

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحمادي صالح خالد بنين8725261842108019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيجاسم مزبان علي كرار8726221841027023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفياض حاتم عدي محمد8727141841008082

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحضي راعي حمزه تبارك8728141842070017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيجربوع احمد ياسين سمية8729191842218009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيشيحان احمد جبار هللا عبد8730191841066062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيسهيل رحيم عباس اسعد8731261841173003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد حسين طه هبه8732111842114107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتقي حسن كاظم البنين ام8733141842101005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيصكر حمزة علي الرحمن عبد8734111841021036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعلي حصو حميد حسين8735251841001075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد االمير عبد سعد مصطفى8736121841039012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليل قحطان قصي نور8737121842095055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطر هللا عبد جاسم غدير8738151842054109

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيمهدي حسن معمر ياسر8739211841029037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيهذال حسن فالح نبأ8740261842091045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيكاظم حسون ثامر مريم8741231842095070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيشنور محمد الحسين عبد امير8742231841034006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيغضيب خليل اسماعيل شاكر8743231841011039

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمخرب رسن حاتم آيات8744131842093001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفليح ديوان جعفر زينب8745131842098041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيزناد جابر الحسين عبد سجاد8746221841036085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي عباس طالل فاطمه8747131842087074

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد دندن ناظم انس8748111841156011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميد عدنان سرمد نور8749151842047150

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم علي لطيف حنين8750101842109032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمصطفى احمد صالح زينه8751121842100023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجياد عنوان حسين نورا8752121842104034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد علي حسن وسام8753211841009189

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائينصيف محمد قاسم دعاء8754191842139034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم الصاحب عبد الغفور عبد نبراس8755101842076048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد حمد عامر آمال8756131842112001
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيالحمد عبد جرو سعدي رافدة8757191842166020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخميس مزهر هادي هيام8758141842093073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد مصطفى حازم هاله8759141842110165

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائياكبر علي حسين ساالر فاطمه8760211842140160

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيهويدي ابراهيم حسون محمد8761251841016053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيدان خوير هالل ميثم8762141841048100

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته محمد كاظم زينب8763151842046092

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزاير كاطع ماجد اسراء8764151842041007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجناني نعمه علي ايات8765151842041009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم احمد عارف محمد8766121841020114

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيرحيم جمعة ابراهيم ليث8767211841033053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعمش يوسف حسن علي8768151841017048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيغنام علي هارون ساره8769101842109044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقحطان عبد حسن تبارك8770151842046028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبود غدير عادل علي8771261841003106

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنفي محمود سلمان حنان8772101842110017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائينجيب الخالق عبد خالد بالل8773101841020037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيحسين محمد ميثم هدى8774211842160029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيمحمد جواد جابر علي8775231841038058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيجياد مخيلف سيد ايسر8776261842091010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيشحاذة نواف سعدي عدنان8777191841066072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد حميد عماد زينب8778131842101024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيفرحان محمود عدنان فاطمة8779191842195048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعليوي كاطع الرضا عبد رحمن8780221741077026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيسلمان محمد سلمان احمد8781251841001013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان جبار عزيز امنه8782141842102003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبداي الرضا عبد رسول حوراء8783151842050019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكيطان حسين قاسم رقيه8784121842094071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيثامر طرين قاسم علي8785261841011095

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الستار عبد زيد علي8786101841020107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيناصر علي محي نور8787101842076049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيوهاب كاظم جواد تقى8788231842095022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيمحمد العيبي ارهيف تبارك8789281842078008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيجبار جبين الكريم عبد العابدين زين8790231841181018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجاسم احمد منتظر علي8791231841031085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم الدين عز صالح8792191841041021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيشوكه خضير عمار رانيا8793191842175036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته قاسم ماجد نبأ8794131842109025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرزاق رشيد علي ميس8795131842070219

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى غايب حسين فاطمه8796141842110120

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيسدخان بدر قاسم مرتضى8797221841229015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعياده جاسم ماجد سرى8798111842121035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد صبيح ليث زينب8799141842094085

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلطيف علي عبد السالم عبد هدى8800141842103033
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح هللا عبد عماد ليلى8801141842099051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين االهلية المهندسين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد نجم ماجد جعفر8802141841181003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد ظافر سجى8803141842132044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنصور محمد عادل عبير8804131842099025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمد خليل حنين8805131842117043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيشعيوط غازي راتب فيصل8806221841031104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيغاوي نعمه حاكم زينب8807231842198006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيبساط فاضل عباس فاطمه8808211842135073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيكاظم علي احمد داليا8809311842062004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيرسن حياوي عباس باقر8810121841007014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكرز احمد شهاب فاطمه8811121842105115

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبود تايه غسان حنين8812101842109031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهنه حميد نعمان غفران8813101842109061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمود حسين أحمد رقيه8814211842110031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيادهم موفق احمد امنيه8815111842106006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيزبار تركي حسين الدين عز8816111841026084

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيجواد كاظم علي مرتضى8817251841001269

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيغافل الكريم عبد احمد شهد8818111842071050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيدوشان حميد مجيد ضحى8819211842104021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي جواد عبدالستار سرى8820131842099019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم سهيل دعاء8821111842084049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح المهدي عبد صالح زهراء8822111842105036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس هللا عبد ضافر قتيبه8823111841026110

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيهزاع حسن حلوان حامد8824221841057002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيسكران حمزة محمد مروان8825231841206035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد عبد طه سجى8826101842091049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيعناد علي حسين محمد8827101841055044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيلفته كاظم جواد محمود8828261841032026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيشغيدل كاظم مرتضى غيث8829261841020026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائياللطيف عبد محمد جمال احمد8830101841013008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن صالح محمد ساره8831121842102050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطاهر عباس فاضل زهراء8832121842091014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عباس جواد نور8833121842105146

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي غضيب صبيح عقيل8834151841071132

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد عبيد ناجي خالد8835191841050006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمزهر عبدالمحسن علي حسين8836131841005013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن الجبار عبد عالء زهراء8837141842145071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيغانم حسين ناصر علي8838221841078012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشايع جبار ضياء نبا8839131842107087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعبيد ياسين حسين علي8840221841310078

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي هادي مصطفى8841221841020081

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد عيسى سليمان8842101841041033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيفياض عايد احمد عمار8843101841041055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين ابراهيم هشام بكر8844111841016019
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزة فليح حسن احمد8845111841020002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجلود عطيوي حسن اطياف8846101842108007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين ناصر صفاء شمس8847101842097033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيخضير خفيف عادل آيه8848271842079003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين كريم عامر نوران8849141842067077

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحمد صغير صالح خضر8850191841041019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي صالح عدنان اديان8851131842114001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيكاظم زبيل حيدر مرتضى8852221841041058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم حميد سالم هدى8853131842104062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائينخل صاحب صالح علي8854121841007104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات االهلية السالم بغداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحيدر صالح علي مريم8855121842133004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيزاهي فرحان ممتاز طيبة8856191842173067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمشعان هللا عبد رحيم خلود8857111842133019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضر جابر صابر نبأ8858111842109121

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد نوري مهدي نور8859121842109122

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيباطل كاظم هادي علي8860261841014053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيقماز حاكم عباس علي8861231841198018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود حسين محمود احمد8862101841026027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعودة حسن حميد محمد8863101841022037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد خالد علي فرقان8864101842084027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد رسمي مازن زينب8865101842105023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيكاظم علي حسن خليل8866261841026010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجحيل داخل حسن فرقان8867121842098072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود محمد عمر فرح8868121842103022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشايع جاسم خضير حوراء8869141842146003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي احمد رياض مياسه8870181842342008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس محسن ابراهيم فرح8871141842071051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف العيبي صبيح زينب8872131842082003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين سلمان مقداد هند8873131842071130

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف كاظم صبيح زينب8874131842112020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلهج فالح كريم كرار8875121841206026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلوتي ثامر قاسم حيدر8876151841020021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيكاظم دحام رياض حسن8877221841026009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائييوسف غازي مبدر علي8878101841015025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم فاضل أحمد8879211841001002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد سالمه عماد ساره8880101842084018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغالي سلمان داود سجى8881151842058059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم خلف فوزي نور8882141842122015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد محمد فاروق احمد نور8883141842225095

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهاوش علي فالح بنان8884141842081006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيخلف مشوح اسعد محمد8885191841116033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي باقر علي مريم8886131842079021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيساجت محيبس عوده االء8887131842098011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبطان حنشل كامل الستار عبد8888191841011066
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشنيشل صاحب ثائر باقر8889131841012024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعيسى مزهر ياسر عمار8890261841016047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه محمد احمد ازهار8891121842112011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائييازع محمد جاسم مقتدى8892141841028091

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيشنيتر حبتور ياسين بارق8893111841156017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار الحسين عبد عالء مريم8894151842053089

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيسدخان حسين نزار مريم8895111842071067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيرسن هادي موسى زينب8896241842143016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائياحمد ياسين سماعيل طالب8897211841274019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد احمد شهاب قتيبة8898101841055042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيمحمد عزيز ناهض عزيز8899211841026017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود عبيد عمار معاذ8900101841009051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد صالح سعيد مريم8901101842157005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد كاطع ياسين تبارك8902101842110016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود سليم عامر نور8903101842111036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفريح خضير جالوي زهراء8904141842066025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن علي حسن حيدر8905181841085017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف راضي حافظ هديل8906141842152013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عودة طعمة عرفان8907141841048054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع خلف فالح سجاد8908151841071105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمعيجل رحيم ناصر ايمان8909151842044017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل قاسم باسم أيه8910131842086010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثامر هاشم عماد طيبه8911151842051083

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيهادي حسون حيدر سمية8912111842110056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحريز هاشم مهدي منتظر8913151841005123

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسون علي خالد يقين8914111842074060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيهللا جار كامل شعيبث اسماعيل8915221841214001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيعمران ازغير شاكر علي8916231841034048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين المسائية المالذ ثانويةديالىاحيائيعلي حسين بكر الرحمن عبد8917211841283002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيحافظ حميد نعمان محمد8918281841042029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخاحيائيزاير عبد سلمان علي8919101841030005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيدرج حمادي باسم علي8920101841023013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن غني رعد رسل8921121842118024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصبر حلو سعد زهراء8922121842094089

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيحسين طه دحام مصطفى8923181841015032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهلهل حامد رائد حوراء8924141842136015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد كاظم حميد مصطفى8925141841003056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرضا شاكر اياد حمزة8926131841029018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحويض محمد خميس وليد8927131841004042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفليح مهدي عطا االء8928131842091019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر رزوقي محمد علي8929131841037052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيناصر هللا عبد محمد هللا عبد8930111841156038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد علي زينب8931121842110043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم محمد طالب عبيدة8932121841022068

2889 من 203 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم رسن صباح نرجس8933151842046158

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيوحش محمد انور عباس8934111841025034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد سهيل كاظم باسم8935141741003011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخاحيائيليلو كريم خميس قاسم8936111841042019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمسافر مسلم رعد زهراء8937141842225111

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي حيدر هبه8938181842275076

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيهزبر متعب الواحد عبد ميثاق8939271841035059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حسن صالح علي8940131841025024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود جاسم حسين أمير8941121841025002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيخليف علوان حسن حيدر8942261841011047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمهدي جبار مازن عيسى8943261841012100

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعوده طركي حسن احمد8944121841020005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةاحيائيسلمان جاسم عزيز معاذ8945321841047009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمسير بحت اسعد زهراء8946151842054059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيبخيت علي كريم الرحمن عبد8947111841016045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيحسون علي االله عبد سامر8948191841350014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائينصيف صالح محمد سرى8949131842098057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلطيف محمود محمد يوسف8950131841001102

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين ابراهيم جميل ريزان8951131842109012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنباراحيائيصالح فرحان القادر عبد عادل8952191841027009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد حامد عذراء8953231842079029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيمطرود عبد عباس الرحمن عبد8954231841016017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائياسيمر كاظم كامل جوهر8955221841309002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيوهاب شريف عباس نوره8956211842142020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيحوران كاظم مسعود فاطمه8957231842081057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل فاضل عباس مريم8958111842110088

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيرحيل زنجيل لهمود علي8959261841010105

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان توفيق سلمان شهد8960141842140080

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحنون عبادي علي مريم8961151842047127

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع محسن الكريم عبد دنيا8962151842053025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيصالح عبدهللا اسماعيل اسل8963191842139005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحليحل الحسن عبد حيدر مروه8964141842110135

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان حميد سالم محمد8965141841048080

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح عبدالسالم جليل سافان8966131842070116

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي الهادي عبد ياسر انوار8967121842118007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيابراهيم جاسم عباس مريم8968101842113062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيالوهاب عبد رشاد محمد فالح هبه8969111842076146

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين احمد عادل ايثار8970131842094006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلوان حسين عامر مصطفى8971191841009212

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل ابراهيم طه هاجر8972131842105052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمحمد عويد صالح اسراء8973191842226003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم عبد زينه8974141842073055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد حميد احمد زهراء8975101842101042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير ياس زياد تبارك8976101842094006
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائياكحامي مندوب حازم طيبه8977121842095038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيمحمد علي حاكم علي8978261841023030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن ناصر رغد8979121842118025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن كاظم رشيد علي8980101841155010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف عاشور رياض رحمه8981101842120030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيراضي لطيف مرتضى زهراء8982261842087058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيلطيف حسين علي سيف8983231841173052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحسن رزاق سليم العابدين زين8984241841207129

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عدنان فارس حنين8985131842091042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيزغير خصاف حسين ضياء8986251841001137

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم رزاق احمد8987231741011005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيخليل حسين علي استبرق8988211742109010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس هللا عبد عالء امير8989151841017010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد كريم علي محمد محمود8990121841031159

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسريح ياسين خضير حوراء8991151842051017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكطامي محمد تركي مريم8992151842044121

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيجبار حمزه عباس حسنين8993251841007048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائياحمد ابراهيم خالد استبرق8994211842103001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالمجيد عبدالحميد مظفر تبارك8995131842095006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحبيب محمد الدين صفاء امنيه8996151842040009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة632.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىتطبيقيسبع هللا عبد احمد علي8997211851018005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة627.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم شاكر عاشور هبه8998131852080030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيمسلم محمد صباح دحام8999261851023022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيعبد صباح شاكر محمد9000221851011090

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة610.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيجاسم سلمان رزاق محمد9001231851190025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسين رحمن عمار9002111851034012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيراضي منشد حسين علي9003221851069047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة609.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةتطبيقيدليفي فاضل جابر مصطفى9004241851158018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي جدوع فرحان ضحى9005231852119068

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة605.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيعجه ونان االمير عبد ساجد9006221851266010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم نوار محمود جاسم9007191851040012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان سعيد صدام سلمان9008111851026045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيكامل دريعي علي سجى9009101852120033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيبسيتي جبر ناصر احمد9010261851019006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسون االمير عبد هاشم زهراء9011121852122013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة595.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةتطبيقيعجيد علي كلف يوسف9012241851158021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيراضي دينار شاكر عباس9013261851023029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين الكسائي اعداديةواسطتطبيقيفرمان حبيب حسون هللا عبد9014261851037015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيجلوي حميد عبد نواف9015261851023050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة587.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيفياض سرحان جاسب علي9016221851233019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيفدعم حسون خلوهن امجد9017221851092001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيابراهيم محسن قاسم سجاد9018261851003028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيجابر غاطي عوده خليل9019221851382025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيجبار رزاق محمد اركان9020231851213001
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيحسوني سكر موحان عقيل9021261851003035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعلي كاظم عماد مصطفى9022251851205130

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيحسن ابراهيم عمر ساره9023101852113015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصفر جواد ميثم تمار9024101851015053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيمهيجر تعبان علي عباس9025221851021061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيعناد ابراهيم ترمن حسين9026221851031010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيشكر راشد محمد سعد9027221851029032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيناصر مزهر عودة هللا نصر9028221851318043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد حميد عماد مريم9029131852101035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعزيز محمد نوري مصطفى9030101851009027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي سلطان حميد ايمن9031111851026026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد حسن فالح ساره9032211852170010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم محمد عقيل ابرار9033141852105002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة570.0المختلطة البيطار ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيحميد عباس نزار عمر9034111851167006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة569.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيجابر ياسر سلمان مصطفى9035221851259027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبيد ناصر احمد ضحى9036101852109016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة568.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقينحيت شياع رشيد محمد9037221851228006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعارف حسان رعد فاطمه9038231852142045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة566.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيصالح سعد طعمه احمد9039221851214002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقينزر هيشان راضي عبدالرحمن9040261851010052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقينشمي حواس سالم احمد9041221851003005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعوده عليوي الرحمن عبد علي9042221851006048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيسدخان عنفش صابر محمد9043261851159011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقيرهيف حطيحط مارد حسين9044221851057006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيحمد علي سليمان علي9045211851059021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيجاسم مطشر طالب منتظر9046271851032063

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيمفتن عبيد حسين مرتضى9047261851010096

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيغموس حسين احمد علي9048221851006043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقينايف محمد جاسم ميس9049101852094024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيجاسم عاصي عبدالحسين محمد9050261851003047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمحسن كاظم حامد محمد9051231851051106

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيوادي شاكر زهير سجاد9052251851116044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين مندلي اعداديةديالىتطبيقيكاظم قاسم كاظم جواد9053211851034003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيخليل فاضل محمد عقيل9054211851033034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيقنبر هاشم حازم ايالف9055231852116004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحسين عباس هللا عبد علي9056191851066033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخلف مطلك منشد ضحى9057131852283019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيحافظ لهمود ابراهيم حسين9058221851031009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالمهدي عبد موسى احمد ضحى9059141852102017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلفته شاكر فليح محمد9060141851047094

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىتطبيقيعباس سلمان ياسر حمزة9061211851222001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد عباس محمد عمر9062231851255031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيشرشاب مناحر كاظم نواف9063221851006066

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد حسن احمد محسن9064101851155020
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيالحسين عبد الهادي عبد موفق االحرار ابو9065211851029001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن الحسن عبد جاسم عباس9066221851017033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيحمزه عصفور ناجي علي9067261851014053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد نجم كمال عذراء9068121852108017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة551.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعواد نجم حيدر سيف9069231851181028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيحسين احمد عيدان حسين9070211851229006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيكعيم مرزوك حسين علي9071221851076030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمطير هليل رزاق حسين9072221851307050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيكاظم حسين علي حسين9073211851083003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقيحسين علي ياسر عمار9074211851067014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيناصر عزيز رحمان مجتبى9075271851007124

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي دندح حبيب مريم9076101852223018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطتطبيقيداود صلبوخ زغير عادل9077261851032011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيطارش خماس خضير سالم9078261851023026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيعكيلي جباري حاكم محمد9079261851022048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد مهدي اياد محمد9080231851019059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيعبد هللا عبد محمد بالل9081191851029006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيالحسين عبد سليم الباسط عبد محمد9082211851005069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيهللا خير علي خلدون ايمن9083211851026004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد نصيف سالم هدى9084111852073050

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجويد عبدالجاسم عادل حسين9085131851012036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيشخير العزيز عبد كامل محسن9086221851065029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الكسائي اعداديةواسطتطبيقيجسام حامد علي هشام9087261851037031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيخلف كريم عبدالنبي احمد9088261851014005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمصلح حسين صبر مصطفى9089231851051121

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبوري غافل عباس االء9090141852090004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد فاضل عباس مروان9091251851116097

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرشيد حميد احمد آيه9092131852080001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود رؤوف محمد مؤيد الرحمن عبد9093181851141005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيغافل احمد سامي احمد9094101851011005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيكاظم ضمد نشأت افراح9095211852104006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيسفاح حمادي رشيد فهد9096221851034052

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيمطر حسن فليح رسول9097221851031020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصدام عباس ثائر زهراء9098131852109011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيسويف عناد كريم هيثم9099221851051065

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيحسين كاظم ساجد عامر9100211851083008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقينجم علي حسن الرحمن عبد9101211851256013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم االمير عبد فاضل سيف9102271851021019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس جبار محمد دعاء9103131852079006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيمحمد الحميد عبد جاسم محمد9104211851002057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيرباط جبر رياض سعد9105221851006025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيمرزوك محمد قاسم مصطفى9106231851190032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيفرحان مراح صالح مشتاق9107231851031042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد شريف محمد الرحمن عبد9108221851006037
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيحاجم رفاك حسن مؤمل9109221851034057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيعبد خليفة هللا عبد محمد9110211851052034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسين االمير عبد محمد الدين عز9111251851007127

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيجاسم العال عبد ناطق علي9112211851029022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيشياع شرهان جاسم فاضل9113261851019044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيحمدان فرحان صادق زهراء9114261852079011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيحسن عجيمي دوخي بركات9115221851300031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيحسن ياسين مجيد ياسين9116251851016060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيكريم منهل علي عال9117211852102020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيشرقي طالع حسين ليث9118231851181059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيوالي لعيبي كامل سجاد9119221851232006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيالكاظم عبد جواد عذاب عباس9120231851019040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعويد غازي مشتاق زينب9121211852015011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالرسول عبد امين محمد عدنان هيام9122121852089048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف نايف ياسين الملك عبد9123111851026068

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيفارس احمد ناجي سيف9124111851156029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيابراهيم صافي قاسم حيدر9125241851076007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيجالي نايف كريم حاتم9126231851054020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيمويد تين فرحان علي9127221751054058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخضير كامل ابراهيم بتول9128121852089007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيمحمد نايف خضير احمد9129271851009002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي سلمان يسر حسام9130221851079004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيبجاي كريم حاتم علي9131221851021073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيخلف مجيد شمال الرحمن عبد9132211851014049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيمهدي عزيز عماد مهند9133231851256044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيوحيد أطشيحل جاسب محمد9134281851013032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم طه محمود محمد9135131851010078

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمناحي محمد فيصل صفاء9136191851040020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيحنتوش جياد حسين مصطفى9137231851010087

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمظلوم بالسم حسون محمد9138121851013027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي عبدعلي كاظم فرح9139131852098035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيارباط كاظم االمير عبد حسين9140271851037007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة530.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي جواد يحيى هدى9141131852121004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد مرزا اللطيف عبد شهد9142141852134024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين علي ضياء حوراء9143121852089011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصادق جعفر منصور هبه9144131852109024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهبع وشل قاسم ساره9145141852098016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن فليح الرحمن عبد جمال9146141851008011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن راضي حسن قاسم9147131851027013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيياسين صبري علي زينب9148121852110011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجعفر اللطيف عبد جعفر الباقر محمد9149121851008012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيرسن محمد احمد حسين9150261851011012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيخضير ياسين ستار حوراء9151231852122009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين االشبال ثانويةقار ذيتطبيقيصوين جلود رزاق سجاد9152221851383010
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيمنخي عوض الحسن عبد كامل9153221851076041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقياسماعيل عيدان صالح مهدي9154271851150200

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىتطبيقيخلف رشيد احمد ماهر9155211851264011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد خوام حيدر عباس9156271851010044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيحنتوش نعمان خالد حميد9157231851172008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيفاضل زراك احمد حسين9158231851051024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحافظ عكله راضي ايات9159131852092002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس حسن فالح شهل9160271852072054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيمنشد خنجر هللا عبد محمد9161221851214012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيلفته الساده عبد علي حيدر9162221851065012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعويد عباس حيدر محمد9163261851019047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيغركان جاسم فاضل عباس9164161851135046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد مكي ايه9165271852058020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمجبل ياسين محمد حسين9166131851002013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد جليل عماد مها9167141852095032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيجبر كامل حطاب فاضل9168271851032042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلوكي هللا عبد كريم علي9169151851008031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيحبش جابر موازي اكرم9170231851201003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيحسن كاظم حسن علي9171261851021015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة525.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيمهدي صيهود الرضا عبد ازهر9172221851259004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشويخ هللا مد عواد عدنان9173191851287045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيزايد مخيلف كاظم مصطفى9174221851031060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىتطبيقيمحمد غالم اكرم سجاد9175211851273011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقييحيى صبيح ميثاق حسين9176231851002037

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحنون حسين محمد يوسف9177221851302062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمدسعيد ناجي رائد ُسمانه9178131852098025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيمحمد خرباط علي ابراهيم9179231851185001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعباس صادق عادل صادق9180271851011023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيسويلم فالح عثمان نور9181161852332018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد الرضا عبد حيدر زهراء9182121852121009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيمناحي عدنان لطيف حسين9183211851083005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيعطية محمد جاسم علي9184211851029019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيصبري الفتاح عبد محمد هدى9185101852077029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقييوسف صحين حيدر علي9186291851007122

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسين شبيب كاظم هللا عبد9187251751007187

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيصلبي حمزة احمد هللا عبد9188211851070024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جثير حمدان ايات9189141852077004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيكاظم حميد مجيد غيث9190271851046086

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيمحمد اسكندر حيدر علي9191211851029020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيالكعيد عويز عدنان حسن9192221851034015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيرضا عيسى مازن حسين9193271851027033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيزناد حامد خيار ياسر9194221851100029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين النصر اعداديةقار ذيتطبيقيصالح عدل جوير هللا عبد9195221851027032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالزم حميد حسين علي9196141851028039

2889 من 209 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين وحيد رحمن محمد9197221851005040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيمطرود حسن حمود علي9198221851079019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيفهد كاظم قيس مصطفى9199251851116098

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيسلطان جاسم علي حسين9200261851021006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعجيل عوده علي زينب9201101852107008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىتطبيقياسماعيل محمود شاكر كرار9202211851223005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد جبار فالح عباس9203151851013033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيسكر الحسين عبد كاظم مهند9204221851039071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيعلي طاهر جبار محمد9205221851259021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين تومان كاظم كرار9206271851010080

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيخضر حسن عبيد حسن9207251851001045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيحسين ناظم حمزه ايمان9208231852185001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقيكسار خميس الحسين عبد أنس9209221851228001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعودة عبد كريم حاتم9210261851008007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد فالح المهدي عبد هبه9211141852089026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود احمد خلف منذر9212191851287083

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحي محسن محمد صفا9213131852070027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان زهراو الجليل عبد الدين صفاء9214221851091054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد ابراهيم علي نبأ9215221852105070

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقييوسف خضير عويد ابراهيم9216101851011002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمود احمد الرزاق عبد ضحى9217121852096010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيصادق حسن محمود هاجر9218211852211008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيموسى سلمان قحطان دعاء9219111852084007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيبرشان مريجي نعيم الزهرة عبد9220291851025056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقياحمد علي سعد اسحاق9221211851053010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة519.0المختلطة الرحال ثانويةالبصرةتطبيقيزايد قضبان حافظ حسين9222161851317001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيبخيت غافل نصير نور9223221852321028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيغفله عبد حسن مهدي9224221851045057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيصاحب كاظم هادي محمد9225271851150178

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحسون حمزه سليم زينب9226221852161009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حمزة عزيز قيصر9227241851017073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيعبد جاسم محمد مثنى9228211751029025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيطاهر ولي عادل فاطمه9229211852104015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيجواد حسن محمد الودود عبد9230231851181043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيعبود حداوي سعيد علياء9231231852094014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0المختلطة سليم الدين عز الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيهاني صالح ياسين عباس9232251851124006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحمادي جاسم مكي مرتضى9233251851044165

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة518.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيسوادي شنون جابر عباس9234241851168030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم فارس الحسين عبد ايات9235141852076008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرزاق عبد عدنان رياض عدنان9236141851001029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعطشان علي ناظم منتظر9237191851066048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيحسن جواد كاظم مصطفى9238271851027093

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقييسر سمير محمد منتظر9239221851057019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمنعم مشعل حازم اديان9240111852105001
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيسرحان كاطع حسين عباس9241231851054048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيجادر محبس رحيم ارجوان9242231852094004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيطغيم نعيم طعمه حيدر9243271851032019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيجواد صالل حسين سجاد9244261851016017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس خضر عباس هبه9245111852151016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة517.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعاشور احمد محمد اركان9246191851287010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد خلف عمر وسام9247191851066051

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيعيدان حواس ثجيل اسيل9248271852080005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0الخارجيوناالولى الرصافةتطبيقيحسن مجيد سري منير9249131851400012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمهاوي بداي غائب باقر9250221851045008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم شرهان احمد امل9251101852108003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيخلف رحيم حيدر رحيم9252221851002040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيرحيم مصحب سالم محمد9253231851186036

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيحمد خلف محمد جاسم9254261851021003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر نعيم ساجت علي9255221851017047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيناصر دخيل هللا خير حسين9256221851028031

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشدهان عبعوب قاسم احمد9257141851048004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد غني راشد علي9258221851307120

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيفلول صبر علي عباس9259221851307098

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيابراهيم الحسن عبد خالد حيدر9260151851013021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيحميدي الحسين عبد الزهره عبد ماهر9261271851021043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيحسن فليح سالم جنان9262271852060011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيخوين حسين يحيى مريم9263221852393030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعيدان نجم صالح حيدر9264231851051035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجبير مهدي باسم زهراء9265131852075011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقينهاب شويل اغريب عباس9266221851031030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعالوي زغير الستار عبد احمد9267191851066002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح كاظم عادل حسين9268131851003021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد كوطي حيدر محمد9269241851046027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيمبروك بهلول جاسم حكيم9270251851046012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعلي الكاظم عبد احسان محمد9271271851036061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيحنون كاظم احمد عباس9272271851015042

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيحسين ياسر جميل اسراء9273261852107004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيكاظم طالب مشتاق احمد9274231851055005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيعطيه فاضل عباس مسلم9275271851033040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيمونس كريمش باسم زينب9276221852095006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي جاسم عبد عاصم9277191851066023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيعايز مطر سامي حيدر9278261851016012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمرير مشحوف جاسم حميد9279221851045020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيجحيل علي الكاظم عبد سلوان9280221851270012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيهاشم فخري رياض زيد9281111851032020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيكاظم عناد نوار عبدالرحمن9282231851051059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيسحيل حمزه خالد مريم9283241852102060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم سالم احمد شروق9284111852130011
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجادر ياسين سالم مصطفى9285151851013054

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحربي رمضان صادق فاطمه9286271852058127

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعرنوص جلود احمد محمد9287141851004026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياعليوي عباس عبدالكريم سجاد9288131851012058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيجابر نعمه الوهاب عبد وائل9289221851002126

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءتطبيقيمحسن حيدر الحسن عبد زهراء9290271752086003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان كاظم هادي احمد9291161851050012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم زبون علي االئمة سجاد9292151851007044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيخالد جمعه علي حسن9293251851150067

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيجياد معارج شعالن خالد9294221851022033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيطعيمه راضي المطلب عبد غفران9295131852283022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغيالن طعمه ماهر حسام9296141851023025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسون عناد كاظم احمد9297271851002013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيازيرج عبد صبيح ناصر علي9298221851029055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد كاظم حسن حليم9299241851063011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمضحي علي حميد الرحمن عبد9300101851011018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيعباس رحيم حمزه كرار9301271851021038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيكاظم جواد خالد وليد9302211851256028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاطع كاظم جواد دعاء9303121852105015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيجدوع هللا عبد حسين شهد9304231852128009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيناصر علي صاحب سجاد9305251851012057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيقادر ناصر ناجي محمد9306161851356062

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم محمد هيثم زينب9307141852110018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيحسين المجيد عبد حامد مرتضى9308271851007106

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقينايف خزعل نزار الهدى نور9309221852116030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيساجت خلف محمد كمال9310221851021102

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقياالمير عبد فاضل عالء محمد9311221851242008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيحمود عبيد عطوان الباقر عبد9312251851013023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد واجد حميد مريم9313221852138065

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهادي لطيف داخل حسين9314161851301024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيرسول شاكر راسم حوراء9315241852107006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيعذار عبد عباس ورود9316241852130044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيضيدان صعصع ماجد زهراء9317241852100044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقياجيرو سالم داود محمد9318261851038018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيمحيسن علي عبد محمد مرتضى9319261851023045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم جعفر حيدر بنين9320151852056004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي الساده عبد حسن كرار9321121851202061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيمجيد كمر كنعان محمد9322211851007059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةتطبيقيكشوان تومان جبار سجاد9323241851034023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيجاسم شحاذه محسن بان9324231852095001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد كاظم دعاء9325271852058047

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيهيونطه عطيه خضير علي9326221851003091

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعلي حميد سعد هللا عبد9327271851007060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحسون شهيد علي حيدر9328231851002043
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيداود حويش طعمه احمد9329221851098001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود صالح الستار عبد مهدي9330101851017066

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيحسوني علي عمر لمياء9331231852094016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيخواف جبارة فرحان محمد9332261851008035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيزيدان كاظم فوزي راويا9333101852118013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيصالح علي حسين علي9334161851067033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد قبطان صالح الحسين عبد9335241851009032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيجابر حاجم معيوف اثير9336221851036003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعبود حمزه عوده عباس9337271851011025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيجوني جخيور الكريم عبد رضا9338221851073007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعلي كامل امين عمار9339221851026072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعباس األمير عبد شاكر ضرغام9340221851091056

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعويز راشد صبري عباس9341221851023027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسركال الرحيم عبد مؤيد علي9342141851023078

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيردام شريده ثابت محمد9343241851009046

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد حسن فالح زينب9344151852046011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن فليح سعد علي9345101851022058

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعجيمان مظلوم علي عبد جمال9346221851302012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيحسون هللا عبد علي دخل حسين9347271851007025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيخفيف حسون فليح زهراء9348221852172026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيفرهود مخيلف عبدالهادي نور9349241851204041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيعكار حمود عناد يوسف9350221851034075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد عودة سهل راهي9351221851034026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيلفته حسن ضياء زينب9352141852109007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان حسن اسعد زهراء9353221852105035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيخميس حسين قاسم حسن9354211851028003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيعباس فاضل يوسف الرحمن عبد9355211851026015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيحسين علي الخالق عبد محمد9356211851206016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلتطبيقيناجي طالب ناظم حسين9357231851036010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيحميدي صليبي ثامر احمد9358221851301003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محسن كريم علي9359131851014033

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيبلجي محمد جاسم محمد9360221851305032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيفنطيل حسين جاسم علي9361221851382040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيحسن غازي الزم سجاد9362221851023022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان شاكر اسماعيل ميثم9363221851031065

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيمطر كاظم فؤاد سجاد9364241851039021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيالعظيم عبد ازهر فاضل عباس9365251851049009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيلعيبي قاسم نوري زهراء9366131852070020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيثامر فرحان علي بشار9367221751023007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم هللا عبد حسن هللا عبد9368101851011021

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد كريم مجيد زينة9369121852082011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيعطيه ابراهيم حميد زينب9370211852140029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيسالم غياض هادي علي9371261851008029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيرشم عبود غريب علي9372271851150134
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيفرحان مزيد السجاد عبد لطيف9373241851019041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيمحيل فلقوص زعيبل عابر9374161851356026

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيبلهود شلكام حبيب محمد9375221851031053

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيصاحب محمد محسن محمد9376231851006076

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعبد طراد قائد قاسم9377231851186030

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيدويش خضير اسعد حسين9378221851040012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيموات خضير ستار منتظر9379251851150300

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيمحسن نعمة محمد احمد9380241851168003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيحيدر عبد قاسم محمد مرتضى9381261851172014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيسعود عبدالحسين بادي مهند9382261851011075

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيفياض عبد صجم مسلم داليا9383231852131017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيجلوب عبيد كريم حسين9384231851052015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرضا عبدالسالم عادل نورالهدى9385131852104023

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب وهيب سالم وهيب9386161851135091

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيواوي حرب سليم عالء9387241851016069

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيعسل موسى حيدر ياسر9388271851024104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد حريجه مهدي غزوان9389221851098032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيطلب معيوف رباح مصطفى9390131851024032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطتطبيقيشنيف حمدان حاكم محمد9391261851208025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم علوان صباح احمد9392121851022009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيسراي محمد حبيب مروان9393261851014072

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعباس كاظم جواد محمد9394231851032059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعلي مهدي فاضل ميس9395261852110027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعباس عبيد شعالن غفران9396231852119079

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيسلطان اسماعيل حميد باسم9397231851181008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسن فالح آيه9398131852072001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيحمد ماضي بيان علي9399161851307025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيهادي حسن قاسم عباس9400271851007055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيمعجل سمير صعيوج احمد9401221851003006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقينصيف عجيل كامل احمد9402221851311015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيعباس احمد نصار حسن9403221851031008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيسلمان دخيل حسين علي9404271851034034

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيعبادة صالح مهدي امير9405251851113007

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان كريم حسن رفيده9406111852084010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحسين محيل فليح سعد9407251851116048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيالرحمن عبد محسن مالك زهراء9408211852125011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعناد محسن علي الدين سيف9409231851051044

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرضا محمود عبد يوسف9410131851029060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعوده حبيب رافع حوراء9411271852056017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعجرم محمد جاسم احمد9412221851310003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس رحمن كاطع حسن9413241851153006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم مهدي صباح الحسين9414131851005006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيثامر كاظم جواد فاضل9415221851070043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيحميدي عبود فرحان مروه9416241852115037
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمكي سعدي حيدر فاطمة9417111852071035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيياس علي اسماعيل رامي9418211851052016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيموسى علي حسين مصطفى9419211851228012

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيعلي خضير محمد هللا عبد9420231851010043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيعالك جنيوي كاظم زهراء9421241852220045

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيناهي عكله طالب حسين9422241851046013

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف عبد نجم طيبه9423141852074028

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيالنبي عبد حميد ماجد أحمد9424221851233002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحسن االمير عبد حسن كرار9425271851001091

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيحاجم سلطان عدنان هيثم9426221851306128

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقينايف جهاد علي العابدين زين9427221851064010

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان عذيف حسين مصطفى9428221851053055

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعيدان حمزه حسن محمد9429241851008025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعباس فرحان لفته حسين9430251851009043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيحميدي علي حسن رسل9431101852113011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذيتطبيقيعيدان خضير حميد منتظر9432221851236017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيعاتي سلمان غانم لؤي9433221851082018

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيعكله عباس خضير ايات9434221852204003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيجري هنيدو حسين هللا عبد9435271851007059

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم عماد وقاص9436191851011071

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيلوفه مهنه زهير عصام9437241851017048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة678.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيحمود  ابراهيم  الكريم عبد  ابتسام9438121822401002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة676.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد زياره رحمن تبارك9439121822105032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة668.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيفياض جبار منصور خديجه9440141822121007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة667.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمحمد مفضي مزهر مازن9441191821287021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة663.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي حسن احمد ندى9442141822093080

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة661.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم خليل كريم سجى9443141822079064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة661.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيطعمه فيصل علي غفران9444121822116020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة660.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيردام مجبل محمد غفران9445121822120019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة660.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيوهاب علي حامد سجى9446151822046037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة659.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علوان حسن ربا9447131822094021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة658.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبينور رمضان وليد زينب9448151822054062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة656.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم جبار حيدر كرار9449141821045033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة654.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيهللا عبد جمعة حمزه علي9450211821034036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة653.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيبنيان االله عبد امجد سجاد9451131821008063

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة652.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح محمد كريم دعاء9452131822098036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة652.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيردام شمال صبار زهراء9453211822147022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة651.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيسلومي علي حسين علي9454111821054036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة649.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيازغير خليفه عيدان عمار9455141821040027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة648.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم حميد عدنان شهد9456141822081036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة645.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم صادق قيس طيبة9457131822115010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة644.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيناهي عبار مدلول طارق9458211821037010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة643.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم نعمة جبار مصطفى9459151821003115

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة643.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد محمد جاسم ايه9460121822110011
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة642.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد حسين خالد موج9461141822079106

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة641.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيارحيم ياسين قصي سرى9462131822080043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسن رفش مهدي فاتن9463151822052014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة640.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد ياسين هدى9464151822051125

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة638.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيداود عذيب أبراهيم حنان9465141822139012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة634.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرميض الحسن عبد قاسم كبرى زينب9466151822040066

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جبار سعد زهراء9467141822136034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود نعيم احمد شيماء9468151822051071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان شمران محمد استبرق9469121822105006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة633.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس الكاظم عبد عامر دعاء9470131822172007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة632.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيمختاض مسلم لفته ليث9471141821177125

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة631.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيخنياب قاسم جبار زهراء9472131822096011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة630.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع مزعل جاسم بتول9473141822075038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة630.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيحسن الرحيم عبد عادل غسق9474111822073051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة629.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم هادي فوزي عمار9475111821053102

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان ادريول عالء زينب9476151822044052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود حسن غانم نور9477141822136076

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة628.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيباقر نصيف سعيد علي9478151821015077

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة627.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيبيات خلف سالم سجى9479211822151024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد مزعل خالد زينب9480151822046031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيدهش حمد جليل اسراء9481141822093004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعلي محمد حسام زهراء9482261822091017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن مجيد محمد ساره9483141822079062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة625.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم حمد جليل رغد9484141822108026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة625.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنتوش عبد هللا عبد علي9485151821004044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعطوان طارش كاظم فاطمه9486261822083052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة624.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعبد موسى محمد زهراء9487121822102044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة624.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان عباس طالب زينب9488141822143024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة624.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسين هللا عبد حسين قصي9489111821053119

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة623.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيشيران مجيد صالح وقار9490141822075212

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة623.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيفليح حسن محمد زهراء9491131822093052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة623.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر كاطع خالد مصطفى9492141821045044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة623.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيخشان كنيت هادي امل9493111822071018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة622.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيخضير سلمان مالك االء9494111822218001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة622.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجبار المهدي عبد صالح حوراء9495111822071036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة622.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحاوي شيال محمد آيه9496141822110004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود عبد حسن مالك9497141822110137

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد هللا عبد انور ايه9498111822108011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيضيدان عبيد احمد تبارك9499231822125007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة619.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيشعبان كريم صبار بشير9500231821011019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة619.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيغني االله عبد علي غدير9501121822112086

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة619.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيدي فاضل عباس حيدر9502151821008053

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم هللا عبد محمد حفصه9503101822084009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم خضير ياسين ايه9504141822126005
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد محسن صادق طيبة9505121822087035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيضمد اصفر طارق تقى9506121822118009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن قاسم رعد حسن9507141821045009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد سليم زاهد مريم9508141822135042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيدهش عمران سالم حسين9509261821015021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد احمد رشد9510111822063012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس وحيد حيدر ايه9511121822105020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيراشد نواف خالد حامد9512111821054012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود جبار عباس زهراء9513121822105065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة616.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيوادي خضير ابراهيم رسل9514211822101013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة616.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيصخي عناد حامد غزل9515141822136061

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة615.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيشهد دعيج جميل زهراء9516111822095050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة614.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد جثير حسين تبارك9517131822123005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة613.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيجايان خلف امجد علي9518131821029046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة613.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيحريجه جمعه سعد سجاد9519261821041019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة613.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعويد عيال حسن عامر9520261821047096

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة612.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عبود كمال حوراء9521141822076021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة612.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيرمح مطشر عادل ايمان9522141822092005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة611.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيخليف علي راشد زينب9523101822152007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان علي عبد عبدالرسول سمر9524141822070069

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيالزم الواحد عبد رعد فاطمه9525121822105121

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيشنيع عويد حنون اسماء9526131822092007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبينجم جاسم سالم منى9527141822115075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيتوما فكتور عماد هيا9528141822070119

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمخيلف هللا عبد علي ايات9529151822048009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعوده ارواك االمير عبد بهاء9530261821013017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيجبار العيبي جعفر الكريم عبد9531111821052054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبينجم عبيد عطيه مصطفى9532121821175023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيهللا عبد عبود مهدي علي9533191821101018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر كريم جودة فاطمة9534151822051090

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيموزان حيدر محمد حسن9535131821045026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان عبد كريم هديل9536141822070117

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة608.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته عباس منتظر مريم9537131822093095

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيالهيل ابو خريبط حسن مرتضى9538281821016057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيصياح علي كمال ابتهال9539101822129003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيجبر وحيد جاسم شمس9540131822077042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس عمود هادي نورس9541121822085028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيارحيمة حامد محمد آيه9542121822123002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيطارش عباس فاضل رقيه9543151822048034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحاتم شاكر محمود القادر عبد9544101821011019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيمحيسن عبيد راجي محمد9545231821005022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد اللطيف عبد ثامر لينا9546101822117042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان جبار غازي نبأ9547111822102048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيمطلك خضير محمد علي9548141821050020
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيحمودي كاظم حيدر مريم9549121822091034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنصور خضير نزار رسل9550151822042023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيطنش عليوي عدنان هدى9551151822052025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود عصام يوسف هللا عبد9552131821029042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة605.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمد محسن الحسين نور9553131822071129

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمانع سفاح ابراهيم زهراء9554151822046021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيقادر مايخان سعد زينب9555151822050050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ظاهر علي تبارك9556111822119005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبياحمد محمد علي حسن9557211821034014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيفزع هللا جار يونس شمس9558141822075129

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعبد كامل الكريم عبد مينا9559101822109095

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم عبعوب سعد رانيه9560141822115028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيرحيمه مناتي جاسم ضحى9561141822065047

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان الجبار عبد سلمان سالي9562131822119024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحمود عباس فاضل زهراء9563121822085015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد حسين شاكر دالل9564141822109019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة602.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجرجيس ابراهيم خليل هللا عبد9565131821042050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة602.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيصكر غازي صكر ندى9566151822080043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة602.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيمزعل الساده عبد عادل حوراء9567141822143012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيمذكور صبري رحيم هبه9568231822122033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيحسين جبر حسين فاطمه9569261822072023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعذيب زواد حاكم مروه9570121822125082

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد صبار علي مروه9571141822191058

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيقادر حيدر جواد حسن9572131821019008

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد خلف الكريم عبد زينب9573121822106023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد جعفر ستار زينب9574141822143022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيحسن شرقي حكيم وسام9575111821166036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر خنيصر حيدر ايات9576141822073008

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار فرج عوده والء9577151822051128

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيطوكان طالع علي عبد اسراء9578131822092006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر احمود رافد رفل9579151822040038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيسفيح كاطع عنيد حمزه9580261821026021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمد جاسم محمد مريم9581131822092054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيمطرود جبار عماد علي محمد9582131821002065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعابد رشدي عصام صفا9583261822083040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمارد محمد حيدر زهراء9584151822040046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيعطيه صاحب عدنان نبا9585121822113022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيدرويش جادر هادي سجاد9586111821054023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيحافظ حسين بحر غفران9587141822121020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد خزعل هشام تميم9588131821004020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيبخش جعفر انور نور9589151822047097

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيحلوص االمير عبد جبار حسين9590121821170006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي سعد عباس نرجس9591151822044093

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسن فالح زهراء9592121822083010
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبينجم ضاري ليث نور9593131822099053

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي صالح مازن تبارك9594141822110034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمطرود محمد ستار بان9595141822076013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم عبود قاسم زهراء9596131822098070

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيجاسم هللا كرم عباس ختام9597261822084010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيساهي ناصر علي رجاء9598151822058031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجياد كاظم جودت رؤيا9599131822107045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيصبري فتاح فالح فاطمه9600131822119030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين قاسم عالء تبارك9601151822056013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيجسام حسن فلح علي9602231821027031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحسين احمد صالح رقية9603101822110039

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيمطرود مشرف محمد مروان9604101821040036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيحبيب عبدهللا عبدالجبار مصطفى9605121821023037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيحجيرش فهيم رمضان ايات9606121822090003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعلي سلمان ليث زهراء9607211822179043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجوي جبار ستار ايه9608151822051012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيورسن باني جاسم دعاء9609151822050025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمجيد عباس رباح ضحى9610131822112033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم صالح لفته مخلد9611141821031080

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد قيس منذر مهند9612101821011045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد محمود محمد فاطمه9613131822074037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمسلم عباس فراس حنين9614151822042017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم احمد فاضل حبيب9615101821055009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعيسى مصلح جبار علي9616261821176030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد محمد طالب حبيب9617141821061026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيحمود رحيم حكيم زهراء9618221822135003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيوهيب رزوقي علي زهراء9619111822095056

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعباس علي الرضا عبد علي9620231821051038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم ياسين حيدر دعاء9621131822078012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حاتم موفق بنين9622111822094013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيفرحان هبسي محمد نور9623121822101019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيناصر كاظم قاسم ذرى9624261822167004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر شويع غالب تبارك9625151822040023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد حمزه ضياء ايه9626141822109007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيحاجم كاظم جمال رقيه9627141822092015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم محمد احمد زهراء9628141822065028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيجواد كريم ماهر بنين9629181822236010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان علي يونس مها9630141822115076

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيزاير بداي هيثم زهراء9631121822112057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد الرحمن عبد موفق زهراء9632121822100012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالرضا عبد ابراهيم محمد فراس سماء9633111822077013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمناحي سلمان علي رؤى9634121822125032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن كاظم فاضل كرار9635151821003084

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيجواد علي حسين سجاد9636221821018018
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيالفي محمد طالب أنهال9637121822120003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعاصي مناحي هادي هبة9638141822080081

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جبر قاسم علي9639151821008094

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي ضايع الحسين عبد ضحى9640151822051072

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا جار عزيز يونس غفران9641151822051089

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس هللا عبد ماجد رحمه9642151822044032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين محمد جاسم حنان9643141822074015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبينصيف اللطيف عبد خالد براء9644121822083003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر زاير الحسين عبد محمد9645141821003113

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيجعفر صادق حبيب حنين9646121822113006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعيال حنان محمد زينب9647151822045072

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيحمادي عبد اسماعيل الهدى نور9648191822189026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيجاسم وحيد انور محمد9649261821156033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيمزعل فرج علي سماء9650131822095024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيربيع بشير ضعيف بنين9651141822146004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيعبود ياسين حسن محمد9652111821156070

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشبل دهيم عبد زهراء9653151822049044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيساجت ياسين نوري زينب9654221822169026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد مجيد مالك اماني9655141822134005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمطير حسون حسين االء9656131822123001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيمحمد سعيد باسم احمد9657211821042002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر خضير سعدون نبأ9658151822040109

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيفزع منصور خالد سجا9659141822092022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيصفوك كريم اكرم زينب9660141822070046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حميد نبيل نبأ9661131822071121

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمفتن عباس قصي جعفر9662151821003017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعلي حميد هللا عبد مصطفى9663211821054064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن ثابت علي زهراء9664151822055033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعبد سهيل هللا عبد سهيل9665111821150046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيصالل خليل ابراهيم دالل9666111822076038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيفرج محبس جاسم آيات9667121822125002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيمحمد جاسم اياد زينب9668221822135005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم الهادي عبد حسن فاطمه9669131822071096

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيعجيل ناهي مهدي حوراء9670141822146005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن شالكه محي حوراء9671141822143013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيراضي حسن عباس حوراء9672261822110014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيزغير حسين عباس اسراء9673141822075010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيشنون جابر عادل زهراء9674151822047046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحيسن عباس الخالق عبد زهراء9675111822076054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيوايد عايد منصور احمد9676141821028011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود العيبي عيسى زهراء9677131822098069

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابياالنبارادبيفاضل شالل فرحان ميساء9678191822210005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيقاسم لفته موفق ضحى9679141822071044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيخلف لفتة الكاظم عبد حسن9680261821047037
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان كوتان حسن امجد9681141821032004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيضاحي علي محسن هدى9682141822102120

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيسيد عذاب عدنان زهراء9683131822103030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصخي زياره قيس رسل9684151822040037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة580.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيعيدان ابراهيم خليل محمد9685261821156034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر سلوم محمد هناء9686121822081018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيوسمي أحمد علي سرى9687121822104021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيفاضل هاشم ماجد نور9688151822052023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0المختلطة الكرار ثانويةالثانية الكرخادبيعيفان حمود صبار مزاحم9689111821165016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيصالح مبدر روج علي9690111821181075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم مهدي هادي الهدى نور9691151822040114

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبينعمة حسين حميد اسراء9692141822065004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيوسخ الحسن عبد عادل زهراء9693131822092026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي مهدي سرمد زينب9694121822118020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل محمد ليث9695121821027009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيسمير حسن ياسين اية9696211822158004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيالزم صدام حسين ايات9697131822122006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسن علي تبارك9698131822075004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيهليجي العيبي عادل اية9699131822086003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعمران سلمان فاهم حسين9700261821176010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم عباس محمد علي9701101821040023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان ابراهيم رحيم ميسون9702141822108062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيرحيمه جاسم وليد ريام9703141822110068

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيعبيد الساده عبد كاظم غفران9704261822111039

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم عباس فوزي اسراء9705151822050005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيحمزة الكاظم عبد جواد محمد9706261821016036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيانصير داخل حامد زينه9707151822051062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمشحوت خلف زيدان زهراء9708141822115036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيعويد عباس نعيم احمد9709111821164001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم صباح محمد9710191821040059

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيعواد كطن عبدالرضا حيدر9711141821045016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيمصبوب عكيلي مطر زهراء9712131822172010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيكشيش حسن علي زينب9713131822094039

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيابراهيم خليل احمد شروق9714181822236025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيغضيب حسين فارس الهدى نور9715141822065064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيكروف سالم محسن مرتضى9716241821011035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعطيه محمد رحيم مريم9717121822103044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحي عباس علي نور9718131822107137

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد لطيف زياد ريم9719141822079046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبينايل رجا محمد رامي9720101821040010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد ابراهيم خليل زينب9721131822107060

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيصحن راضي محمد علي9722111821028037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جاسم باسم مريم9723151822040106

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيرحيمة حسين طالب جنات9724141822110038
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر حسن عواد علي9725141821028083

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد اسماعيل عمار عبير9726141822106031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيطالب صباح علي عال9727141822075151

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم خزعل رياض ايه9728151822058012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيغازي مجهول علي نور9729111822076130

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيعويد كريم ياسر شهد9730121822080016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمفتن دالل علي احمد9731141821028005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود نجم ماجد شهد9732141822066025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جعفر عيسى نور9733141822079116

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين جبار كاظم كرار9734141821049064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن علي سوز جبار انتصار9735141822070008

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيحسن محمود شاكر احمد9736121821400003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن حسون جاسم سجى9737131822084021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيكريم كاظم علي رقيه9738151822052009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيجدوع عبد لطيف عليا9739121822176012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيعبود اللطيف عبد عالء ُعال9740111822060021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيهاشم عنايه راضي حسين9741281821039010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس عمود مهدي اسيل9742121822085005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبياسد مهدي ابراهيم عال9743181822236028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم نوري محمد ُرسل9744121822112039

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيجسام خليل كريم شيماء9745261822125010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد سعد هديل9746121822103055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعيسى الرضا عبد محمد عباس9747151821009092

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيدويغر علي عباس الهدى نور9748151822040112

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمراد شاه مراد حمة اسماعيل كرار9749151821017075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيمحمد حبيب حميد حسن9750271821012006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيدوشان احمد عدنان اسراء9751141822079005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان داود سلمان شهد9752121822125069

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيطرفه هللا عبد محمود فاطمه9753101822108042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيغضبان فليح حسان بلقيس9754121822105025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيشيغي شريف ناصر ضياء9755141821028068

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد محمد شوكت كنعان براء9756111822088007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيداود محمد علي بكر9757211821089009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعليوي حسن محمود إيناس9758261822083006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيخليل  اسماعيل  فالح  كوثر9759121822401060

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شاكر ابراهيم محمود9760131821006091

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمحمد مشعل عايد اكرم9761261821015007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيجبار هللا عبد ابراهيم نور9762101822221051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيحمد مهدي علي انمار9763111822119002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيالحسن عبد احمد عبود اسراء9764111822071012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمد ناظم السالم عبد هديل9765211822179074

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيعيدان حميد عقيل احمد9766101821009004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيخلف حماد جميل طالل9767101821205023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر غاسم حسن ايه9768151822044009

2889 من 222 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان كريم حميد سجا9769131822123025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي جابر مصطفى كوثر9770131822070062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر ناصر رحيم حيدر9771141821003049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيحسن فليح تركي احمد9772101821055003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيسكيب الحسين عبد الدين عالء حسين9773141821024063

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم وهيب كريم فاطمه9774141822073080

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيالكريم عبد الحسين عبد فاضل رفل9775141822076030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر عباس سليم مؤمل9776151821018091

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيجبر خالد وليد مرتضى9777121821018054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد حايف مهالن سالم9778111821166010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيرسن درويل فريد الهدى شمس9779111822065047

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيفهد خليف جمعه العابدين زين9780141821029027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيمشكور عباس طالب عباس9781231821061036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمريوش جبار ستار نور9782141822134057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمنشد جبار عوده حسين9783141821003040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر عارف ياسين غفران9784141822136064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم هاشم رحيم هبه9785151822040124

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيصبر مالح الرسول عبد فاطمه9786261822074033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن جابر رضا شهد9787151822050064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبياخضير ادعيم علي منتظر9788151821007212

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيجلوب داود قيس شهد9789111822086027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جاسم خزعل الهدى نور9790141822116021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيزيدان عبد ظاهر امين9791141821045005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيموزان حمود سعيد محمد9792141821050025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيمنجل زبون عماد سميه9793141822065042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان كريم ستار دعاء9794131822081004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيفارس العزيز عبد فوزي تبارك9795111822118002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين فليح جواد حسن9796141821061028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيحمود احمد حيدر عذراء9797101822152009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبياحمد سلوم اياد ناجي9798111821150101

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيصكر شاوي حسين حوراء9799131822107037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف عزيز كاظم صفا9800131822118108

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيكعيد هاشم وسام فاطمه9801131822094062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيحبيب ظاهر قيس رويده9802121822110024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيغالم حسين احمد ضحى9803131822116037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم احمد علي صبا9804141822143034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي حسين طارق هاله9805101822084029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيالرضا عبد عيسى باسم نورا9806131822086074

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحطاب شياع اثير رواسي9807151822054036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر زغير سلمان سجا9808151822051067

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيشاهر الحسين عبد عيسى زهراء9809231822126030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف علي جمال هيام9810141822071069

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي مراد مالك صفا9811141822142014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0الخارجياتاالولى الكرخادبيمحمود حسين محمد زينب9812101822401022
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيشيال جواح جاسم ساره9813141822108042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم نعمه عالء مالك9814121822118043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود علي هيثم يسر9815131822101091

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين جمعه الدين عماد نرجس9816151822054107

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االنتصار ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم اسود حافظ اسراء9817121822126001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيعطية كريم غنام حسين9818111821054014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيمخور جاسم نصيف حوراء9819131822105010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيغزال ناصر اسماعيل نور9820111822127045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيفارس سلمان حسين زهراء9821141822126013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيرويض قاسم علي حوراء9822131822093021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود حسون كامل فاطمه9823121822105128

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيفرحان ثغب علي هديل9824101822152012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف حسن فالح جنان9825141822092007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جواد عباس هدير9826131822071137

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيبصل معين احمد الرحمن عبد9827111821033046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم اسماعيل عصام فاطمه9828131822072035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيفياض طه عمار سماح9829131822401052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي جاسم احمد رسل9830131822101030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيبايع رحيم كاظم ايات9831141822124010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ناصر محسن زهراء9832131822086034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيمنشد عبد احمد ازل9833131822111003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةادبيعاشور حسين عادل يمام9834241822077007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيالزم محسن علي فاطمة9835141822070076

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيداخل جازع خلف زينب9836141822136045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيصالح عباده احمد ساره9837111822084049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيكليب خضير جودة عبود9838111821168007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيجباره موسى حيدر عائشه9839141822069042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير محمود صباح منار9840131822071112

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيخرموش هليل فريح محمد9841141821032044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيغويلي خلف جبار علي9842141821050016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيأحمد عبد احمد حوراء9843151822056018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعمران سلمان وفيق محمد9844261821176045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عطا نجم سعدون حبيب9845101821159006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمعيضد مطر كاظم تبارك9846151822041010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيحسين عليوي شاكر علي9847261821044044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيمحمود شاكر محمد علي9848231821001054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيشالل علي محمد ساره9849141822116010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيشاكر حمدي سرمد منار9850181822246033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر سعد سهر حوراء9851141822065014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس سماعيل رعد قاسم9852141821019102

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد هللا عبد فرقد بكر9853101821012001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم الحسين عبد فالح عذراء9854151822051081

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحسين عبود طالب عمر9855211821054049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيحمود عبد جواد ثائر9856191821101006
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي حسن فالح ضحى9857131822122043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم كاظم ايه9858131822096002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيحليحل سكران خضر زينب9859131822097028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم سليم محمد زهراء9860141822136038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى عمران محمد ايات9861131822111013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيهظيم حسن علي حسن9862261821162006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبييعكوب الرضا عبد محمد ايمن9863101821024022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيصالح مفتن كاتب مرتضى9864221821376135

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمزعل عجمي زياره فاطمه9865141822083018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد احمد محمد تبارك9866131822093013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيفارس الواحد عبد عامر شيماء9867211822125023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد حميد سعد هبه9868111822063029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيعلي هللا حسب مازن اياد9869261821015010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن هللا عبد كريم عباس9870151821009090

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجويعد سلمان الحسين عبد احمد9871141821028004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود طالل رافد نبأ9872131822071118

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود محمد الوهاب عبد نقاء9873101822101054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح مجول نوفل بيارق9874141822067022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيحميد شوكت سمير عون9875211821067021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته حسون باسم هدى9876151822051124

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي حميد علي جنتي9877121822125025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيمرموص حسين جواد هيفاء9878131822095043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيفرج محمد جبار زهراء9879261822111018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان هادي سعد ضحى9880121822102066

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيداود محمود شاكر ايمن9881261821032005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع حطاب حسين ضحى9882151822046048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن عزيز الحسين عبد األء9883121822089002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكرم سلطان راضي الزمان قمر9884151822049084

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيوريوش جوالن قاسم محمد9885131821011064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيالرضا عبد هادي صباح محمد9886121821018047

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيشالكة شوين علي سارة9887141822080036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعطوان جاسم مهدي شهد9888131822107084

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح مهدي عامر االء9889141822108009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف غالي جمعه باسم9890141821013034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيطنير محمد طالل الرحمن عبد9891191821287015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيهراطه كاظم جواد مرتضى9892231821198042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيشريده بنيان محمد زينب9893151822051061

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى حسين عالء حسين9894141821032015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيدغيم عبد محمد ساره9895131822112024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيمهدي صالح محمد مريم9896191822188051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مطر سالم احمد9897111821007002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمصطفى السالم عبد احمد ساره9898131822116025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعالوي الكريم عبد محمد زهراء9899141822144020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم محمد رعد رفل9900141822095024

2889 من 225 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيضيدان جميل قاسم حسين9901141821031025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف غالب محمد نبأ9902141822071059

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيكشكول حسين محمد بتول9903141822115012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيحسون مساعد سالم حوراء9904141822121006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمد حسن محمد ضحى9905141822095059

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد خلف صالح مصطفى9906141821059014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيفرهود شنيف فرهود منى9907121822087055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلطان حسن سالم ايه9908111822076011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيحسين كاظم جواد فرقان9909231822085012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود محمد سالم عبدالقادر9910141821174032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيعداي عبيد الحسين عبد سجى9911131822109020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيعطيه شبالوي راهي كرار9912241821023024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان شمران حسين سجاد9913101821005018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم دهو احمد اسراء9914151822041001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن صالح باسم ايات9915131822126007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيكاطع جليوي الرزاق عبد زينب9916121822112060

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيخاطر ضيف حاتم زينب9917111822086019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف كاظم يحيى مرتضى9918141821061133

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن خميس الكريم عبد مسرى9919121822105145

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيسلمان علي حمزه اطياف9920231822161002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيمحيميد عبيد طالب صفاء9921231821173034

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيغثيث عالس محمد حارث9922101821150009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيربيع نجم سعد استبرق9923111822084005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد رشيد صباح منار9924151822047092

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحسين الكاظم عبد جواد رانيه9925111822081017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان مطير رحيم زينب9926141822136046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيسلمان محمود محمد هدى9927211822258009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبينمير عارف محمد نبأ9928101822109100

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيحربي ابراهيم نزار احمد9929111821156010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عبدالخالق علي ناردين9930141822070096

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةادبيعذاب حمادي الجبار عبد ازهر9931321821011009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين بوهان موسى رسل9932121822098027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان احمد حسن رجاء9933101822099016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان االمير عبد كامل مجتبى9934151821013062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح حميد سمير ضحى9935131822080049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف محمد عادل علي9936131821006067

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمه محمد رياض حوراء9937151822049024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيتهيس جبر ستار زينب9938151822055042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيسباهي هادي المنعم عبد ساره9939141822093048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيغفوري هاني هيثم نبأ9940131822100050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمزعل حميد احمد الصدر نور9941141822110146

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم حامد احمد ليث9942141821015085

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيكاظم حميد بدر سرى9943131822401051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعة محمد علي حمزة9944131821008048
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعبد يوسف قاسم نماء9945111822109106

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان احمد قاسم فرح9946121822103041

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياسماعيل خان حمه عباس عادل سوزان9947211822179055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبينور عزيز سادس ضياء9948271821020029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمزيعل خزعل هللا عبد بتول9949121822098011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن محمود رحيم شيماء9950121822099050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيوردي نوري طه سجى9951101822107024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحبيب كافي رجاء زهراء9952131822073060

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة548.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان عباس سامي محمد9953121821175021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد احمد قصي محمد9954111821033098

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطيه جبار نزار فاطمه9955151822048099

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد حمزه سلمان الكوثر9956121822099001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبياحمد شهاب سعد نور9957101822117053

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعنيد كاظم قيس سجاد9958141821061065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيبازون بناي عالوي عذراء9959261822074027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيجادر جبر عادل ريهام9960131822401030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر عذير رحيم سهى9961131822107078

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحسن فالح عماد اثير9962111821152001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان جبار علي ضحى9963121822127075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيخماس عبود نجم محمد9964141821019120

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود عبدالحسن طارش فاطمة9965141822074091

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد لفته هادي زهراء9966131822092028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيشرهان جبار عباس زهراء9967131822103029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيجهاد شاكر علي العباس9968131821019005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان موسى كريم قبس9969111822071096

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم الحسين عبد جاسم زينب9970151822042037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيبوهه جبر فرحان سبأ9971131822126033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيصالح كريم وليد نور9972111822072101

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيمنشد حمادي الستار عبد علياء9973261822072022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحمود االمير عبد صاحب أيات9974261822083004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم وهيب محمد حسين9975141821003042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس فيصل عزمي حيدر9976141821038040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيمطيلج عبد محمد طيبه9977141822108048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحافظ الرضا عبد عادل اميرة9978141822080004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان الوهاب عبد الرزاق عبد ايات9979121822105015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس حسن كريم فاطمه9980141822075163

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي جبار باسم ايه9981131822071009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبياحمد عبد محمد نبأ9982151822056068

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0المختلطة المجاهد ثانويةالدين صالحادبيعزاوي محمد ظافر نبأ9983181822100002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم خليل اسماعيل حيدر9984141821054013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيشنان كاظم ستار عباس9985291821010072

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيخلف لفتة الكاظم عبد حسين9986261821047054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم حسن فالح يسرى9987131822080071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرحان كاظم جواد حوراء9988151822051025
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحسين احمد رياض حسين9989111821021043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمصطفى حميد االمير عبد داليا9990211822179024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيشاهين سوادي مزهر امير9991131821012024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيهالل احمد عباس زهراء9992111822121014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيزيدان خميس قحطان سارة9993121822101011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيهايس مثقال فالح تحسين9994121821008010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيمحمود شكر علي نبأ9995231822110051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحمزة فاضل خالد مريم9996141822073087

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد حسن صباح عذراء9997131822107094

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين االيمان اعداديةاالنبارادبيكردي جاسم محمود الجبار عبد9998191821063023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيالرزاق عبد مزهر مطلك شهد9999261822126070

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيعباس ضاري حميد اسراء10000111822151002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس كاظم حسين حيدر10001151821010035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد خضير احمد زينب10002131822081007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي معن نور10003131822091116

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيكركوش حسين هالل شهد10004141822133036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبياسماعيل علي محمد حال10005211822178016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيسلطان حمود بشير سلطان10006111821022028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد كامل الرضا عبد ساره10007121822087029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحلبوص علوان لفته نور10008121822105161

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيادهم كمال مؤيد مالك10009211822179065

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيلطيف عبد يوسف هللا عبد10010101821040021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي حسن محمد يسر10011101822103036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيغزال ناصر اسماعيل ايه10012111822127009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين حميد رياض حميد10013121821009058

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيبيرام سلطان شاكر زهراء10014211822179038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيكاظم عليوي ياسين عادل10015261821176021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر جبار عامر نرجس10016141822065062

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيعطيه شمس شامل احمد10017121821010005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيهواس عباس مهدي زهراء10018211822111007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي سليم علي رغد10019101822155003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيعوده جليل علي صادق10020261821208010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار هاشم طه اساور10021141822115001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس حمزه اسعد نبأ10022141822139040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه كاظم محمد نازك10023111822060028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيبريسم كريم الحسين عبد شفاء10024111822151010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيراهي الواحد عبد المحسن عبد غفران10025151822040093

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيعلوان كامل قاسم شهالء10026261822112015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس مهدي صباح بنين10027131822070006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيموزان شخير علي وسن10028141822070122

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيحسن علوان عباس خضير10029261821176015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيحسين محمود عقيل زهراء10030231822128033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيعبود تركي عماد طيبة10031121822100024

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة656.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمانع كاظم مهدي سجاد10032151841008016
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة655.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير عطيه محسن حسين10033111841037021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة646.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم شنيشل حسن الضحى شمس10034151842044086

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيهادي مالك ابراهيم زهراء10035271842089023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة638.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته شويع الخضر عبد زهراء10036151842080052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة630.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيتايه محسن ناصر اماني10037141842066004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة622.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعباس عبد حميد فاطمه10038111842085053

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة615.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائينصيف عدنان رسول مصطفى10039111841203130

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة614.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبدن رحمان اياد سجاد10040151841008013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة613.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيمجبول ياسر ضامر مصطفى10041221841036190

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيغرب علي تركي مريم10042111842085063

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعوده مهدي وضاح زينب10043131842126028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائينعيمه جاسم حسين كرار10044261841022102

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة607.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنصور الرضا عبد ابراهيم سجاد10045151841005049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعداي عواد مدحت لينه10046101842097041

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد محمد علي حسين10047141841028021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيوردي حمد هاشم ميساء10048191842151052

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن عطية سالم فاطمة10049141842074123

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزويد جدي مزهر زينب10050141842090048

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيعريمش هادي حسن حسين10051121841007035

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبود حميد بشير مريم10052121842020055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد عيسى محمد زهراء10053261842108055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائينصار كناص يوسف طه10054101841035015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيهيل علي احمد تبارك10055101842109022

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسمير حطاب نعيم خضير10056141841003018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخان سايه مجيد فارس علي10057151841017057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون شناوه حسين علي محمد10058101841003030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعزيز محمد جاسم علي10059211841011047

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيمسرهد الحميد عبد شاكر حسين10060271841033011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم فوزي رمزي طيبه10061151842048078

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيحيدر فجيل الحسن عبد رمله10062221842417009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعمران حمزه الرضا عبد علي10063231841003043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعيد هاتف زهير مصطفى10064131841008075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيغياض ياسر االمير عبد فاطمه10065101842104021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة583.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان خلف هللا عبد محمد10066151841012045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالقادر عبد الرزاق عبد السالم عبد علي10067251841045057

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس عبد حميد علي10068101841026154

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان فرمان وسيم احمد10069141841016013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح رشيد االله عبد اديان10070141842117003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشدهان حميد حسين حوراء10071141842145033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسن ديلي احمد الزهراء فاطمه10072231842090208

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عباس الخضر عبد زيد10073111841024009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجسام عبد سرحان حسن10074141841047025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيشمخي هادي لؤي مريم10075221842161073

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد هاشم الكريم عبد موسى10076121841030195
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسر حسين علي زينب10077121842101018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد خماس رياض سجى10078151842080071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم فاضل رافع يسر10079131842087113

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس غازي عباس امير10080121841030026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحمودي ناجي برير اسلم10081181841006011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة571.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحريجه حسين معين مرتضى10082271841009141

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمحمد زغير السالم عبد احمد10083311841071004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيهندي كاظم داخل احمد10084231841052001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالفي حربي كامل حوراء10085131842118051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكيوش ثامر كاظم موسى10086221841076107

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيفنان اهميم ماضي عدنان10087251841046027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيخضر خليل نبيل زينب10088171842290130

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيناصر وحيد نزار اسعد10089231841031014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيناجي نعمه حسين استبرق10090231842121005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيابراهيم حميد ماجد احمد10091231841019006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهامل عبد كاظم علي10092131841014018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع عبد مزهر حسين10093141841018036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد غالي ثامر غدير10094151842054108

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصباح سالم كاظم مرتضى10095121841013043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسين احمد اياد تيسير10096121842084010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن فنجان حيدر محمود10097141841022071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءاحيائيحسين جعفر صادق حسين10098271841047006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم عطيه عباس نبأ10099151842054156

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمجيد حسين عالء خضرالياس10100261841012038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد علي عبداللطيف زهراء10101131842091067

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيمحمد شاكر عسكر بتول10102211842092010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة614.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخضر مزعل عزيز يحيى10103141851028073

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة611.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيمطر حياره فرحان سجاد10104261851016018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد حسين هللا خير مرتضى10105121851022069

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشرهان جبار الستار عبد زينب10106121852231021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة598.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم رحمن صادق محمد10107151851010050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة596.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيصالح نعمه راضي كامل10108251851046044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقيمحمد جاسم مقداد محمد10109211851067021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشاد الحسن عبد جبار علي10110141851028036

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشويش قدوري عبدالرسول زينب10111131852074009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيصالح الزهره عبد محمد حسين10112251851046009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيمذبوب عاشور نعيثل احمد10113251851046002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقيجابر طعيمه قاسم مهدي10114221851228008

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمراد حسين عماد الهدى نور10115151852044050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيفرحان سعود رياض احمد10116221851077001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيعلي ضمد سعد ضمد10117211851032007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيمحيسن وهاب غلطان آالء10118231852126001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي ابراهيم مازن سجى10119121852087019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزبين صكر الكاظم عبد ايات10120151852049006
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد عالء حيدر10121271851007040

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحنيش عزيز ستار علي10122271851001075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينثر أنتيش حسن احمد10123221851045001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فوزي اياس جمانة10124161852239014

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجواد محمد خليل حسن ميس10125141852079039

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيفيصل كاظم جليل وضاح10126221851026098

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حمودي جاسم علي10127111851006094

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيحنون خزيعل شعبان سامر10128161851031021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم محسن الحسين عبد سجاد10129161851139050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد عبيد حاتم محمد10130291851002102

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيجسام عطوان هللا عبد علي10131221851051033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيكريدي حسين محمد االمير عبد سرى10132271852160081

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعالوي عبد حسين هبه10133131852099021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيشالهي عبيد علي الهام10134261852077002

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيحسن حسين علي مهند10135211851032017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنين النصر اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان سلمان عدنان الجليل عبد10136221851027031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكبان الرضا عبد عالء اسل10137141852127006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبيد علي محسن حوراء10138151852042009

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيعطيه كاظم فاضل محمد10139261851202081

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعطيه عبود عقيل مرتضى10140271751030077

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيسعيد كريم تركي يونس10141261851008045

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعكار وناس حليم ازهر10142241821161003

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة528.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيمحمد خرباط علي الرحمن عبد10143231821185014

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود غازي فاروق غازي10144121821023026

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيفياض محمد حسن كوثر10145121822096025

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان شراد عادل تقية10146141822065013

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيفاضل عبد شاكر عبد10147271821153051

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة504.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعفين عبد اسماعيل امين10148111821150018

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة504.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعيال خضير ضاري كرار10149261821176037

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيغالي هادي عالء زينب10150121822112061

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيلباح محل لياس عمار10151261821159021

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيرمضان الزهره عبد حسن طيبه10152141822101027

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم جبار عودة حسين10153141821031024

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيدرويش محمد ماجد العابدين زين10154121821025046

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيناهي راضي عادل زهراء10155121822125049

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين داود محمد سجاد10156121821018024

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة497.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعواد عبيد هللا عبد ايمن10157111821157002

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة497.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيخضير شمير االمير عبد قاسم10158231821166009

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم ياسين فالح زينب10159131822285012

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة496.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبينايف علي راشد احمد10160111821151004

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة495.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيالرضا عبد الحسن عبد عباس غدير10161121822172004

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم علي منار10162121822101015

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة494.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيحسين عبود سمير علي10163231821166008

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيابراهيم مجيد رشيد غفران10164211822178044
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الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيخضير هللا عبد حسين احمد10165111821009004

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة492.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةالثالثة الكرخادبيطه حسين حكيم اياد10166121821171002

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي خزعل محمد طيبة10167131822106041

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيجعفر كاظم علي حسين10168141821029018

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيرضا حسين جواد عالء10169271821020037

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيديان كاظم علي احمد10170241821017006

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيدبس خفيف علي حسين10171241821011011

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمحيسن الرضا عبد مهدي غفران10172141822124050

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيعنوه عباس سالم كريم10173241821015049

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيعبيد فاضل الرزاق عبد ساره10174231822128038

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعمران ماجد كمال تبارك10175261822126022

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة487.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد حسين محمد زهراء10176101822152006

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة487.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعبد عبس مكي مصطفى10177111821157031

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد االمير عبد صبري رتاج10178121822118014

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم صالح شعالن ايات10179101822110017

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحيسن حزام هاشم سجى10180121822125065

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد جواد عماد زهراء10181141822140031

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيعلي حسن علي شهد10182261822092012

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان قاسم علي شهد10183111822076078

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيموسى جاسم كاظم علي10184121821044056

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة481.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيجبر حمدان فارس مسلم10185221821055058

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيغركان فرحان ثامر سيف10186111821059030

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيعلوان حمادي علوان حوراء10187211822124009

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة479.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيسالم غاوي عليوي صادق10188231821187006

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحمد حسن خالد نبأ10189101822120069

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيعزيز عبد راغز مؤيد10190121821018045

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيطنش راضي مزهر كرار10191241821003035

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح قاسم طالب مرتضى10192131821255060

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيطه احمد خالد مروة10193101822101046

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعناد جابر فالح فاطمه10194141822066035

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد نجم سهيل زمزم10195121822096015

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسان قاسم عماد حوراء10196151822046018

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته شناوه عدنان فاطمه10197151822049082

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين علي فاطمه10198111822121033

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيمجبل محمود شاكر لقاء10199111822104052

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة474.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعزيز عبيد فواز محمد10200121821178013

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة473.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيعبيد سالم نايف ياسر10201121821175027

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة473.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته علي حسين حسن10202141821031019

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيحسن صكب قاسم حسين10203261821008019

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعصواد قاسم جعفر نورة10204121822085027

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن صبري صالح فاطمه10205141822072064

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيبرغوث عطيوي رشيد مصطفى10206101821035040

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة470.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمشاري اهيل كاظم محمد10207121821005062

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيالمجيد عبد صبري عباس حسن10208151821006021
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الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيدندح حبيب سعيد محمد10209261821013125

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد عباس هاني اديان10210111822095002

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة468.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحمد مطر محمد الخالق عبد10211111821152017

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة467.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعكار وناس حسين سيف10212241821161012

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيمناور طلب حسين علي10213271821017046

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيمحمد شالكه كريم نبأ10214261822086050

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعكاب عباس خضير زهراء10215211822155045

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيمحمود علي عمر علي10216231721001046

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبينجرس سريبت موسى اطياف10217111822084011

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيناصر الكريم عبد رزاق رضوان10218211821272024

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيجبر عباس مجيد وسام10219111821029128

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة463.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيمرزوك محمود حسين مصطفى10220111821157027

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة462.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيسالم صالح هادي زهراء10221111822086018

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة462.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيحسن نايف خالد وليد10222111721158064

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيكاظم يوسف عباس مريم10223231842112025

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبخيت مردان شمران اسماء10224151842055003

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيخليل محمود ثامر رسل10225231842092054

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد نجم حسين علي10226241841076054

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل سامي نزار اسراء10227131842117018

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة503.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعوده حمود عبيد ميسم10228101842109085

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد جلوب جياد هدى10229141842090078

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين عزيز ليث مريم10230121842129016

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالعزيز عبد خليل مهند فيان10231141842086165

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة497.0المختلطة االخالص ثانويةبابلاحيائيعبيد مالك الواحد عبد علي10232231841221009

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيصالح كريم الحسين عبد عمار10233241851025013

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيرشاد عبدهللا عبدالساده سجاد10234261851003026

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكرم يار أكبر حسن ريفين10235141852070015

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم فرحان رضا جعفر10236131851024005

الكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة481.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيرهيف كاظم رحم محمد10237261851023044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة675.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيالجليل عبد جمال خلدون روان10238111822101018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة668.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان ابراهيم محمد هاجر10239101822118082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة665.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيحيدر عاتي حسن بتول10240261822100005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة658.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان جاسم كريم عائشه10241141822122023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة655.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيرستم محسن قاسم رواء10242111822089018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة654.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد صبر عباس بان10243111822064010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة653.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيصالح حمودي جاسم آيه10244111822084002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة653.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيعطار راشد محمد ميساء10245261822173011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة652.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم هادي زهراء10246141822072032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة649.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيحنظل سلمان حسين سهام10247141822401091

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة649.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيسرهيد سعدون حسن عال10248111822084075

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة648.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحسن حميد محمد علياء10249111822095082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة642.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحميد عبود الرضا عبد نوار10250141822077053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة641.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعبد يوسف علي فاطمه10251111822084085

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة640.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان غازي ليث مريم10252111822073061
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة636.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحميد عبيد عباس زهراء10253111822082014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة635.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحسن سالم ستار زهراء10254261822083026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة634.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم عبد صادق رشا10255121822125039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة633.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفليح حسن خضير ايات10256151822040011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة633.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسوني حمود محسن اسراء10257141822088004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة632.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم احمد حسن شيماء10258111822119012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة631.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعطيه هللا مد فارس رحمه10259101822118035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة630.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيحسين شهد محمد طيبه10260111822068031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة629.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيالزم حسين علي عذراء10261141822136060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة628.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعجرش هللا عبد ماجد اسراء10262261822083008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة626.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم علي عادل سجى10263111822084058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة623.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخادبينوفل محمد جاسم ضمياء10264111822140009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيعاشور عباس صالح عزيزه10265101822095020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة621.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد هللا عبد عمار يقين10266141822109081

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد نعيم احمد طيبة10267111822101035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيسفاح الكريم عبد احمد صفا10268111822102032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة618.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيزبون قاسم محمد الحوراء زينب10269131822122028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة617.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيابراهيم احمد ابراهيم ايه10270231822087008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة616.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد الرسول عبد محمد فاطمه10271101822117038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة616.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد نجم سهيل دنيا10272111822084031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة615.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيخضر كنعان عدنان زهراء10273211822125014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة614.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي عمر الخيزران10274111822067004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيرحيل محيبس زامل ميساء10275141822088060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيساجت مجلي عبيد مريم10276111822085034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيسلوم داود محمد زهراء10277141822077033

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحمد فرحان شالل نضال10278101822120072

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة608.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد كاظم جواد غسق10279111822082027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة606.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود تركي مجيد فاطمه10280141822092035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة606.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر كاظم رشيد ساجده10281121822176008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود خلوف شاكر حنين10282141822136021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة603.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخفي حلو صالح سجى10283141822102061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة603.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي الرسول عبد منير محمد ايات10284141822085003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة602.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي صالح مهدي زهراء10285111822099024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود منصور هادي ياسمين10286141822111065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة600.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعبد رحيم صفاء فاطمة10287111822157023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبينعيمه ابراهيم يحيى زهراء10288121822125057

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة600.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعطيه عبد عصام ايالف10289101822110021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين ناصر حسين نور10290111822067054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة599.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسن عبود فاطمه10291111822082030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود مجيد عادل هبه10292111822084117

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد عباس فاضل ريام10293101822099021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان جاسم خالد ندى10294111822074049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخميس علي عبد مجيد نرجس10295151822049100

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد عطيه كريم ايمان10296151822058011
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيمنيهل غالي سعد دانيه10297231822110014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة594.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعطشان صيهود طالب كوثر10298111822076105

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيمراح عوده سالم اخالص10299191822257001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة593.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان شالل ستار فاطمه10300101822120053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم فراس علي شهد10301141822079070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة592.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيكنبار جربوع شاكر نور10302101822108048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة591.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج هليل ماجد مريم10303141822191061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيمنصور جبار ظافر ظالل10304111822138013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعايز حامد ماجد رقيه10305151822053027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة590.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيخلوف جاسم حسين ريام10306111822082012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشلش كاظم هادي زهراء10307151822050044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيردام عون عبد جبار طيبه10308141822110116

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة589.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم موحي حسن بنين10309151822046014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي كاظم عمار سميه10310141822069037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيالمي مكطوف مظفر تيما10311221822162007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة588.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيحسين هادي علي حنين10312261822112007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعباس احمد نبيل حنين10313111822094022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم مجيد رسول ايه10314121822125014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة587.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حمادي خضر عذراء10315111822067037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة586.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيفالح الحسن عبد فالح غفران10316111822099046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسين الهادي عبد حوراء10317121822091010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيراشد مرزه ستار مسار10318111822084094

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيبديوي منجل حسن تبارك10319141822090013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عبيد حسين ميس10320111822073064

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيشبيب حامد عدنان ندى10321141822401121

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة585.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيحصيني عجمي عالوي بشرى10322231822110008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد صبار حافظ موده10323121822128017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيموحان فرحان قاسم يقين10324261822112028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيمحسن احمد حسن فاطمه10325101822108041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم جابر سعد سجى10326111822128013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيكعيد حسين علي سناريا10327141822115056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين مهدي اسعد براق10328111822111011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة581.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيسفان حمد حسن فيحاء10329111822084087

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد مجيد سامي سما10330111822067027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس محمد باسم شهد10331101822108035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة580.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاولي علي الجليل عبد بنين10332121822087007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن فرج صادق زينب10333151822055043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة579.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالرسول عبد الحميد عبد ليث رسل10334111822104024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة578.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم الحسين عبد مفيد زينب10335141822100053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن أسماعيل كريم رقيه10336111822136031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيجتان ضعيف عماد بنين10337111822064011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيطالع جمعان احمد يقين10338111822067059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيعاني هللا عبد سعد منار10339111822087020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيفياض انعيم حسين تبارك10340101822096016
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكباشي كاظم جاسم رانيا10341141822140017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر حسين صدام غدير10342141822144036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيخليفه نعيم جليل فاطمه10343121822116021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة575.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم هللا عبد نجم امنه10344111822068006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعالني حسين علي آيات10345131822107004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيدوير عبدهللا نجم مريم10346141822095077

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيهادي صالح مؤيد مروه10347111822136079

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة574.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيعصفور عباس ثامر أيالف10348121822120004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر نصار عزيز زينب10349151822044051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد سهيل مظر رحمه10350141822081020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعكار محمد هاشم هدى10351141822110154

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود سنيبل رسن عذراء10352141822093059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته كامل حميد زهراء10353141822079049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيشريف جبار جاسم حوراء10354111822112037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي حمودي عالء زهراء10355121822091019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم هجر باسم زينب10356131822098079

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيكاظم احمد حسين سجى10357111822085021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة572.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد وهيب الرحمن عبد هديل10358111822074059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيناصر مزعل مقداد زينب10359231822110025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة570.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيصوين جوده جمال مريم10360231822179013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد الحسين عبد مكي طيبه10361141822133040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي احمد جاسم ايفين10362141822071006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة570.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن عبره محمد فاطمه10363131822111099

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبينجم علي عدنان سالي10364111822084055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان هللا جار عبد نور10365111822094078

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيناصر عليوي شاكر نور10366111822133038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيخشان تالي القادر عبد رسل10367111822215022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عكيلي كريم زينب10368111822112065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد الحسين عبد كاظم زهراء10369131822122026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد محمد هاشم زينب10370141822146012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات الزهد ثاالولى الكرخادبيامين عبد محمود مها10371101822135002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي مصلح ابراهيم داليا10372111822095037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعويد طعمه عماد زينب10373131822094042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيعمر صادق ثامر دره10374101822097006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة567.0الخارجياتاالولى الرصافةادبينعمة سيد نصيف ازهار10375131822401002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة567.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرحان رسن قاسم ساره10376151822055047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيناهض راهي علي هبه10377151822048124

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس هيجل حميد تبارك10378151822053017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعبيد حسين محمد غسق10379101822108040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح نبيت فاضل نادين10380141822090049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد حسن عبد تغريد10381141822127015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلطان محمد سعد ختام10382141822088024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيزويد الساده عبد نعمه تبارك10383141822120007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة566.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور كريم طارق ساره10384141822070059
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم جابر ياسين صفا10385111822128018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبياهزيع بدر سامي ضحى10386141822075141

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيشبيب عبد عباس والء10387141822074129

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة565.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيجابر جعفر محمد ختام10388111822108026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيعلي حسون كاظم نورس10389261822072032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم ضياء محمد علي حوراء10390141822079031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيماشي محسن حسين الهدى نور10391141822097039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخادبيالجبار عبد رشيد محمد زينب10392111822140007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيمطر فضاله اكرم صفا10393111822105043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيمحيميد مهدي سالم الهدى نور10394261822072029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي صالل سلمان نور10395101822118077

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيوهيب جاسم رياض اسيل10396141822072003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيجابر الساده عبد خضير فاطمه10397141822088049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حسين خليل نور10398141822099071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم خليل عقيل زهراء10399141822143018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان خضير عباس منار10400141822102099

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيبداي موات جمعة زهراء10401141822092016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى درويش صباح رقيه10402151822041016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم شنه ابو سعدي تبارك10403141822099021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيصالح مهدي احسان طيبه10404101822118054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيالهادي عبد محسن عمر بان10405111822114006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة560.0الخارجياتالثانية الكرخادبيجدوع شاكر ثامر روناك10406111822401027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيزنبور احمد رحمن سميه10407191822257004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيمراد هادي مجيد نورس10408141822121029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبييوسف عبود خيون زينب10409151822050049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيغالي غالي عادل ايناس10410261822091007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيخضير احمد عمار زينب10411111822085020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبينجف شاكر اياد نور10412111822128023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيخليف نعيم مهدي الهدى نور10413101822118076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الرضا عبد محمد رقية10414131822106020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم جبار نزار التقى شمس10415141822074071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم خضوري مزاحم سجى10416111822082021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد مراد رياض زينب10417151822054052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيالساده عبد علي شاكر نبأ10418111822108091

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيمحسن مجيد حميد نمارق10419111822150018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيصالح محمد احمد سماء10420111822074023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشجر داود جبر حوراء10421151822042018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيرضا عزيز ماجد نور10422121822401073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم مجيد الرضا عبد مريم10423121822127097

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن سعد خالد آمنه10424141822070001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيجدوع خليل صباح ورود10425111822083055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحرز عباس ياس فاطمه10426141822071047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة557.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيعبد علي محمد ميسم10427101822111028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيعوده حميد كريدي ايه10428121822096003
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبينصيف محمد عقيل دالل10429141822092012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جواد كريم الزهراء فاطمة10430141822080052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحسن عبود ابراهيم اية10431101822120008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم علي عامر سكينة10432111822109070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيسحاب الحسين عبد هادي دعاء10433261822173004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيفياض عطيه نعيم وفاء10434141822088067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيس جبار نزار رغده10435131822092022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان هللا عبد ضياء زينب10436121822089043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم سبتي وليد زهراء10437141822075092

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيمزهر محمد سعد انفال10438261822072004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا حسين سالم زهراء10439131822086031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد بدر نوار شمس10440101822119017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيصالح محمود شاكر طيبه10441111822084069

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيشاكر سعدي مروان امنه10442111822067006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم خضير عدنان والء10443141822100106

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم علي محمد داليا10444111822084029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيعلي خلف وليد منار10445111822127043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن جابر الستار عبد مريم10446111822076113

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان مجبل عامر نور10447141822143051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين ناصر ريام10448111822084041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن جاسم كريم فوزي مريم10449121822118041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين اسماعيل شعبان صابرين10450141822122021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيصالح علي احسان هاجر10451321822030050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعزال خشف عادل رانيا10452111822084034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعبد سلمان حمزه مريم10453111822081047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعباده كاظم امين ياسمين10454121822098085

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم عليوي سالم زهراء10455141822109027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج هليل ماجد زينب10456141822191032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيخضير ابراهيم عدنان ذكرى10457191822257003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمغامس جبار عادل طيبه10458111822071081

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبياحمد تركي سامي رحاب10459111822121010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحسين سامي ماجد هالة10460111822112136

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيكزار كاظم هادي داليا10461141822100023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي غالي سعد هديل10462121822125107

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جهاد حيدر اديان10463121822105002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيغالي جاسم مهدي الكبرى خديجه10464141822065017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى عطوان احمد زينب10465141822090029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيداود طالب صائب سرى10466101822105031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد المحسن عبد سعدون فاطمه10467111822081041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفليح حسن كاظم زهراء10468151822040055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعبد هللا عبد الهادي عبد الزهراء10469261822083010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيغربي كردي كريم امنه10470101822099002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيادهام قاسم ناجي غدير10471161822208024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيياسين جبار عدنان الزهراء خطى10472111822076035
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيبريسم كامل هيثم فاطمه10473141822075167

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة545.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم سمير طف10474131822093071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيجبر حمود سالم اسراء10475111822088002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم عليوي حسن اسراء10476141822079004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيحمزه هادي صالح زهراء10477111822067021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد نجم عباس زهراء10478111822121015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسيد رحيمه احمد زهراء10479151822040040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر مهدي محمد ضحى10480141822076057

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيسلمان داود عامر زينب10481101822113017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحويس خضير جاسم منار10482111822082036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحسن علي كريم سدرى10483111822081032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمود محمد ياسمين10484111822074061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحميد خصاف محمود زينب10485111822112066

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسب ابراهيم محمد نور10486141822092046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيشحيل جالب حسين مريم10487221822170050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيتقي عبدالجبار ضياء طيبه10488141822095061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيموحان كاظم حسين غدير10489261822112016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيسهيل حسن فالح اسراء10490231822174001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي عزيز فائز نرجس10491121822118047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعليوي دعبول كريم ايناس10492111822083008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيخليوي حسن جبار وجدان10493141822116027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحريب الحسن عبد فالح شجن10494131822118102

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم اسماعيل مصطفى مريم10495141822122028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيياس سرحان صباح مريم10496101822110093

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيالرضا عبد طارش مهدي مها10497111822084102

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجبار المحسن عبد عدي سجى10498111822071069

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0الخارجياتالثانية الرصافةادبينعمه ابراهيم مشتاق رسل10499141822401054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسهيل سعدون ضياء غفران10500111822109083

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمرعي حميد جياد تبارك10501141822079025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم رشيد الستار عبد تسنيم10502101822120017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمرعز قاسم الحسين عبد زهراء10503151822048049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم نعمه كريم هبه10504151822040125

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي كاظم حسن زهراء10505141822140025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمراد حياوي كاظم بتول10506141822133010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيسيد هاشم علي غدير10507141822079083

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان حريجه حسين زهراء10508141822108029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعلي خميس اركان ايمان10509261822126016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيشرهان عدنان الرحمن عبد ميمونه10510141822079108

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيهللا عطا نايف علي طيبه10511181822130005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيجنزيل علي حسن هجران10512141822065065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبينجف شاكر احمد تبارك10513111822128006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيالحسين عبد عدنان علي ياسمين10514111822137051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبينديو جاسم قاسم رسل10515131822093030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن محمد خالد هند10516121822081019
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبياحمد حميد قصي لندا10517101822119028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فالح صبري فاطمه10518111822136076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجليهم منور محمد حوراء10519151822049029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم انصيف عباس بثينه10520111822084019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيغزاي حميد خالد ندى10521111822086040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد مشري علي الزهراء فاطمه10522131822070053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيعلي عبيد حميد فاتن10523231822174011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج صبر الحسين عبد زينب10524141822090030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبياسعد سلمان حسين مها10525141822067087

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيناهي علوان رياض شهالء10526261822112014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم موحي سعد وسن10527101822096081

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيطليج قاسم الحسين عبد مريم10528141822134049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعبد داود خالد اسماء10529101822110003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيمحيميد محمود عايد فاطمه10530101822109078

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيالجبار عبد مصطفى الجبار عبد نور10531141822079113

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن شاكر خميس زهراء10532141822142008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيحديد حروش طارق هدير10533191822257011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي عبد حمزه مالك10534111822105059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم هللا عبد احمد نبأ10535111822137045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد عزيز محسن رنا10536151822046019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبينصيف حميد ماجد فاطمه10537141822111048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيزبون قاسم باسم براء10538131822122012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةادبيحبيب حمزه علي اسماء10539141822125002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيداود سلمان حسن ايمان10540101822113005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيعبود عباس االمير عبد الهدى نور10541151822052020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي الرزاق عبد مهدي زينب10542121822118022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيسلمان الكريم عبد زياد رويدة10543111822085015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسن اياد علياء10544111822099045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة532.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي احمد مالك منى10545111822084098

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمهدي الرضا عبد حسن نور10546151822045123

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبياحمد قاسم اكرم اسماء10547111822105001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم لطيف الوهاب عبد مريم10548111822095091

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعيدان ابراهيم حامد حوراء10549141822115019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه عوده علي زهراء10550141822070044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عويد بدوي مريم10551141822080063

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان سعيد الرزاق عبد فاطمه10552131822107111

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيفعيل رحيمه ابراهيم ساره10553151822054064

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيخلف سعيد عدنان زينب10554111822077010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي سلمان عباس حفصه10555111822075016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيمجيد رحيم غالب ضحى10556101822091021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيصبري الحسين عبد باسم ديار10557101822133017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمصطاف محمود شاكر ضحى10558141822102070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي ابراهيم خليل فرح10559101822095022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيخضير صاحب امير بدور10560111822106009
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعناد علي عباس ايه10561141822191005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي جبار حسن هديل10562141822110156

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر رهيف علي زينب10563131822093058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيجيجان برغش صالح صبا10564261822072020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجبر والي الستار عبد مريم10565111822076114

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبييونس الجبار عبد هيثم فاطمه10566141822073081

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيناصر هللا عبد محمد مروه10567111822067043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيشايع عبد هادي صفاء10568141822075140

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيخضير كاظم الكريم عبد عسل10569111822067038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيحسين كيطان عامر سجى10570111822218024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد صالح مهدي غفران10571141822223035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعاشج خلف طه فاطمه10572111822082029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم فرج حسن رفل10573111822067015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيسرحان طاهر الحسين عبد زينب10574121822087025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيعمران كرنفل عقيل نور10575231822128070

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيشكر علي محمد الرزاق عبد شيماء10576141822081037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيصلبي حماد محمد اسيل10577111822150002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان عبيد سعد زينب10578131822122030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيمثنى خماط جواد رقيه10579141822108027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيحافظ اليج عبيد شهد10580141822108046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد راضي صفاء زهراء10581141822110076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد شيت ماهر محمد ضحى10582141822102073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيمزهر حمدهللا حسن اسماء10583141822065005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيسندال عبدالرضا مجيد عذراء10584141822065051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيحنش الزم صباح نبأ10585211822104016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيشنته عيدان رعد زهراء10586121822099025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم فاضل حسين يسر10587111822101062

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا كرم حسن عدنان كوثر10588131822107115

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيامين عدنان رائد عائشه10589101822097015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس مخلف محمد انتصار10590101822099004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيكاظم جمعه مخلص شهد10591141822221023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعباس هاشم محسن زهراء10592261822126049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعويد محمد سالم نهى10593111822081051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيرسن منهل محمد نور10594121822125103

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي حسن محمد ايات10595141822072007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيوادي صبيح لطيف بنين10596141822136017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيالكاظم عبد صاحب محمد حوراء10597141822092009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة525.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبييوسف سالم جمال لينا10598191822214026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيرسن عوده فرقد حوراء10599111822081015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد شناوه الحسن عبد زهراء10600121822105066

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر عباس خضر اروى10601121822105003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمرزه العباس عبد ليث غفران10602121822118033

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسن مصطاف مريم10603121822035005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيهللا جار حمزه عزيز تبارك10604111822064014
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي هللا عبد احمد نبأ10605141822109068

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيصالح مصطاف كمال عبير10606111822072065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيحمد خضير نعيم رويدة10607111822085016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيمجباس شندل اياد نور10608261822112024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسون حيدر حسين زينب10609141822115046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيعلوان شايع خالد اشرقت10610141822090007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبياهزيع بدر سامي سجى10611141822075120

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيخليل ابراهيم علي عال10612121822110040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيحسن هاشم كاظم رغده10613271822090013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيفريح جميل هاشم زهراء10614111822076061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل حامد رويده10615111822095047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمجول ياسين فارس ثريا10616111822084023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن محمد كامل جمال صفا10617111822109076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيلفتة كاظم جواد علياء10618141822121019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد عباس خضير أسراء10619131822106001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلادبيتركي حمادي حامد زبيده10620311822032005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيعلي عباس فيصل غفران10621271822075019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيعلي نافع طارق رفل10622141822401056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جبار الزهرة عبد فاطمة10623141822121024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيهادي المهدي عبد خليل ايات10624261822126012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكويد كاظم احمد نور10625141822140058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجبر والي الستار عبد سكينه10626111822076073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيجالي فاضل احمد نور10627131822111117

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن باسم غفران10628121822105115

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد الرحيم عبد فاهم رؤى10629101822099015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان هللا عبد عايد فاطمه10630141822139038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسعد ثجيل محمد مريم10631141822110135

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيذرب علي سعد جنان10632141822115015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم ماجد سجى10633141822102062

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعبد ياسين سالم تبارك10634101822094004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى ضايع جاسم زينب10635141822075096

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحسين فليح االمير عبد شكرية10636111822157018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جبار واثق فاطمه10637111822076102

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيثجيل اسماعيل كاظم فاطمه10638141822088055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل الحسين عبد ماجد سجى10639151822055052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الرزاق عبد عدي ساره10640151822048071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيحمودي الكريم عبد مرتضى تقى10641111822106015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد القادر عبد عذراء10642111822104043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل سعيد عادل ابتسام10643111822075001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي سعدون حسين فاطمة10644141822121023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي رحمان حازم جيهان10645141822110039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد خميس خليل مريم10646141822067083

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين محمد نور10647111822157030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود زيدان ابراهيم قنوت10648141822093069
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم حسين حامد اشواق10649111822076004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي طه ياسين نور10650111822082042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبينوار محي عدنان هدى10651111822084119

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسين احمد ايه10652141822149001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس هاشم الوهاب عبد زينه10653111822084048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيهاشم كاظم علي رقيه10654111822065025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبينهيب جاسم محمد ساره10655141822191037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي جاسم محمد اسالم10656111822087003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيزيدان سالم سهيل زهراء10657121822087022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيكاطع الواحد عبد الستار عبد سبأ10658111822121020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود عثمان علي نيفين10659111822105067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيشهاب حمد زياد رانيا10660111822072032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيشهاب محمد خليل تبارك10661131822101015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم زمان فاطمه10662111822071092

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي خضير الجبار عبد نبأ10663141822067093

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحسين كديمي طالل اسراء10664181822236005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعطية محمد ثائر فاطمة10665141822080054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن الرسول عبد لطيف فاطمه10666141822127050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيهادي صالح عبير رقيه10667111822079021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيالرضا عبد جبار نور زينب10668261822173007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيعباس هادي علي جمانة10669111822085007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيجبار يعكوب حسن رقيه10670111822127022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكنيهر شذب محمود تبارك10671151822049016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعبيد نجم وسام سارة10672101822110050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين شمس صباح حوراء10673141822072014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيغالي غالي عدنان غفران10674261822112017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيبطال جبرائيل رضا علي هيام10675111822088030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعينالي موسى ازاد ايه10676151822047012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيهندي هادي صالح اسراء10677111822095004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيعباس مهدي اكرم روان10678111822085014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبينافع مهدي محمد مينه10679101822090044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيخلوهن عبد كريم استبرق10680141822065003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم جبار علي نبأ10681141822090050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيحمد عبيد محمد البنين ام10682261822110005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد فرج حميد زهراء10683151822040045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيهنيدي حامد رياض دعاء10684111822164003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد عويد عدنان سرور10685111822082022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم علي طيبه10686131822094056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم تحسين احمد فاطمه10687101822092016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيميرولي حسين محمد فاطمة10688141822070078

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود علي ستار الهدى نور10689141822149009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيروستم مردان باسم بنين10690131822092010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيطه علي عامر ايالف10691111822072009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيبنيان خلف فائق نبأ10692141822124061
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم وعيد هادي زينب10693141822088038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيجياد اوحيد الكريم عبد ايه10694141822069009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيمسعر حسين احمد زينب10695111822085018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيصالح ابرهيم علي موج10696111822089048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحمزة علوان سعد هدى10697181822236045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد منير راغب دنيا10698141822068017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيحميد سويدان شاكر نسرين10699231822128062

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان شندوخ وليد مريم10700131822107123

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحوشي حميد كريم ايات10701121822085007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبياحمد محمود قاسم نبأ10702211822262015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيصادق حسن مهند الهدى نور10703151822047096

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم ضاري جاسم رغد10704111822063013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيمجبل منصور محسن عائشه10705111822063024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيمصطفى سعيد سمير فاطمه10706211822104014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيقاسم محي صباح ضحى10707141822102071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمري عزيز خالد فرح10708141822146017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين طارق ساره10709111822087014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيزناد جميل سعيد سجى10710111822088019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي راشد رياض فاطمه10711141822088051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيشاهر حمزه عباس نور10712121822098082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيهللا كرم جبار مخلص شهد10713141822401094

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيبرهان كاطع شعالن انعام10714141822075021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه معارج رزاق حوراء10715131822092015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان خميس القادر عبد تبارك10716111822061012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيطارش حميد علي مروه10717121822099062

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيتبنه محمد عبيد غفران10718111822084078

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم محمد علي فرح10719111822094068

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن علي محمد هدى10720141822070115

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد مجبل احمد ايات10721141822069005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخميس علي عبد ساجد فاطمه10722151822049080

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر شوكت منير منار10723151822049094

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيكريم الجليل عبد ماهر منار10724261822079033

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد عبد حسن أيه10725151822044008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي هللا عبد اسعد الزهراء فاطمه10726121822125073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان خلف فيصل زينب10727121822176007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجمعه قدوري عباس ايه10728141822136011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيسهم حسون مجيد حوراء10729141822072016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعلي هللا عبد نجم ايه10730101822110024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيزبون دواي طارق طيبه10731131822107091

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم رسن فاضل شيماء10732131822285015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد محمود عصام اسراء10733141822107005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد شهيد علي هدى10734141822093087

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيبطي غانم حسين هبه10735141822075205

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيمحمود عبيد سعد شهد10736231822128044
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيمهاوش صالح ريكان رفل10737111822133019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيسعود كاظم احمد طيبه10738101822111022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيشرهان حميد الصاحب عبد شهالء10739131822071079

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيامين محمد انور قيس ايناس10740101822118012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم حسن رحيم شمس10741101822103022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي الكاظم عبد جواد فرح10742121822112097

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي صالح خالد كوثر10743121822103042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيالنبي عبد يوسف فاضل فضيله10744121822091031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم هللا عبد عارف مروه10745111822084090

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كريم عزت هديل10746121822105167

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد السالم عبد سرمد البتول زهراء10747111822104028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد مدلول ناطق آية10748111822133004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين مطلب عباس شهد10749111822133028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيشرقي دهش خميس ايمان10750141822066004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيجلوب محمد مازن مريم10751111822100026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيحسين محمد حسن نور10752261822111052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمريسن صبحي وسام ايه10753141822075036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيوحيد حسن محمد دعاء10754101822098004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعيدان عليوي محمد نبراس10755111822067052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيعويد كريم صالح سارة10756111822133022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم صادق حيدر الزهراء فاطمة10757121822087040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيروضان فنجان فرج نرجس10758151822080044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيحاتم الرضا عبد احمد آيات10759111822106001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيجاسم خليف رحيم ضحى10760261822091028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيجواد المهدي عبد حيدر زينب10761261822083029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود عبود عدي نور10762111822064056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم اكريم مالك10763141822100088

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيحنون محسن عالء سجى10764141822142011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمختار هادي حسن اسراء10765141822075009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيداود محمد أحمد زينب10766141822070045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيصديان جليل طالب سارة10767101822129013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عبد ناهي حكيم غفران10768101822096055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعواد يوسف بشار نداء10769101822116035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيسالم جليل هللا جبر فاطمه10770111822065061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعطيوي جواد حيدر بلقيس10771121822112013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر عليوي نصر فاطمه10772141822108056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبياجويد وداي خزعل مريم10773151822049086

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعبود علي رشيد ايه10774111822104010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود عبد رسول رؤى10775131822086019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عدنان رعد غسق10776141822106032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيخلف ابراهيم اسماعيل فاطمه10777101822120051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس ابراهيم كاظم هدير10778141822073105

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد خليل سعدي ايات10779141822134006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيياسين علي احمد ضحى10780101822113025
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيخضير احمد جاسم زينب10781141822075095

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي الكاظم عبد الزهره عبد زهراء10782131822118075

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف جاسم اسماعيل تقى10783121822083004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعنون محمد سمير سبأ10784121822087030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعداي حمود الجبار عبد صفا10785111822084067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيعايد حسن نوري زهراء10786111822136041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيجبار هادي نبيل نبأ10787251822096039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي مهدي كريم ابتهال10788111822082001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد حميد شاكر منى10789111822217055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيرهيف رزاق وهاب فاطمه10790141822066037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم سالم زهراء10791151822045049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعزاوي محمد جاسم الهدى نور10792141822067098

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيسندال عبدالرضا مجيد حوراء10793141822065016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد موسى طاهر منار10794141822111052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيعلك عويز جليل اسراء10795151822052001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيعباس احمد رزاق ايالف10796101822097004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيصاحب شايع حميد عبير10797111822099041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبيخلف مشعان حامد رنا10798111822129006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح شحاذه دحام اديان10799101822120005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة642.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم عبد قاسم سرى10800111842082040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة622.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان علي ماجد براء10801141842111029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة616.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هديم كريم اسيل10802141842140006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة615.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيهللا فتح سمين صالح لينا10803211842142019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة610.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي خليل ميثم سارة10804101842098010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة609.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم الرزاق عبد قتيبه سرى10805111842073048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة601.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسن شعالن صباح ايالف10806261842083011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة597.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعامر غالب محمد زينب10807151842055058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة584.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيراضي حميد شاكر نبأ10808261842072034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة582.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيشكر خليل اسماعيل سرى10809101842101059

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف خضير جاسم عذراء10810141842138024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد سلمان حميد بتول10811141842090015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة577.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيكزار ابراهيم نبيل شهد10812101842077050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة568.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد الدين محي خالد حنين10813111842103017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة564.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد صبيح عقيل أيناس10814141842096005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة561.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمنصور محمد جاسم ايمان10815111842082013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد عطيه سالم ساره10816111842076085

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة556.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فليح سعد غفران10817151842044104

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر ثجيل حمود االء10818141842090005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة555.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيجميل فالح رائد فاطمه10819111842085054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمهبش زين الكاظم عبد مالين10820261842111030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة554.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيعباس جواد فاضل زهراء10821231842116017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد اسماعيل عماد زينب10822101842118041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة552.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيجاسم هني حسوني زينب10823131842236005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين احمد شهاب فاطمه10824111842062068
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيغضبان جعفر حبيب زهراء10825111842089017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن جاسم خالد فاطمه10826141842065023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسويلم زنيد محمد ايه10827151842044005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطاحيائيوناس زامل عوده بتول10828261842135002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلطان الكريم عبد زياد سما10829101842100064

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيقاسم محمد مرتضى بنين10830111842104009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشعل طه طارق هاجر10831111842071076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل حيدر رانيه10832121842105051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيابراهيم خليل حميد ايه10833151842050010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد هللا عبد سعدي شيماء10834101842095039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد علي محمد الكريم عبد فاطمه10835121842105117

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمظهور شاكر رعد ايه10836101842109015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة544.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد ناجي الرزاق عبد اسراء10837111842086001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة543.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيحسين علي حسين زهراء10838211842231013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر الحسين عبد ياسر غفران10839141842125031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمود الرحمن عبد سبأ10840101842107021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفزع خضير ياس الهدى نور10841141842076093

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود ابراهيم علي الزهراء10842121842102007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم احمد شمس10843261842083058

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيلطيف هيل محسن خولة10844261842120056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيمحمد خنجر عيسى مريم10845231842122035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد الحسين عبد رحيم غدير10846151842040088

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالمهدي عبد العباس عبد علي توران10847121842110016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة538.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيعذاب علي عباس عهود10848111842102028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعليوي الحسين عبد حاتم نورا10849111842217087

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيمحمود داخل محمد تبارك10850211842173012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود حامد احمد هبه10851111842105101

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيفهد خورشيد يوسف تقى10852211842064008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد علي محمد جاسم طيبه10853111842078029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حامد صباح اماني10854111842070012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيميد حسين حميد حنين10855141842136013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعود جواد مثنى هاجر10856141842145153

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين الهادي عبد ظافر زهراء10857121842089034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمريشد محسن سمير زهراء10858151842054064

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود دلف اسعد لبنى10859111842082060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيدخنه الكاظم عبد عمار براء10860121842105022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهيل مصطاف محمد حنين10861111842084045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيمذكور حسن رحيم براء10862111842106009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيجبار فاضل رعد لينا10863211842290043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبدن جبار كريم رقيه10864151842080041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعمران نعمة حسين ظالل10865111842133042

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيخابط حديد صادق رواء10866261842079006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعويد عباس سالم بنين10867111842114014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسين ياس صبيح براء10868231842095013
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيحمادي جاسم الرحمن عبد اية10869191842229008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فخري منعم حوراء10870141842138009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة522.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيسلمان حمزة كاظم سجى10871231842095049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيهزاع شهاب الدين نور رغده10872211842109027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيمنيشد حسين علي زهراء10873281842055033

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالجبار عبد الواحد عبد احمد ايه10874131842072007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسون لفته حامد لينا10875231842109180

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود كاظم ياس شيماء10876141842070067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقاسم محسن احمد زهراء10877141842074061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيطاحوس محمد خالد رواء10878101842221024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة محمد شاكر موج10879111842133057

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيفيصل غازي احمد بتول10880111842064010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حسين هادي ذكرى10881111842084050

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد صبحي احمد شفق10882111842107008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن حنش عباس تبارك10883131842107014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياس سلمان صفاء بنين10884141842079015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائينون حسين فاضل ابتهاج10885141842136046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنصور خلف الجليل عبد هديل10886111842084144

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا فتح محمد رافد هدير10887101842094041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع خالف زهراو رقيه10888151842040055

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائياللطيف عبد احمد سامح الندى قطر10889141842076073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر راضي حسن ضحى10890141842110107

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي حسين زهراء10891121842100016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزيدان محسن سعد حنين10892141842100024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين عاتب علي نوار10893111842065100

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمزة درويش هادي رسل10894231842119079

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياموير اكريم هادي فاطمه10895151842051097

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد مطلك ابراهيم ساره10896101842119031

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيزين زبار محمد االء10897181842233003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطعمه صبري احمد رشا10898151842051027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغليم حسن مسلم غسق10899121842105107

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي عبد عالء زينب10900141842068012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا الحكيم عبد حوراء10901131842122006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد الجليل عبد اسعد حوراء10902111842062028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعيدان هللا عبد احمد اسيل10903111842121003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود حميد ماهر رسل10904141842122004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيفرحان شالل سعدون رقية10905191842259003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيجاسم لطفي احمد هدى10906281842078060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحامي خشان عبدالستار صفاء10907131842107065

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان ابراهيم خالد مها10908111842110093

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد محمود محمد رحمه10909101842118030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفاضل صدام عباس تكتم10910151842050016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعدون محمد فاضل ُعال10911141842125030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائينصيف عباس خالد شمس10912131842117098
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيسباهي زناد بادي نورهان10913221842125196

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعبيد حمد صاحب ضحى10914261842074060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان كاظم هللا عبد غفران10915111842084111

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي قدوري صالح حوراء10916111842091015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان مكي عقيل ايه10917111842138004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيغربي خضر حسين ساره10918111842109068

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيجواد كاظم بشير تقى10919271842081014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبرهان محيل حسن عذراء10920141842121022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسين عامر زينب10921141842108043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم عناد صالح زهراء10922101842108019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود محمد رعد دانيه10923121842082008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشوقي حسين حسن سبأ10924121842095027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي مخلف الرحيم عبد زينب10925141842134052

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعزيز اسماعيل علي ايه10926121842107026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد تايه محمد لينا10927251842084553

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينوري الرزاق عبد بشار مريم10928151842046144

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد جميل محمود نمارق10929131842074034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس عبود حازم ريام10930141842145063

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعطيه فرج علي مريم10931141842146012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة676.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيالحافظ عبد القادر عبد الدين صالح عائشه10932101852091018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة583.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد رشيد ماثل نمارق10933121852082018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة573.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين هادي هاشم تبارك10934111852110015

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة563.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقياحمد طالب هاشم عائشه10935111852106021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة546.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم حمدان نوري زهراء10936111852071023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة528.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيذيب سرحان جميل دعاء10937111852133002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسابط كاظم جعفر زهراء10938141852065006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبوري محمود شاكر غسق10939141852070039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي عبدالرسول احمد كوثر10940131852096021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاكوز حبيب وسام هيلدا10941141852134046

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقياميشي رهيف حمزه فاطمه10942241852144012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيتطبيقيمطير رشيد علي زهراء10943221852391004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيضيدان احمد الواحد عبد اية10944111852130002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيموسى درويش فرحان مروة10945151852042036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي محمود اياد داليا10946111852130006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة499.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمنديل محسن حقي رفل10947131852104008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة497.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمرجان علي محسن بنين10948111852108007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي اكرم نجوى10949141852090037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جبر كريم شهد10950121852089024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيمدب كاظم جواد ختام10951231852198002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيحسن عباس رزاق طيبة10952231852131022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم جواد عماد بنين10953151852058004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس جعفر صباح ابتسام10954271852088004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعمران هادي ستار حنين10955231852119022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن علي كريم زينه10956141852140033
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس كاظم سعدون علياء10957111852084021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح عبد عباس موده10958111852070032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشالل ظاهر هويدي رحاب10959221852311010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيحيال عباس سلمان هدى10960111852104016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيصالح مظهر كريم عصريه10961121852104009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعيد صالح طاهر احالم10962111852108001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعبود االمير عبد احمد رغد10963271852058057

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموزان نعمه سالم خديجه10964141852140012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيضبع محمد ستار رفل10965111852120006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيباكون كصيل خضير زهراء10966151852058008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي زويد ناصر فاطمه10967141852110028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيسلمان احمد سعدي نور10968101852094027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيمظلوم ضاحي اياد سهير10969211852138014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم حطاب حمزه فضه10970151852042035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينوروز مير سايه فرحان مروه10971151852080014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات األهلية العدل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خزعل سمير مروة10972121852119003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجهاد فؤاد اياد مريم10973131852104017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعمران الرحمن عبد الهادي عبد حنين10974121852089009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيمطر الزهره عبد حسين هدى10975231852122028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمدان الستار عبد نبيل آالء10976101852112002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعمه موسى علي استبرق10977131852098003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرختطبيقيشاكر فرحان حازم ماري10978111852078008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيضاحي سلمان صالح شهد10979111852067021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد علي محمد ساره10980101852101019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان خلف حسين حوراء10981141852102008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمهدي طالع طاهر تبارك10982111852089003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيصيهود حسين احمد كوثر10983241852093039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد كمر علي شهد10984141852108020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحميدي احمد عبيد هاجر10985101852108025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيهاشم علي فراس حوراء10986291852051045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبدالمهدي حسون فدك مآب10987121852110016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن بالسم كاظم رنين10988141852086014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبر نشمي الواحد عبد زينب10989151852050018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس محسن عماد زينة10990111852080025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن ابراهيم اسماعيل فاطمه10991131852071037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيدواح كاظم علي زينه10992141852070028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيمحمد محسن عدنان ساره10993261752097025

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيداود سالم احمد زهراء10994121852231006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان محمد عبدالناصر سجى10995131852117041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعلي هللا عبد حسين رباب10996261852095018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد الوهاب عبد هشام مروه10997141852140048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد عجيل منير نوره10998111852064040

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيجميل احمد عماد شهد10999111852103017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيجواد طالب علي مروه11000231852114035
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم طالب حيدر تقى11001131852092008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسويد فرحان باسم حوراء11002111852120003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد الرضا عبد زياد ميمونة11003111852066035

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيصكر رشيد سالم شهد11004141822076051

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيداؤد خضوري هاني سارة11005141822106020

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيخضير محمد هاشم وجدان11006111822095104

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان عبود فائز امل11007141822108013

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيخليف كاظم جواد مريم11008141822099062

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيحسين صالح رائد ساره11009101822098011

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة460.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان شياع سلمان شهد11010101822129015

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم سلمان سلمى11011111822084064

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االنتصار ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين حسن هللا عبد مريم11012121822126011

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة456.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيجالب راهي نزار نور11013121822112113

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي الوهاب عبد العزيز عبد فاطمه11014111822084082

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود حسين سعد تبارك11015111822158003

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان فاضل اكرم  ُرسل11016121822125034

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم محمود شاكر طيبه11017111822074029

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي سامي الهدى نور11018141822109072

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيعبود وهبيد ضياء براء11019111822121003

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيجياد عبيد سالم ميديا11020111822061045

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيذجر عباس فرج الحوراء زينب11021121822105070

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم عصام حنين11022141822082009

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ابراهيم محمد زينه11023111822128012

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيسحيول كاظم عدنان زينب11024111822157012

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسين علي غاده11025111822084076

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا جبرة جويد محمد هيام11026141822225027

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيشريف عبدالرزاق طالب داليا11027121822231011

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح عبد مراد فاطمه11028141722090040

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن لطيف سمير زهراء11029121822111005

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيد راضي محسن هبه11030131822098168

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد كاظم محمد زينب11031111822072049

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيجواد كاظم ثائر فرح11032111822127039

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمنديل حسين قاسم سرى11033101822120036

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحمودي جبار احمد أيات11034111822094001

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم حميد كاظم شهد11035151822048078

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيخميس شذر قيس ايمان11036101822116003

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيشريف حسن عادل ريام11037121822116008

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود حاتم قيس نبأ11038131822172022

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عباس ستار نرجس11039141822088062

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحافظ علي حسين هناء11040121822112117

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن حمزة احمد دانية11041111822109029

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيخليل ابراهيم مجيد اسراء11042211822100005

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان ابراهيم ناهد حوراء11043141822099027

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيسلطان حميد ريسان غسق11044101822101042
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المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد حمزه الستار عبد زهراء11045111822108044

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي الغني عبد فارس دانيه11046121822110019

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيسبتي جباره حمودي منار11047111822101048

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة438.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيعبد سعيد مؤيد مريم11048111822220061

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة438.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجر علي راضي غدير11049151822042052

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة438.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان محسن صالح مريم11050141822140048

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود عباس يوسف هاجر11051111822117041

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة438.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيخلف فاضل خضر نور11052111822084111

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمشرف شعالن محمد زهراء11053221842204061

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيسلمان كامل فؤاد سارة11054101842113036

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيقاسم الجبار عبد وسام رحمه11055101842094013

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة498.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعد المنعم عبد يحيى زهراء11056101842093020

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات السؤدد ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد علي حميد نور11057101842122009

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد قاسم محمد شهد11058121842087036

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان ناصر عامر نبأ11059141852095033

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالساده عبد موسى علي اسراء11060141852090002

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة470.0الخارجياتالثانية الرصافةتطبيقيمحسن كاظم قحطان مسرى11061141852401016

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن عزيز حسين نرجس11062151822050095

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي الزهرة عبد علي زهراء11063141822101018

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعطيه عيدان مجيد طيبة11064131822112034

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيهادي فاضل عباس ايه11065111822111008

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعباس علي الدين بهاء تبارك11066101822118024

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عبد نجم استبرق11067141822075007

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس الكريم عبد نجم تماره11068111822140004

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيصالح جمعه باسم عائشه11069261822083042

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمحمود جمال محمد غفران11070111822106036

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيسنجار شعالن نعمه رحمة11071111822112044

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف قاسم رحيم االء11072141822124007

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة471.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيعلوان ياسين باسم رفاه11073211822239003

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن حسين سعيد اكرام11074111822074001

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيعباس فاضل نزار ايالف11075111822069005

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم داود علي زهراء11076141822066018

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة463.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد الكريم عبد وليد مريم11077111822067045

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة461.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحوم أسماعيل ابراهيم فاطمة11078151822055063

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة460.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين صالح عدنان سرى11079141822071040

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن محمد سعدي آمنة11080111822215001

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبيخليفه خلف خلدون رسل11081191822173005

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم محمد مالك11082111822079049

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح علي نعمه زهراء11083151822048057

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي حسن قاسم زهراء11084151822047049

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي صادق حيدر فاطمه11085151822042057

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس شريف حسين عطاء11086141822111042

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد جعفر احمد ُعال11087111822064041

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد حافظ عبد مريم11088141822115074
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االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد مياح نجيب رقيه11089121822125045

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة453.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيحافظ جاسم كريم هدى11090111822127048

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة453.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيجواد كاظم عامر فرقان11091101822118061

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيشتيت محمد باسم زينب11092111822136044

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعباس عريبي عباس هاله11093111822081053

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيجوده حسين محمد هدير11094261822072034

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحنتوش حميد جمال ذكرى11095211822145026

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيمحمد سلمان عماد تقى11096211822098007

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيعزيز نوري صالح حنين11097141822116003

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل دشر عبد ضحى11098151822051073

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان قاسم شذر طيبه11099111822084070

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيخشن سدخان بدر زهراء11100131822093043

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحافظ علي رحيم أيه11101121822112002

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيحردان ياسين علي غادة11102141822084009

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعزيز زيدان شهاب فاطمه11103251822056121

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيراضي كاظم جواد زينب11104151822045064

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيحتاي محمد هاشم زينب11105141822146011

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد لطيف محمد نبأ11106111822095096

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيايوب جاسم محمد فاطمة11107181822233017

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيعطية صالح الرزاق عبد تبارك11108121822081004

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس هللا عبد صادق رقيه11109101822108020

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيصالح هللا عبد حازم أمنه11110261822083002

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر هادي حسن زهراء11111131822091056

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيعسكر ابراهيم عدنان حوراء11112111822137011

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان جاسم فراس ميس11113111822074047

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيكشيش حسين عدنان زهراء11114121822231014

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعاجل محسن صباح نوران11115141822066044

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد لطيف صالح رويده11116121822108006

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبينايف نصر بكر غفران11117111822085028

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس لطيف احسان نور11118121822127110

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوكي هللا عبد كريم زهراء11119151822053037

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود الجبار عبد حيدر هبه11120141822127071

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيضيدان كطافه محسن نور11121151822048116

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته كامل علي ورود11122141822071070

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيمحسن حسين طالل هند11123101822093009

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيمحمد حسن محمود دعاء11124211722178015

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيعويد صالل عباس قنوت11125261822111043

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمردود رحيم علي رقية11126141822076031

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيزيد عبد نور عبد كمال سحر11127251842122105

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيعباس صالح حسام صفا11128211842093043

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجواد علي قاسم سارة11129141842077030

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس جاسم حيدر آية11130121842087003

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عباس فاضل زينب11131111842215070

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي احمد فراس نور11132111842105099
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االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان داود قاسم مريم11133121842122024

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم ابراهيم خالد نبأ11134141842067066

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيعداي عبيد اياد هدى11135111852218015

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيدج جريو حمود نور11136221852138069

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة473.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود هادي سعود زينب11137131852107018

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد جميل الرضا عبد سرى11138161852145026

اآلداب كلية/بغداد جامعة626.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن علي رلى11139131822073050

اآلداب كلية/بغداد جامعة608.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيصدوكن رضا محمد رؤى11140141822074023

اآلداب كلية/بغداد جامعة598.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد حميد علي نور11141141822070109

اآلداب كلية/بغداد جامعة574.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيثاني زعيل رحيم امنيه11142141822115007

اآلداب كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد علوان طالب حوراء11143131822118047

اآلداب كلية/بغداد جامعة567.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين محمود فاضل الزهراء فاطمه11144131822097042

اآلداب كلية/بغداد جامعة567.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي علي عبد حسين منار11145141822070092

اآلداب كلية/بغداد جامعة563.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمظلوم علي عباس ياسمين11146151822053085

اآلداب كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الحميد عبد حسين زهراء11147141822144015

اآلداب كلية/بغداد جامعة558.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد موسى فالح زينب11148131822072020

اآلداب كلية/بغداد جامعة557.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمظلوم علي عباس ايه11149151822053016

اآلداب كلية/بغداد جامعة557.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد هادي عامر رقيه11150131822080025

اآلداب كلية/بغداد جامعة551.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيالقادر عبد طه حارث امنه11151131822077006

اآلداب كلية/بغداد جامعة549.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود زيد عبد مازن اسيل11152101822105003

اآلداب كلية/بغداد جامعة549.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان احمد فارس طيبه11153151822054082

اآلداب كلية/بغداد جامعة549.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيمجلي عبدهللا غاوي نور11154141822072086

اآلداب كلية/بغداد جامعة547.0للبنات االنتصار ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين عباس محمد غفران11155121822126009

اآلداب كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيمحمود محمد عباس منار11156191822229027

اآلداب كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االنتصار ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين عباس حسن قدس11157121822126010

اآلداب كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد الصاحب عبد اركان الزهراء نور11158151822050098

اآلداب كلية/بغداد جامعة540.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيالهني ابو جاسم الحميد عبد زينب11159141822075103

اآلداب كلية/بغداد جامعة540.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيحسين عويد الوهاب عبد علي11160261821175015

اآلداب كلية/بغداد جامعة539.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبينصيف ظاهر صباح باقر11161181821001007

اآلداب كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعناد لفته تحسين زينب11162151822050046

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيراشد خورشيد حازم ضحى11163131822116038

اآلداب كلية/بغداد جامعة534.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعبود نجم زهير الرزاق عبد11164261821176027

اآلداب كلية/بغداد جامعة532.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيلعيبي صالح سالم زينب11165141822068028

اآلداب كلية/بغداد جامعة532.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي منشد احمد الهدى نور11166141822074111

اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عباس حيدر مصطفى11167141821036071

اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيخلف عساف فريح عبير11168191822257006

اآلداب كلية/بغداد جامعة530.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمخلف ابراهيم خميس مريم11169111822072084

اآلداب كلية/بغداد جامعة530.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى فارس يحيى ايه11170131822071014

اآلداب كلية/بغداد جامعة529.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبييوسف يعقوب دريد ساندي11171141822120014

اآلداب كلية/بغداد جامعة529.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان عطيه احمد عائشه11172111822067035

اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس هاشم سامي احمد11173141821031005

اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخادبيطارق رعد رائد ساره11174111822115005

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبياحتشام مؤيد عمار رانيه11175111822073021

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جواد علي حسين11176121821003023
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اآلداب كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان احمد ياسين داليا11177121822103015

اآلداب كلية/بغداد جامعة522.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيريحان مخلف طالب بيداء11178121822101001

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيثاني عباس سعد رسل11179111822065023

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيجبار غازي بركان ريم11180121822110025

اآلداب كلية/بغداد جامعة520.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيتوفيق خيري احمد يونس11181101821027130

اآلداب كلية/بغداد جامعة520.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد محي رياض زهراء11182111822109042

اآلداب كلية/بغداد جامعة520.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبياحمد ثابت يوسف ايمان11183101822094003

اآلداب كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيريحان مخلف طالب ميعاد11184121822101016

اآلداب كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيجياد سردال علي آيه11185141822133003

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيحيال علي قيس مرتضى11186141821040037

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد محمد نعمه تبارك11187131822072007

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي محمود حسين تبارك11188101822095004

اآلداب كلية/بغداد جامعة516.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد نجم ناصر علي11189141821025034

اآلداب كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان عناد كريم منتظر11190151821003134

اآلداب كلية/بغداد جامعة516.0للبنين المسائية السياب ثانويةالثالثة الكرخادبيرحيم خضير مطلب اسعد11191121821208008

اآلداب كلية/بغداد جامعة515.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمريسن زامل الكريم عبد حسين11192101821004007

اآلداب كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس خليفة سعد ياسين11193121821002052

اآلداب كلية/بغداد جامعة514.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيجياد جميل احمد ضحى11194131822071081

اآلداب كلية/بغداد جامعة513.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيحسون الرزاق عبد فوزي رقيه11195131822283014

اآلداب كلية/بغداد جامعة513.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيفاضل عباس ثائر غدير11196101822106017

اآلداب كلية/بغداد جامعة513.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيكديو علي وليد آيات11197111822071005

اآلداب كلية/بغداد جامعة513.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةالثالثة الكرخادبيسرهيد جواد قاسم بتول11198121822171002

اآلداب كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعباس عبيد صاحب ايات11199101822108006

اآلداب كلية/بغداد جامعة512.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيشرار حويت سعد هاجر11200131822111127

اآلداب كلية/بغداد جامعة512.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيجاسم احمد حازم حسن11201131821244003

اآلداب كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجيخاو محمد باسم طيبة11202131822094054

اآلداب كلية/بغداد جامعة511.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيجبار هاني علي حسين11203101821017019

اآلداب كلية/بغداد جامعة509.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل حقي نوره11204131822107142

اآلداب كلية/بغداد جامعة509.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيضيف حاتم عمار سمر11205111822086026

اآلداب كلية/بغداد جامعة509.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيخليفه كريم وليد ساره11206131822100029

اآلداب كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيزاير عبد نعيم زهراء11207151822049052

اآلداب كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاصي حافظ حسن تبارك11208151822044016

اآلداب كلية/بغداد جامعة507.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيذيب االمير عبد رضا محمد اسراء11209111822127002

اآلداب كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيفريح بدر هادي هشام11210101821009058

اآلداب كلية/بغداد جامعة507.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين كريم حسن زهراء11211141822093033

اآلداب كلية/بغداد جامعة507.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيفنيان عطيه احمد زهراء11212141822140022

اآلداب كلية/بغداد جامعة506.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيخالد عليوي حسين يوسف11213101821014073

اآلداب كلية/بغداد جامعة506.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيغضبان كاولي رحيم زهراء11214131822093048

اآلداب كلية/بغداد جامعة505.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيفيصل كاظم بالسم حمزة11215141821032017

اآلداب كلية/بغداد جامعة505.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخادبيجديع سليمان احمد سفيان11216101821157005

اآلداب كلية/بغداد جامعة505.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيحاتم هاشم علي ياسر11217141821037342

اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمظلوم ماجد عيسى مريم11218141822102098

اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيسالم حافظ نعمان بسام11219141821004011

اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعكيب هللا جار ريسان ايه11220141822075034
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اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيجاسم وسمي ندى فراس11221191821108015

اآلداب كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمخيض محمد الرضا عبد عباس11222151821015056

اآلداب كلية/بغداد جامعة503.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعميد جاسم العظيم عبد االء11223151822053007

اآلداب كلية/بغداد جامعة503.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد نجم سامي مريم11224121822172005

اآلداب كلية/بغداد جامعة503.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيثامر علي الرسول عبد تبارك11225111822111015

اآلداب كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيداود نوري علي شهد11226151822049069

اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحيدر الحسين عبد عدنان مريم11227101822107036

اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبدالحسن عبدهللا سجاد11228121821034081

اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود الجبار عبد ستار مريم11229131822072041

اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحزيم النبي عبد االمير عبد زهراء11230151822058039

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشيمش حسين خالد زهراء11231151822055030

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسى سلمان احمد وسن11232141822116030

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن حسن محمد شهد11233131822086044

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعباس فاضل عدنان ريام11234101822109042

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعليوي محمد باسم استبرق11235121822085001

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيمعجون هادي حارث هيا11236111822127049

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيإبراهيم حسين ثامر فاطمه11237141822102086

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسن ابراهيم علي زينب11238111822071062

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيوهيب جبار احمد طيبه11239111822072063

اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيراضي موسى علي غيث11240271821037038

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيغانم عوده رعد سعد11241141821003066

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيعودة حامد عقيل حوراء11242141822132002

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس نعيم هيثم ساره11243141822093049

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيحاتم رحيمه عباس زينب11244151822053045

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان محمود فارس شهد11245111822061022

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيبعيوي فليح صميم رانيه11246111822076039

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل طالب رواء11247131822073054

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي سعدون عقيل مجتبى11248141821026091

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس صبيح ليث جعفر11249141821030014

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد عيسى كريم علي11250131821014060

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبييونس كاظم جواد فاطمه11251151822045100

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالعزيز عبد صحن كريم تبارك11252151822042011

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيمخور رحيم علي مجتبى11253111821011047

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيكشاش عويد فالح مصطفى11254141821012090

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيشويع سهم قيس شذروان11255141822144031

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيعباس هاشم صادق بنين11256111822106011

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيالزهرة عبد ابراهيم فاخر زهراء11257141822121011

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان جواد كريم علي11258131821013029

اآلداب كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس ياسين حيدر مصطفى11259131821038044

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيجويعد لفته طالب ياسمين11260141822099077

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد جبار محمد صبا11261141822127045

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيعلي حديد مبدر نبأ11262191822259016

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيحسين جواد أوسامة نور11263111822137047

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسن مهدي صادق منتظر11264101821015070
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اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمهوس فاخر ظافر سميه11265131822107077

اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيشارع فطاس سامي كرار11266141821040032

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيادهام حسن فرحان هللا عبد11267141821048048

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبينوار يونس رعد الزهراء فاطمه11268141822116016

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيخضير خلف الوهاب عبد ضحى11269111822072061

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح علوان سليم فاطمه11270131822091092

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيفاضل االمير عبد حسين مريم11271101822133054

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم خليل حسن علي11272141821004039

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر جاسم ميثاق مصطفى11273141821038160

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع الحسن عبد صالح هبه11274141822100101

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد محسن ماجد تمارا11275141822127016

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيسلومي راضي حميد زهراء11276261822111019

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيشلك صاري عيدان زيد11277131821031010

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس كبر نعمة افراح11278151822080006

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد ماجد محمد جعفر11279121821025027

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيالحسين عبد نجم صاحب سجى11280121822118027

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيزكم جاسم لطيف زهراء11281131822107057

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبينعيم مولى عباس مقتدى11282131821045109

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبييحيى محمود خالد زهراء11283121822093016

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد مسير قاسم زينب11284151822051059

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبياحمد جهاد الرحمن عبد مريم11285101822106022

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبياسعود احمد عماد اسراء11286101822091001

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسين علي سجاد11287131821012068

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح محمد الكريم عبد زهراء11288141822075086

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم جعفر شاكر تبارك11289101822077010

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيموسى جعفر ابراهيم احمد11290191821094001

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف هاني باسم مصطفى11291151821001129

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم احمد ساره11292131822282011

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمهدي سويري محمد احمد11293111821180017

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيفياي غانم فاضل رفل11294151822054034

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد مجيد محمد جعفر11295151821006019

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن عباس رسول محمد11296151821009149

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبينوفل شريف راضي دعاء11297131822071030

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحصيني بقه شمخي سجاد11298141821003059

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيمحمد عبود رعد احمد11299261821176001

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل خليل علي حسين11300101821027031

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعبد كاظم رافد زهراء11301151822045048

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد شميل رحيم فاضل11302131821025032

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيرسول رستم عادل علي11303131821019030

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعمود الكاظم عبد حسين محمد11304151821003092

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيرجا حسين علي يقين11305121822085029

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع سرحان بركه علي11306141821003083

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد وهب شاكر مالك11307141822076100

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضيب عودة السادة عبد مؤمل11308151821008108
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اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد الوهاب عبد ثامر نور11309111822220064

اآلداب كلية/بغداد جامعة491.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيدهيم خلف عباس زهراء11310131822107054

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيزغير الجبار عبد خالد زهراء11311101822125008

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيثابت يونس مازن ريام11312121822096013

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم مجيد ماهر زبيده11313101822120028

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمودي حسين علي نور11314151822044103

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيهالل كريم خضير حنين11315121822176003

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيحسين فالح حسن مقتدى11316111821028067

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيوالي محمد وليد عباس11317121821044039

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيسطم مجرن سمير نبأ11318111822111050

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيناجي سليم سعد حوراء11319141822077016

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان علي خالد شيالن11320111822074024

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحمد فاخر محمد شيرين11321111822136069

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعتيوي محمود سعد دانيه11322131822070012

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالرحيم عبد عباس محمد طيبه11323131822073094

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيرحيمه حسين علي نور11324141822110150

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح مهدي طاهر تبارك11325141822067025

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيجاسم محمد جميل نور11326191822257010

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيكحيط الساده عبد محمد براق11327141822093016

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد نور علي محمد علي11328141821032037

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبينصيف عبود غسان علي11329101821017058

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجالي جبار ستار علي11330151821008087

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الشهابي ثانويةاالنبارادبيحسين فياض عبد بركات11331191821034002

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان قاسم محمد سجاد11332131821007020

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين هادي مؤيد حنين11333131822122014

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي الهادي عبد مصطفى الهادي عبد11334121821008019

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود قاسم موسى سجاد11335151821005042

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيغزال ابراهيم عدنان يوسف11336121821036030

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد محمد خليل حسن صفا11337141822079072

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخادبيضاحي عوده محمد علي11338101821208043

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيسعيد الرضا عبد محمد سارة11339141822144026

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيرستم سلمان داود ساره11340121822117017

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحمد جاسم شعالن ولدان11341151822045135

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد شاكر أحمد ايات11342131822073014

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان محمد محمود تبارك11343111822076025

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبياحمد الباقي عبد اثير أيه11344111822106003

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبينجم محمد جمعه الهدى نور11345131822103067

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد كاظم حميد امجد11346141821003012

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيبريسم عيدان ابراهيم زهراء11347141822079048

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم رشيد زهراء11348141822069025

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيجعفر صادق عادل قاسم11349151821009124

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيياس محمود الدين عالء مريم11350111822119015

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم بداي عدنان زهراء11351151822046028

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي محمد ياسر العابدين زين11352151821009068
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اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم عزيز سمير نور11353141822090054

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيشيحان كصاي محمود مسلم11354141821004057

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيسويري جفير صبيح رافد11355141821061054

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن كاظم جواد امير11356141821061016

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيحسن هاشم حسن ايه11357101822106004

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان كوتان جعفر عمار11358141821032039

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجبار غضبان علي الزمان قمر11359111822071097

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود يونس حازم أيه11360141822100003

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيذياب شعالن علي نور11361141822151018

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيخضير عباس المجيد عبد دالل11362111822065019

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيالفتاح عبد سلمان احمد هللا منة11363111822112117

اآلداب كلية/بغداد جامعة485.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيحديد خلف طه حذيفه11364101821013024

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيهالل عزيز عادل عمر11365141821004044

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد نوري صباح اساور11366131822099001

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن كاظم طالب حيدر11367151821015038

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكنيهر شذب سعدون زينب11368151822049056

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد فراس امنيه11369121822127010

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبينعمة حسين صفاء حسين11370131821034023

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيزبون علي محمد جاسب سجى11371281822093039

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم فارس حسن امير11372151821006013

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد صالح احمد نور11373131822071128

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد ماهر مالك11374151822042065

اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيالمحسن عبد محمد ياسر كرار11375131821024083

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا خير صدام حسن سجاد11376141821048035

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيغضيب محمد قاسم هللا عبد11377141821015049

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمد مكي دعاء11378111822136025

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان هادي عامر هدى11379111822094085

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد توفيق ظافر طيبه11380111822074030

اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي صالح سعد غفران11381141822108049

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخطار مهدي صالح حوراء11382141822102024

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيكرمش ماهود رشيد جعفر11383141821031016

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيعيسى جوده عماد فاطمه11384101822091023

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم محمود جبار حسين11385141821048028

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم صبيح فائق حوراء11386141822124023

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيكافي حامد ماجد ايه11387101822118015

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر جبار قاسم موسى11388151821005112

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين مزهر حسن نور11389111822111054

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيبدر خضير محمد مصطفى11390131821001096

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد مولى حسن كرار11391131821008118

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيجبر الوهاب عبد علي حسين11392111821020019

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيكريز هليل هللا عبد داليا11393121822127039

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن كشكول عادل طيبه11394151822046049

اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيفجر جبار عالء رنين11395141822081023

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف سالم صدام فاطمه11396141822067078
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اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيشحاذه عبيد رضوان علي11397141821019076

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد سعيد كريم منتظر11398141821013151

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس فاضل احمد عذراء11399141822085018

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم لعيبي كريم حسين11400151821008043

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمنديل دوخان حميد ضحى11401131822093069

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين حسن فاضل نور11402111822101058

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمغتاض حسين علي حسين11403151821003027

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحسين االمير عبد عباس حوراء11404211822145020

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحنتوش صبري احمد محمد11405131821024088

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيشاكر محمد نور محمد11406141821009047

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس فرحان علي حسن11407141821038025

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيبندر حسين مجيد سجى11408141822116011

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخادبيصياد عبد احمد بهاء11409101821208015

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمعرب حسن عبد كرار11410151821007148

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل نعمان شهد11411101822090022

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيثلج حميد عامر غفران11412111822067039

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي حسن فالح الحسن نور11413131821024112

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيجميل كريم ابراهيم صدام11414111821029049

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبينجيب سلمان جواد ظاهر11415101821021008

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيجعاطة مريوش غازي محمد11416141821004053

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن لفته علي زينب11417151822054055

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيبايش معن نعمان زهراء11418131822281016

اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد محمود شاكر براء11419141822110029

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيصحن عداي مجيد محمد11420141821038140

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعبد عطيه سلمان بحور11421111822076015

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسين قيس سجى11422151822056052

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور كامل عمر رفل11423141822075071

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن عباس ضياء الهدى نور11424131822070074

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد انبيت هللا خير اسراء11425141822090002

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم اسماعيل ناهض علي11426121821025073

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيجراد هادي صادق صالح11427191821108011

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيوهيب جبار علي الهدى نور11428111822072096

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسليمان كطوف حسن أيات11429151822044006

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيكودز رستم كريم زيد11430111821028019

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيبجاي ناصر عدي طيبه11431111822104042

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمزهر محمد فيصل آمنه11432261822083003

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيصباح كاظم فيصل محمد11433121821044088

اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيحميد سامي فارس مختار11434141821025048

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيزايد محمد علي عباس11435141821037180

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيمخلف حميد حامد حارث11436101821150008

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين صاحب ياسر تبارك11437131822071021

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيجازع محسن لفته فاطمه11438141822090045

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيجاسم سلمان عباس حوراء11439111822085009

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبينومان حنون عباس حسين11440151821008037
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اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0الخارجيونديالىادبيمحمد  فتاح  خليل  مصطفى11441211821400065

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي هادي علي ماهر11442131821008126

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيجواد حمد حسين مرتضى11443111821019025

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمسعود محمد جاسم اسراء11444111822106005

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنظل حاج قاسم زهراء11445151822048053

اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان ريسان الرحمن عبد زهراء11446131822106027

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةادبياسماعيل المحسن عبد سعد ابراهيم11447141821178001

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشبيب حامد سلمان هللا عبد11448141821038073

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيجعفر الحسين عبد عمار هياء11449141822071068

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيهادي كاين هاني رغد11450101822112007

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيانفيس مسلم علي زهراء11451141822115038

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيمحمد يوسف سالم رواء11452191822194013

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعمران حسن حبيب زهراء11453111822078017

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف حسن فالح دعاء11454131822078013

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي قاسم رعد سجاد11455121821202099

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود صالح عماد احمد11456111821020005

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد علي عبد محمد بتول11457111822136009

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحسون قدوري الكريم عبد شيماء11458111822095077

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيغزاي سرحان الكريم عبد اصاله11459111822112010

اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيرخيص صاحب سالم حنين11460111822083017

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعبود عدنان شاكر عبدالوارث11461141821013081

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيفرعون يوسف عباس شعيب11462111821053072

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيبارس زيدان فاضل ساره11463141822102056

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم ابراهيم غانم هاجر11464141822093089

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيعيدان محمد محمود تقي محمد11465231821001066

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيهللا عبد المنعم عبد مغير مرتضى11466231821011113

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيهرس ناجي ليث محمد11467131821015058

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيزوير صخي الزهرة عبد نرجس11468131822103066

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود ابراهيم عماد الرا11469131822073115

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود محمد ابراهيم حنين11470131822116011

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد معروف صبري امينه11471131822076002

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيغضبان عبد حمدي مصطفى11472111821210102

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيفاضل الهادي عبد حسن حمزه11473111821002018

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيرهيف جبر حميد سجاد11474121821034077

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيداود ساجت حيدر مصطفى11475151821007197

اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيخانه الرحمن عبد علي حوراء11476141822071012

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيمحمد جفات خالد زهراء11477141822077028

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي لفته طالب زهراء11478141822124037

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعفتان جاسم الستار عبد مريم11479101822109086

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيخليل اسماعيل ابراهيم سهاد11480101822101033

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيفياض حمادي مطر عذراء11481101822099029

اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحنتوش صبري احمد علي11482131821024062

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين رين رابه ثانويةالسليمانيةادبيسلومي محمد منذر هللا عبد11483321821001007

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد محسن صالح حسين11484141821038032
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اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيصنكور صيوان صباح حسين11485121821019002

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد جعب حيدر كرار11486151821007143

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحمدان الرحمن عبد قصي نور11487111822074054

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ضاحي نجم مروه11488111822099053

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفتة جاسم علي مصطفى11489151821003125

اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيدخيل ابراهيم حسين زهراء11490121822113008

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم صالح جمال هدى11491141822099075

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم موسى يحيى زهراء11492151822047055

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيبرهان كاظم عقيل القلوب همس11493131822099061

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد كريم هاني مؤمل11494141821036065

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد مصطفى احسان زينب11495101822084013

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالحسن سلمان حسن محمد11496121821019022

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد كاظم حيدر كاظم11497121821009153

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيناجي اسود الكريم عبد نورس11498131821034128

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيفهد علي عواد رسل11499141822076026

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيخضير علي نوري زهراء11500111822109049

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيرؤوف محمد سعد هللا عبد11501111821181058

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيمنصور حسين فاضل اسراء11502111822069004

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محسن عدنان حوراء11503131822070010

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيخالد داغر اثير شهد11504131822123028

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عطية علي حسين11505131821024033

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيسلطان سلمان محمد جاسم11506131821002012

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي عباس فيصل زينب11507131822119021

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان جاسم صالح محمد11508111821027101

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر الرضا عبد فيصل مصطفى11509151821017106

اآلداب كلية/بغداد جامعة471.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيدخيل رزاق لطيف حيدر11510141821050004

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيصادق جواد محمد قاسم مريم11511141822097034

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيعبداالمير نجم ماجد حسين11512121821025036

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيرسن خضير حامد الهدى نور11513281822091052

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيامين سعدي عمار داليه11514101822107013

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيمسربت هللا عبد الجبار عبد رقيه11515101822094013

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعثمان صالح الواحد عبد جنان11516121822085011

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد منير عصام محمد11517121821028019

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود محمد حاتم تحسين هبه11518121822118051

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا نصر حسن سعد رند11519131822078022

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد طالب طيف محمد11520141821030061

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه فارس رعد دعاء11521111822115003

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود الكريم عبد نزار عمار11522131821001070

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعارف اكرم محمد تبارك11523131822073025

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم جبار حرب ابرار11524111822076002

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى ضايع قاسم الهدى نور11525141822075194

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيعاريه زغير نعيم تمارا11526141822401032

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيسبع ياسين علي دالل11527111822072030

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحسن المرتضى عبد فاضل هبه11528141822077056
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اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد حسين عادل بان11529121822105024

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيمحمد نافع اسامة شهد11530191822175022

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيمجول حمادي علي حسين11531191821094002

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيكطين صباح رافد محمد11532141821026096

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيجعفر عيسى جواد مروه11533131822281029

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي سرمد حسن11534131821029016

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان مجيد صفاء علي11535131821006066

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيلطوف يوسف اللطيف عبد احمد11536251821047005

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيجواد علي محمد خالد شهد11537111822072056

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم عرمش االمير عبد الزهراء فاطمه11538131822107104

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيجميل مجيد محمد هللا عبد11539111821017033

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين زيد عبد ضياء زهراء11540111822114018

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيشغي بريسم عادل ديانا11541151822048026

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيجاسم عبيس جوده الباري عبد11542271821030030

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيم ايرام ابراهيم زهراء11543151822047040

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيبهيدل جبار خلف عباس11544151821013042

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد جبار قاسم زهراء11545151822042033

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشالكه كريم قاسم مالك11546151822042064

اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبينايف عويد هادي اسراء11547141822136004

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيخالطي جبر غانم وليد11548141821061147

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم كاطع حسين كاظم11549151821005074

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم جواد فراس هيام11550101822129022

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبياحمد حميد عامر نور11551101822098024

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيوادي كريم سعد محمد11552121821044080

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيكحيط حسين علي لطيف11553121821019020

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان علي حسن تبارك11554121822102014

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي االمير عبد لؤي غسق11555121822118032

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي الجبار عبد فاضل مصطفى11556121821002046

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيصفر حسن خالد رقية11557131822106019

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين محمد يوسف علي11558121821044061

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمود ثامر علي11559111821015092

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيصالح حران سليم زينه11560111822164006

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيفليح عيدان احمد مريم11561111822108082

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمصطفى احمد شهاب تبارك11562211822179020

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحلو تايه  عبد قاسم11563261821013102

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيجالب كاظم علي حسين11564151821009041

اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين لطيف جاسم ليال11565131822098133

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبينجود خالوي عادل لينا11566101822091026

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان ابراهيم ماجد سرور11567141822099050

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان ابراهيم محمد مؤمل11568141821008087

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس علي حسن مريم11569121822105137

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيهاني سلمان داود محمد11570131821014077

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي مهدي صالح أيه11571111822109004

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود اسكندر مظفر زينب11572131822123022
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اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةادبيترف جبر نعمه كرار11573131821250056

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيجالي محيسن عالء يوسف11574111821180155

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان طه ياسين رانيه11575111822104022

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جابر عباس مرتضى11576131821009109

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبينعمه مجبل عزيز سجاد11577131821017059

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب مجيد مهند فرح11578141822068041

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيدراج خلف رياض مريم11579141822124058

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيبشيت حسين عالء ايه11580101822103005

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيالصمد عبد عباس ضياء زهراء11581101822133028

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم محمد غفران11582241822116025

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه حمد شهاب سرى11583111822087017

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيسعيد هالل سعدون وفاء11584101822222029

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين كريم جاسم سجى11585131822071070

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيداود حميد ماهر مروه11586141822122027

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح عبد محمد براء11587131822106010

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيشاطي سلمان محمد نبأ11588111822089051

اآلداب كلية/بغداد جامعة466.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيعواد حميد هادي احمد11589101821160006

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد سلمان داود صقر11590141821025019

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطرود راضي محمد مريم11591151822053071

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر محمد جاسم غفران11592141822115067

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيخليفه عباس جابر سفيان11593191821311016

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جبار قدوري محمد11594131821012137

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي محمد قيس ضحى11595101822109065

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبياحمد جمعه طالل شهد11596101822084017

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيمحمد علي عباس داليا11597141822077017

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن كريم مجيد احمد11598141821049009

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كاظم داخل محمد11599121821044078

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيعماش شاكر خالد ساره11600101822120033

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيكاظم جواد سمير تبارك11601161822176017

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيمشحن حربي ظاهر سيف11602111821156030

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيخليفة عواد سعد هللا عبد11603121821006022

اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحمدان حطاب علي سجى11604141822115055

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد هللا عبد مصعب زينب11605141822099045

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيورور اليذ رعد سجاد11606141821024093

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيزغير وادي الرسول عبد رقيه11607141822090021

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود دردح حيدر اسراء11608121822105008

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد احمد رقيه11609111822067016

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيمهدي محمود شاكر علي11610211821010039

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيشويل دوحي خالد غيداء11611111822065060

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيراجح شاكر رياض هالة11612111822109118

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد حسن علي زهراء11613121822127051

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود شاكر رعد سارة11614141822067050

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيزوير عودة محمد علي11615151821002071

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج ستار عصام الدين عماد11616141821038107
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اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيشغي حسن جابر طه11617131821017063

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف عباس رائد دعاء11618141822074022

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمنشد جبر صباح كرار11619101821060100

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد كاظم محمد فرقان11620101821004021

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيسليمان جميل نهاد جمانه11621101822077014

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيالرحمن عبد عدنان مثنى منار11622121822102088

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي محمد رياض نبراس11623121822116030

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه يوسف احمد مصطفى11624111821059096

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعنبر مهر الرحمن عبد زهراء11625131822094030

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيفاضل شالل فرحان خالد11626191821101014

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم الواحد عبد عباس سارة11627131822123024

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن فرج احمد زينب11628131822070023

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيناصر ابراهيم مؤيد خالد11629191821050006

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيرشيد انور عامر مصطفى11630121821203029

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيخلف هادي محمد شهد11631111822086028

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبياحمد شهاب علي حامد11632111821051009

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيحسين خلف عدنان فاتن11633111822100021

اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين تومه محمود زهراء11634141822102043

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عباس خالد هديل11635141822080084

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم كامل علي سميه11636111822079037

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد هادي مظفر احمد11637141821013018

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيحزام مهاوي رضا غفران11638141822098032

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيهليل عاشور جليل حيدر11639141821028043

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود شاكر حامد هدى11640141822070113

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيصادق جعفر صادق ورود11641101822105044

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم زامل رعد سجى11642101822096048

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيصالح القادر عبد لؤي مصطفى11643101821033041

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحميد عزاوي ابراهيم رسل11644111822109034

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح شاكر ثامر ريام11645131822073056

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيضايف الحسين عبد سعد الرحمن عبد11646131821009066

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيجميل صباح سعد ياسمين11647131822075036

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعناد عبود مجيد زينب11648111822083026

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمطلك حسون سعدي منتظر11649121821044103

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين كاظم عالء زينب11650111822136050

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيسبتي محمود شاكر فارس11651121821005048

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيرش حسين علي فاطمه11652151822042060

اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيحميد احمد هاشم مصطفى11653181821129021

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيسكران محمود شاكر محمود11654211821239016

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد الزهرة عبد عباس غفران11655151822058067

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشيمش حسين خالد زينب11656151822055041

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمسافر صباح سعد زينب11657151822041029

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0الخارجيونالثالثة الرصافةادبيكاظم حسين علي  سيف11658151821400035

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح صالح زهراء11659151822040053

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي مفتاح مرتضى مريم11660121822230036
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اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد شهاب حمد الحكيم عبد11661121821205015

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمد الجليل عبد زهراء11662111822109044

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيكشكول طالب عصام مياسه11663101822133058

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيشاكر حميد انمار طيبة11664101822116024

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيكريط علي جاسم تبارك11665141822110033

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيحسين ابراهيم اياد شمس11666101822098016

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيسريح منسي عباس مصطفى11667141821030075

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيدعدوش كريم محسن نسرين11668141822136072

اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمصيفي فضل طالب محمد11669141821028107

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزامل حريز مؤيد بهاء11670151822048016

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود شاكر نبيل مرام11671141822134048

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجوده رسن هشام الهدى نور11672121822105157

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعبد عبطان فارس هند11673111822068049

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين كاظم مهدي علي11674121821006029

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيخدام مطر مؤيد حسين11675151821013030

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيغالي عكله محمد اسماء11676141822099008

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين محمد جاسم شمس11677141822076050

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حميد مجيد شمس11678141822140039

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف محمد لطيف منار11679141821177156

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيهندي داود سلمان فاطمه11680141822093062

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيخنجر خليف رحم حسين11681141821032012

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم كاظم جواد زهراء11682101822107016

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيشغاتي عباس ماجد نور11683131822106059

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيحمد فيصل علي براق11684191821012013

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبياسماعيل خليل سعد حارث11685121821011005

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسون طعمه جبار زهراء11686121822105057

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير رزاق حسين11687131821023019

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود عزيز غزوان حنين11688131822070009

اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد علي رعد سميه11689131822101045

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيشايع عبد شكر رسل11690101822109032

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحيدر رحيمه محمد اميمة11691151822045010

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن حسين عبدالرزاق علي11692141821210045

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيطالب منعم بدر نبأ11693121822117028

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيناصر علي حسين تبارك11694121822102015

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيزامل جاسب رعد زهراء11695141822070040

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيالرزاق عبد الكريم عبد فارس بان11696141822081012

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيشالل محمد سرمد فاطمه11697101822084020

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد علوان عماد استبرق11698141822067010

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي مزعل حسين حيدر11699141721012027

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين محمد حامد مريم11700131822091100

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمناحي ياسين طه منتظر11701141821008116

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيخزعل فاضل علي خضر11702101821005015

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيصابر غالي رحيم حسين11703151821075045

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيامين الدين صالح هشام طارق11704141821025021
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اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيهوير حسين قاسم احمد11705141821015006

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيتامول قاسم جواد الهدى نور11706151822050101

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيديوان فرج قاسم باقر11707151821008019

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حميد جاسم هللا عبد11708111821029061

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيصادق حميد سمير هدى11709111822089059

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمبارك علي حسين سجاد11710111821180061

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيفرحان لطيف محمد الهدى نور11711131822077071

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكباشي منصور صالح مريم11712131822071109

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد هللا عبد ساجد دعاء11713131822109009

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمعيبد جبر احمد زهراء11714131822093040

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين غانم كاظم حوراء11715131822092018

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر حسين علي حسين11716131821011016

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيخفيف غيدان عدنان منتظر11717121821003104

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيحبيب نجم صبري سهيله11718131822285013

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن حسن جاسم هللا عبد11719131821013026

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم حسون سالم شهد11720101822106012

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى صنكور حيدر علي11721141821008066

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد رشيد عويد طه11722101821022029

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيحسين علي ظافر مروة11723101822101047

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيبرغوث علي شاكر الهدى نور11724141822072083

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيلفتة هالل عادل مصطفى11725141821045046

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيشكر علي جمعة علي11726141821015059

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيشاكر صاحب عالء حسين11727101821001004

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبياالمير عبد الستار عبد جبار رباب11728141822099029

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن احمد اياد ضحى11729151822041037

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سالم احمد اسيل11730141822079008

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيمشتت منصور حافظ علي11731261821016032

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن غالب سالم فاطمه11732141822124051

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعوده ذيب حامد ساره11733101822109049

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم فريح سالم هارون11734101821009057

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمطشر جاسم جمال طيبه11735131822093072

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد يونس محمد صفا11736121822102065

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيجودي حسين كاظم زهراء11737131822115008

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيراضي محمد عقيل منى11738131822077063

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيمولى جابر عباس شهد11739141822074074

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيالهادي عبد إبراهيم عصام سرى11740111822065046

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم فزع خميس سمير11741111821168004

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكطافة خضير ناجي انوار11742111822095011

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد الرزاق عبد سعد رؤى11743111822130007

اآلداب كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيمطلك شاوي هللا عبد مالك11744111822136084

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعطية كريم محمد عباس11745131821024058

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيعبد عباس قاسم محمد11746101821016052

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد ابراهيم ناظم البتول11747141822071003

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيبالسم جلوب علي سجى11748141822075123
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اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم عباس خضير الهدى نور11749131822077070

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيخميس حسن علي حسين11750141821019025

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسن عبد عطيه ماجد ليث11751151821007155

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيتركي الواحد عبد مهند طيبه11752101822090025

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم جبار سعد سهى11753131822071076

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن جلوب باسم اشراق11754141822115004

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيجبار عبد رحيم تبارك11755111822064013

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياالمير عبد منهل دريد ساره11756121822127064

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبييعكوب مليحان سعدون بسمه11757111822075012

اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيحاتم الجبار عبد احمد زينب11758141822107025

اآلداب كلية/بغداد جامعة589.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم جاسم علي تقى11759111842089008

اآلداب كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل احمد جميل الملك عبد11760101841205068

اآلداب كلية/بغداد جامعة554.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان احمد وهاب سجى11761131842096018

اآلداب كلية/بغداد جامعة550.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي سالم ايهاب عمر11762131841001058

اآلداب كلية/بغداد جامعة550.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي القادر عبد فرحات دعاء11763101842120026

اآلداب كلية/بغداد جامعة550.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد احمد علي افنان11764121842131002

اآلداب كلية/بغداد جامعة549.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمزعل هاشم عامر نور11765141842074159

اآلداب كلية/بغداد جامعة548.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم فوزي رياض ضحى11766111842105058

اآلداب كلية/بغداد جامعة548.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد طاهر الكريم عبد منذر11767141841017135

اآلداب كلية/بغداد جامعة545.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عباس محمد الهدى نور11768141842081026

اآلداب كلية/بغداد جامعة544.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح علي حسن مريم11769111842138017

اآلداب كلية/بغداد جامعة544.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشرهان جافل خليل علي11770151841003026

اآلداب كلية/بغداد جامعة544.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفارس عالوي تحسين زهراء11771141842117029

اآلداب كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعدون حسين محمود حسين11772121841201017

اآلداب كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمشيمش حسين حيدر كرار11773151841071186

اآلداب كلية/بغداد جامعة543.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيظاهر ادهم كمال ايالف11774141842078011

اآلداب كلية/بغداد جامعة543.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس سليمان الرحمن عبد علي11775151841017055

اآلداب كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسن رزاق حيدر مرام11776231842114085

اآلداب كلية/بغداد جامعة541.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد مصطفى عادل هالة11777111742110092

اآلداب كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر جاسم مؤيد زينب11778151842056039

اآلداب كلية/بغداد جامعة540.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد هاشم عمر مريم11779131842088018

اآلداب كلية/بغداد جامعة540.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبد ياس عالء رند11780291842065032

اآلداب كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنصور الحسين عبد علي ترف11781111842068018

اآلداب كلية/بغداد جامعة538.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيريحان عاشور حسام حنين11782311842034011

اآلداب كلية/بغداد جامعة538.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهيب حميد زياد دينا11783141842135014

اآلداب كلية/بغداد جامعة538.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعمران جياد محمد آية11784121842117004

اآلداب كلية/بغداد جامعة537.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن محمد طالب حسام مصطفى11785121841001084

اآلداب كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسرحان موسى احمد شهالء11786141842104029

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد ابراهيم مشرق محمد11787111841011066

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيخليل غضبان نصير ريم11788141842077023

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيحمد جبار هالل جنات11789311842044010

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبناي حميد ماجد احمد11790251841044017

اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحسن شفيق الرزاق عبد زهراء11791211842143037

اآلداب كلية/بغداد جامعة535.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيوداعه رشيد الحسن عبد زهراء11792221842421036
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اآلداب كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبدالعزيز حسام ساره11793131842117083

اآلداب كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود بشير يقضان داليا11794111842101012

اآلداب كلية/بغداد جامعة534.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطعمة محمد قاسم محمد11795121841025091

اآلداب كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد مهدي صالح زهراء11796121842086029

اآلداب كلية/بغداد جامعة533.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيزكم جاسم حسين مريم11797121842114038

اآلداب كلية/بغداد جامعة533.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيأحمد شهاب أحمد جنات11798131842229011

اآلداب كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقر محمد بهيج بسام سنا11799141842150023

اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالمجيد عبد هاتف عصام كنار11800141842091020

اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد مجيد منذر ضحى11801121842102056

اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن حاتم عباس دعاء11802111842089013

اآلداب كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحاسن ناعم محمد شيرين11803141842089019

اآلداب كلية/بغداد جامعة530.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخاحيائييوسف كامل حيدر رضا11804101841004007

اآلداب كلية/بغداد جامعة529.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالرحمن عبد فرج صادق فيان11805131842114012

اآلداب كلية/بغداد جامعة529.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح نايف بالل نايف11806131841020101

اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمد غدير سمير محمد11807161841002043

اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاتي جبار محمد تبارك11808141842095011

اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد لطيف صباح مروة11809101842125012

اآلداب كلية/بغداد جامعة527.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفاضل عباس هللا عبد امنة11810121842086002

اآلداب كلية/بغداد جامعة525.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيحسن صافي طه نبأ11811111842106039

اآلداب كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمعاوي خزعل حامد سجاد11812131841014010

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0الخارجياتاالولى الكرخاحيائيراسم قيس احمد بسمه11813101842401029

اآلداب كلية/بغداد جامعة523.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصادق جعفر صالح أيه11814121842109003

اآلداب كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حبيب احمد زهراء11815131842105015

اآلداب كلية/بغداد جامعة523.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليفة مخلف محمد رهف11816101842118035

اآلداب كلية/بغداد جامعة522.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن محمد مهند زهراء11817121842109056

اآلداب كلية/بغداد جامعة522.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيحسين محمد جاسم مؤمل11818111841008032

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعيد كاظم رعد علي11819131841031039

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى كمال فوزي عائشه11820101842115129

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعويز جساب حاتم غدير11821151842048083

اآلداب كلية/بغداد جامعة519.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد رحيم فاضل حسين11822151841004016

اآلداب كلية/بغداد جامعة519.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخسار هاشم محمد رقية11823131842081006

اآلداب كلية/بغداد جامعة519.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن رسن مهدي انوار11824131842107006

اآلداب كلية/بغداد جامعة519.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد دفار حيدر زيد11825271841030018

اآلداب كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس كريم هاشم ايناس11826111842062018

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر صادق جعفر محمد دانيه11827141842086052

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيابراهيم حمود رافع راضي11828191841360007

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0الخارجياتاالولى الكرخاحيائيكاظم حسين صفاء هاجر11829101842401024

اآلداب كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن ذعذاع محمد اسماء11830111842070005

اآلداب كلية/بغداد جامعة515.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرسن كاظم محمد غدير11831131842092033

اآلداب كلية/بغداد جامعة553.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف محمود علي علي11832111851005043

اآلداب كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلطان رحيل كامل مينه11833121852106011

اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيحمودي طه ياسين  هللا عبد11834111851400008

اآلداب كلية/بغداد جامعة517.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعاصي جعوال رحيم مصطفى11835161851300063

اآلداب كلية/بغداد جامعة515.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد نجم سعد زينب11836141852117003
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اآلداب كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن الكريم عبد رضوان هللا عبد11837161851002142

اآلداب كلية/بغداد جامعة511.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح سعدي صالح غدير11838131852119005

اآلداب كلية/بغداد جامعة509.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموسى عبيد صالح يوسف11839141851047122

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرحمن محمد جاسم ضحى11840131852095011

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيصالح عالوي الكريم عبد العابدين زين11841161851363077

اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس الحسين عبد محمد تقى11842161852243019

اآلداب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود حسين عماد يسر11843141852081012

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدريعم جري محمد زهراء11844141852076029

اآلداب كلية/بغداد جامعة494.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عبدالرزاق احمد عصام11845131851029031

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخزعل فيصل مهند احمد11846141851018015

اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيفرج جبار اياد الهدى نور11847161852204037

اآلداب كلية/بغداد جامعة490.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيزوير قاسم حسن حامد11848161851364048

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان عيسى عبداالمير رفل11849131852118027

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيميسر مهيلب غركان حسن11850161851135013

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف عبد محمد أيمن11851121851008001

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم ناصر علي ايه11852141852076010

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسين علي امجد11853271851024005

اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيعباس براز فرحان رضا11854251851022022

اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد مكي عامر ضمياء11855101852084012

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي علي حسين امير11856121851030012

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيبديوي عايد حسن محمد11857251851205106

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعطية محمد باسل ايمن11858101851020028

اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيالرزاق عبد شفيق محمد مصطفى11859211851088022

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيياسين نافع ياسين زينة11860101852136005

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم احمد داود مؤيد11861101851009020

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاكر الكريم عبد هيثم محمد11862101851019147

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة536.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيجبير كاظم عوده زهراء11863141822110084

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة505.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيشفي ابوحميد مزعل زينب الحوراء11864141822074005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة505.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيفتحي هاشم علي اسراء11865111822071013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحادبيالوهاب عبد الحميد عبد جعفر غفران11866181822205012

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبياحمد راغب حقي حفصة11867101822101011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجابر فليح الحسين عبد مريم11868141822136067

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جوده هاشم فاطمه11869141822088056

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعكله موسى قاسم ضحى11870131822098104

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح مجيد علي فاطمه11871141822101032

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد فاضل صدام حوراء11872141822102023

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيحسن خلف زياد نورس11873111822117039

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد الجبار عبد كاظم حوراء11874121822127038

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة476.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي حسن محمد ميثم11875121821044105

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيسلطان عبد جبار ساره11876111822084051

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيهزاع جاسم يحيى مآب11877111822072081

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيشالل جدوع حسن سلوان11878111821017025

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة469.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيعريبي كاظم عقيل هاجر11879101822117054

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيداود كاظم علي تبارك11880121822123008
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيطالل عباس احمد جمانه11881141822079028

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج هاشم حسين دعاء11882141822088027

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيداود فارس قيس حوراء11883131822094013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف رحم احمد مصطفى11884151821003112

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد اكرم محمد فرقان11885141822070083

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة463.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيعباس  خضير  الستار عبد  سارة11886121822401043

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيلفته مالك وليد دعاء11887131822281012

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيمفتن نعيم عادل زمن11888111822136033

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس نصيف حامد زينب11889141822070047

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيطاهر االمير عبد الكاظم عبد ايه11890111822081009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحسون عزيز ليث مصطفى11891121821044099

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبييوسف يعقوب ابراهيم االء11892121822092002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد صباح هيثم سجاد11893131821023031

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيروضان حامد رياض عصام11894111821209040

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعثمان العزيز عبد عالء ساره11895131822071067

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيفخري فائق فؤاد رحمه11896141822097009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيخريبط خليفه عارف علياء11897141822066032

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيشكر كريم الرزاق عبد مريم11898111822133035

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعكله حمزه عباس فاطمه11899121822112092

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيشكور محمود هاشم ايات11900121822100003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيعلي حسين عالء بكر ابو11901211821258001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيسعود ابراهيم عماد هاجر11902101822099041

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيسلطان طعمة قاسم زهراء11903141822074045

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيفارس عباس حامد رسل11904111822069013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد سالم احمد نور11905141822144052

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعصاد قنيد علي ابراهيم11906151821001003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعليان هللا عبد صباح نور11907111822079057

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبينجم علي فاضل محمد11908111821051033

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبينصار علوان فالح عمر11909101821010017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد هادي قاسم محمد11910101821042021

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعواد عاشور عمر هبه11911101822094029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي فاضل وسام روان11912141822095029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة452.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيداخل جميل فرات الهدى نور11913121822112112

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد قاسم حسين ساره11914131822071066

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس حميد مجيد رسل11915141822083005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فالح كسار رقية11916141822076032

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيقاسم عبدالحسين عالء حوراء11917141822070017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان حسن عالوي ندى11918141822066039

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيحسين هادي علي حسين11919261821203016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان خضير علي مينا11920101822116034

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيحسين ابراهيم محمد أيه11921101822114003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح ابراهيم خليل لبنى11922101822120059

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحمزه حسين سعد عباس11923231821011055

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيشداد عبيد خالد وليد11924231821055060
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجبر لطيف العالي عبد فاطمه11925111822076096

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسين سعد رقيه11926111822112050

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان حميد مجيد نبا11927121822127106

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيكنوش سعدون صباح بكر11928111821012015

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي الوهاب عبد مشتاق رانيه11929111822101013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيشياع عاشور كاطع حسن11930151821020020

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيشخير حسن علي هشام11931271821016171

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيشويع حسين علي فاطمه11932151822051099

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجنديل سجان محمد هبه11933131822098169

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيوادي عوده صادق ذكرى11934141822065019

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعواد ظفيري سالم هدى11935231822119100

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيحسوب غثيث رسول نمارق11936261822094032

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيهاون سلمان شوقي احمد محمد11937111821020070

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود كريم ثائر فاطمه11938141822223037

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيرزاق كاظم اياد فاطمه11939121822091029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد محمد وسام تبارك11940111822095029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان علي محمد حيدر زهراء11941141822072027

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المسائية اللقاء ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد فاضل عبدالرحمن معتز11942121821209025

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين كريم قاسم علي11943121821002030

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيخنجر جعفر ابراهيم براء11944211822179018

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان داود حسن نبا11945121822092052

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعبعوب ابراهيم حمد ازهار11946261822091002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيفالح اجبير حسن علي11947151821008082

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد جعفر خالد فاطمه11948151822046059

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيحمادي ابراهيم عقيل ماريا11949191822193020

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيشهاب حميد سالم نرجس11950141822074109

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعزيز محمد حسين امير11951121821003009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيعبود بدر محمود احمد11952101821033004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيناصح الواحد عبد احمد نرجس11953141822080071

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين سلمان حسين رند11954101822091009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيحمزه مرزه حسين صفا11955101822109063

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة580.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد رافع عماد فاطمه11956141842106021

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة556.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف بديوي احمد نافع11957101841019153

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة554.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالزهرة نعمان عالء مصطفى11958131841020091

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة546.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل ابراهيم جمال رغده11959141842096009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة539.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عباس سالم ساره11960141842086109

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة533.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا عبد سامي ريام11961101842100047

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحاتم محمد قاسم براء11962181842236029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد سلمان احمد نجاه11963111842217079

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة531.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن مصطفى هيثم غدير11964131842089029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة528.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصادق الحسين عبد موفق مريم11965121842090036

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد جبار ستار تبارك11966131842127003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة527.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن كريم حاتم مصطفى11967141851036058

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيكريم عبد حيدر احمد11968221851008002
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم محمد اروى11969101852095004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة492.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حسن محمد نضال11970161852265023

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد مؤيد فراس الرا11971101852119020

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان خلف زياد هللا عبد11972101821013043

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيقنبر الرضا عبد محمد هدى11973141822080082

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيالزم شدهان قيس آيات11974111822106002

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس فاضل محمد منتظر11975121821034179

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي صالح سعدي سرى11976141822074070

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيسليمان محسن عدنان شهد11977141822104030

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة453.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيعيدان رحيم طارق زياد11978101821014024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف جبر خالد زينب11979121822105073

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان هللا عبد الرزاق عبد رؤى11980121822103017

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل علي حسن سجاد11981151821010039

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبياحمد الرزاق عبد رمزي نورهان11982111822064059

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجبر الرضا عبد ليث احمد11983141821019011

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا نصر حسن جمال زهراء11984121822105058

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف عباس شعالن سهى11985121822103031

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيفاضل محمد يحيى رقيه11986131822104021

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين زيد عبد احمد طيبه11987121822127078

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعفر حسين يوسف ساره11988151822046036

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي كاظم قصي راويه11989141822111012

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيخميس راضي كريم حيدر11990141821211019

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةادبيمريسن جاسم كريم الحسنين11991131821257009

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين قاسم باسم هدى11992141822102118

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيعواد عيسى عماد احمد11993141821027011

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكعود سعيد سلمان يقين11994131822118180

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيعيسى عزيز ماجد بشار11995211821039008

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيمهدي صالح المهدي عبد محمد11996231821031064

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيالرضا عبد كريم اسعد أيه11997111822136004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس شهواز علي زهراء11998131822091058

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم محمد فؤاد ساره11999121822105085

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعيدي عنيد باسم علي12000121821034103

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيناوي علي كامل سميه12001141822092024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعبيد مهدي صالح غفران12002231822197009

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيخليفه حسين حامد نور12003131822092062

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسون ابراهيم تبارك12004111822064012

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيصالح محمد جاسم مصطفى12005101821042024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيسبع رشيد الهادي عبد مريم12006111822104053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيحميدي عبد محمد ندى12007111822111053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم احمد الوهاب عبد العزيز عبد12008131821033015

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين كريم حيدر كرار12009121821002034

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيدحام جاسم سعيد رباب12010141822072020

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطوان كزار رائد زهراء12011151822040047

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود عباس خضير عذراء12012151822040087
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح ابراهيم رعد ابراهيم12013121821008002

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجبارة جمعه نعيم لقاء12014141822073084

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيساجت قاسم عادل امل12015151822042004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف حسين ناجي زهراء12016141822115042

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعجيمي نوري صباح علي12017111821012038

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيشهاب احمد جمال  نور12018101822077040

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيزكم مظلوم حسن مروه12019121822100029

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر محمود شهاب احمد12020141821211004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيحمزة فاضل خليفه مصطفى12021141821048096

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر عيدان اكرم زينب12022141822080031

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبيمجيد لطيف عماد محمد12023191821348252

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسن علي تماره12024151822049018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر مزعل جاسب الدين غيث12025131821002050

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالرضا عبد رسن صادق تيسير12026151822055010

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف حمد صالح رسل12027121822103018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيخليل ابراهيم ظافر نريمان12028131822281037

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيجلوب كاظم ماجد حسين12029131821012053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيعباس ياسين جميل رفل12030101822101019

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيحميدي حسين عادل مالك12031101822103029

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيناجي فائق عمر اسماء12032131822073007

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد عدنان صفاء علي12033131821034072

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد حسين الستار عبد زهراء12034111822060012

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين عبد عماد زينب12035121822112063

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين محمد عباس سجاد بتول12036121822089013

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد ستار عالء هبه12037131822086076

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبينوار عودة محمد هللا عبد12038111821003020

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيزيارة نعمة رحيم كرار12039111821020066

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمعيبد جمعه يحيى تبارك12040151822049017

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسن عبد كاظم الكريم عبد زهراء12041151822054044

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحان عسكر عزيز احمد12042141821024014

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر كاظم طالب مروه12043141822070086

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبينجم محمد جاسم حوراء12044141822070014

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيوسي علي عزيز هبه12045151822054115

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود سعيد الرسول عبد كوثر12046121822091032

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر ناصر حسن احمد12047151821002002

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيرحيم حسين ناجح سامان12048121821202093

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعيسى عمران عدنان منتظر12049131821006110

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيسالم الرزاق عبد محمد علي12050131821025031

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمرعب جبار علوان نرجس12051151822049098

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيكطافة كاظم المنعم عبد مهدي12052141821036080

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد محمد قاسم جنان12053141822124020

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيراشد حافظ علي الرضا علي12054101821005035

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حسين قاسم علي12055141821027055

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود ناهي حسين دعاء12056141822070021
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عبد علي تبارك12057111822109024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعصاد بريسم قاسم فاطمه12058151822040101

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيخنجر الليل ابو الحسين عبد حيدر12059151821006035

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيكمر ناجي محمد عمر12060231821031044

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حردان عواد نور12061141822135049

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيحسن راضي محمد ساره12062101822105028

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيصالح كشكول ابراهيم نور12063111822070078

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمولى محمد قاسم زهراء12064151822042034

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطبيخ ثجيل فاضل نور12065121842098087

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمود سرتيب حردان دعاء12066151842050022

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة510.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم قاسم اللطيف عبد شهد12067111842105053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة507.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرج حسن الكريم عبد رسل12068101842102016

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة504.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيسعود طالب عادل ميساء12069271842088135

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهيل محمد حسن علي12070111841016057

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة502.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسون مهند فيد12071121842095046

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس علي حسن اسراء12072101842116004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيهللا جار محسن صالح دانيه12073191842199010

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة500.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان علي حيدر سجاد12074111841021022

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصحن حيدر حامد زهراء12075151842053033

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيابراهيم محمود علي امير12076291851025014

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبريو حسين علي غدير12077131852111026

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعمران سلمان وحيد هللا عبد12078111851011039

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حسن محمود حسين12079131851009014

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحميد حسن فليح زهراء12080121852105028

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعاتي عاصي جاسم محمد12081121821034138

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيخضير احمد شهاب ريام12082111822089019

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسر الزهره عبد مؤيد جوهره12083131822098025

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجريك يحيى ماجد عقيل12084151821013045

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيمشحوت عيدان محسن محمد12085141821045041

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي جعفر علي زهراء12086111822094043

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسن عيسى ايهاب12087141721038020

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين ناصر محمد أيات12088151822049002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم زنيد جبار طيبه12089111822065052

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيشندل محمد زيد مناهل12090111822117033

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيحالن عباس فايز مريم12091141822126023

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الضرغام ثانويةالثانية الكرخادبيقنبر يحيى زكي العابدين زين12092111721014008

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة447.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم عريبي طالب مريم12093111822105056

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيرمضان الستار عبد حسن كرار12094111821027087

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد جميل احمد امنه12095121822093003

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنكاش حوني عباس كرار12096151821004059

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيصالح محمد سعيد حسين12097101821033013

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن ابراهيم محمد النا12098141822079093

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي عبد سوادي عالوي احمد12099151821013005

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيعواد ابراهيم اسماعيل امير12100121821018008
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االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيخالطي حنون عادل عيسى12101121821034126

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعاتي امين مخلص علي12102131821045074

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي علي محمد مرتضى12103131821023073

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيغازي جاسم سعد ابراهيم12104111821003001

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ادم عباس سجى12105131822072026

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيحسين معيد محمد الهدى نور12106111822117036

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحالوب حسين هاشم علي12107151821017069

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيشناوة عطيه جميل براري12108141822077011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيزبالة يونس علي يونس12109141821036089

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعباس احمد ياسين هللا عبد12110111821021086

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطية شعالن محمد سجاد12111151821018054

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان علي حيدر ضحى12112101822117031

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد الزم محمود امير12113111821009012

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد كاظم رزاق ابراهيم12114151821008001

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيعباس حميد كاظم رانية12115111822101012

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيلطيف ظاهر عارف نورالدين12116181821022032

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم رسن قاسم همام12117151821003140

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع سلمان اياد علي12118151821018062

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد شاكر عباس زكيه12119131822089005

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيثجيل مطشر فرج قاسم12120121821034127

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم حمد حاتم ايه12121131822098011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبينغيمش منهل موسى المجتبى12122131821017015

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيرهيلي مجذاب عبود عالء12123141821003079

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيالزم شابث لطيف مريم12124121822112103

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن سلمان نصير علي12125151821011026

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان فرعون محمد عباس12126141821013067

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد حسين الجبار عبد هدى12127111822105071

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر علوان محسن ايثار12128131822094005

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة439.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيدايح كريم نعيم تبارك12129111822074013

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين األهلية التفوق جيل ثانويةاالولى الكرخادبيربيع عطية كاظم هللا عبد12130101821056005

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيعبود سالم حسين سلسبيل12131101822079011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيشمه بنج نياز نبيل منى12132131822072042

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيقاسم ناظم علي بكر12133101821017017

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدن محمد حبيب محمد12134151821005086

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالمهدي عبدالمطلب سعد عبدهللا12135121821044042

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين غركان فالح رسول12136121821044028

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيشيت سعيد عمر هللا عبد12137131821001048

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم الرحمن عبد خالد االسالم نور12138131822075029

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيناصر محمد نايف محمد12139131821027029

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد مغامس عالء علي12140121821005042

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد محمد صالح محمد جعفر امنه12141141822085002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيشندي خصاف حسين الهدى نور12142121822105154

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيقاسم عدنان قحطان اسراء12143101822116002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد محمد عماد حوراء12144121822105042
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االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيراشد علي اياد هللا عبد12145111821181056

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد عودة الحسين عبد ايه12146111822094011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيالزم علي احمد زينب12147121822110031

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيحسن سالم جاسم زينب12148211822203003

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحمدان عزيز عمار ضحى12149111822072062

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين كاظم رياض زينب12150151822047061

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيغانم محسن سالم محمد12151151821008119

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيمطشر رشيد مهدي سجاد12152101821005021

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي صابر رسول فراس12153131821012106

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيعمر ابراهيم ليث صفاء12154141821201284

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين ابراهيم خليل فاطمه12155131822098125

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد عكار حسين عبير12156141822095063

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة437.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيسبع هللا عبد مخلص سامر12157141821025015

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيمنير مخلف رياض هللا عبد12158101821042014

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علي ظاهر احمد12159141821026003

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد سعيد ماهر دعاء12160131822078014

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد سعيد سالم الباقر محمد12161131821011058

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن مامه عباس شهاب محمد12162131821003055

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيشمة علي ناظم زينب12163151822054060

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم علي احسان تبارك12164101822114008

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي بلط ياسين ساره12165121822112071

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم خالد وليد ابتسام12166131822107011

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم علي مريم12167131822401080

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيشلتاغ الحسن عبد حيدر سهام12168111822105039

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم الغني عبد محمد مريم12169111822112113

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيمحل عجاج جمعة كوثر12170111822130012

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل حازم ميس12171101822116032

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالحسن محمد قصي رامي12172141821177061

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة436.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد مهدي صالح امنه12173131822070005

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة521.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسب عالوي حميد مصطفى12174131841012140

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم حامد زينب12175261842126035

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالعباس عبد خضير محسن علياء12176121842094139

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة488.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيخليفة حرب حكيم فاطمة12177311842054073

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة487.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرهج حسن ربيع زهراء12178141842096010

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة483.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود كريم عدنان عثمان12179131841029036

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم حافظ بهاء ايه12180111842138002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم لطيف لؤي آمنه12181131842098002

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعمر عبدالرزاق محمد مريم12182131842124016

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنشد فرعون طالب محمد12183131841010109

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة478.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين محمد سالم زهراء12184151842048049

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي بندر مجيد الزهراء فاطمة12185101852112009

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة477.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرحان مهدي صالح سيف12186131851012062

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة474.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسعيد عباس سعد حسين محمد12187251851031133

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة473.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشرزا جوهر علي حسين12188151851017021
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االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينمر يوسف عباس بلسم12189131852101007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيثامر اسماعيل خالد قدس12190181822236033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة556.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيعكش حسين احمد فاطمة12191261822125012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيعلي ابراهيم تحرير حسام12192101821009011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعاجل جاسم علي حسين12193121821044022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعلي خميس اركان غفران12194261822126075

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسنيد العالي عبد جمعه مها12195141822075182

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم حمد جميل أنفال12196141822108004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحميدي السادة عبد الحسين عبد رسل12197141822073029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيحاوي عيدان رعد عمر12198131821006074

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة494.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد مياح نجيب علي12199121821202169

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر ضرس عالوي الهدى نور12200141822088064

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخادبيهالل ساير خالد اسيا12201111822140002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيهذال رسن صالح حسن12202261821026007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان هللا عبد عايد رقيه12203141822139016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطادبيخليف ثامر بشار سجاد12204261821202015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة480.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيجسام خليل كريم حاتم12205261821156008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حنش حسن مريم12206111822072083

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيسبتي عودة عمار مهدي12207131821033030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىادبيمحمود سعيد سنان زينب12208211822293012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيترف صكب انور هبه12209151822056078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيثويني جمعه حسن رفاه12210151822080019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيعويد شمخي حسين احمد12211261821024003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيعنيد النبي عبد حاتم نور12212151822052022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيحداد جاسم هادي علي12213261721047127

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيخلف كاظم حامد خديجه12214101822107011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد الجبار عبد سعد ريام12215111822061014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم ناجي ضمد فاطمه12216131822092045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيحمادي هادي حسين علي12217191821108013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعنفوص احمد فاضل ختام12218111822217019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعاجل محسن حسين طيبه12219141822066029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيشويري عطيه جميل غاده12220131822071091

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حمد محسن فالح12221111821053116

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيواعي حافظ جبار حنان12222141822073112

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمطير جاسم صالح رسل12223261822103015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيحنش فجير حيدر احمد12224141821031003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحسين خزعل فائز موج12225111822157027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم كاظم محمد12226141821049079

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيفيصل ستار احمد حمزه12227211821026015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد عباس خضير الهدى نور12228111822083048

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحويس خضير عباس الهدى نور12229111822082041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعلي زيد احمد ضي12230261822091030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيحسن زيدان صالح رقيه12231111822121012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعد خضير سالم كرار12232151821002075
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيمظلوم كامل عامر هللا عبد12233121821018029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان علي حسين غفران12234151822049077

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر شلش احمد الصادق جعفر12235141821003020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن خليل باسم أيمن12236141821061003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعبد مزهر الجبار عبد صابرين12237261822091027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيحمادي علي احمد لبنى12238111822133032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيخضير مجيد محمود حنين12239231822126013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيعبد كاظم مسلم رضا12240251821118007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود محمد محسن زينب12241151822041033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته الرضا عبد علي اسراء12242131822107012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد عباس باسم زينب12243111822095061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود رحيم جعفر احالم12244151822058002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد عبد حامد ريمه12245141822113007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيابراهيم عادل غسان طيبه12246261822111036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيالزم حسين علي زهراء12247141822136035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيقدوري المطلب عبد هللا عبد نريمان12248131822116052

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي خضير شهد12249111822121023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيمغتاظي خماط فخري علي12250261821032028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل حسين الكريم عبد محمد12251151821020093

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة455.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبنيان حنتوش قاسم حيدر12252151821004025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة455.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيعلي حسين علي حسين12253261821162009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيراشد فانوس مهدي هللا عبد12254231821192009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيلفته كامل جالل احمد12255141821012003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيصلبي علي محمد مريم12256111822094071

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيدرويش عبد فيصل سجاد12257151821002035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبينيشان سلمان صالح مريم12258141822220026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم تركي محمد رياحين12259121822125046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيدايخ حبيب راضي حال12260261822155003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم جاسم محسن توجان12261141822110037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم رعد سجى12262141822109039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان خيون شالل نبأ12263141822075185

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد حامد سعد فاطمه12264141822067076

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيمحسن شاكر وفيق محمد12265221821041052

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبياحمد علوان حسين ياسر12266261821156043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيخلف غازي خميس محمد12267211821026037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعبيد كاظم جواد احسان12268231821009004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيحسين هللا عبد حسين عباس12269211821026017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشبيل دهيم الزهره عبد رقيه12270151822049034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيحاشوش كامل موسى االء12271151822053008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد طالب علي ساره12272151822044060

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيزغير خشان هادي حنين12273121822090012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد خزعل عامر اسماعيل12274151821007011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبياصالي عبد سعد هبه12275231822116027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم مشعان هادي مسره12276101822109091
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشخير جاسم حسين منتظر12277151821018115

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيلفته عليوي رشيد الرحمن عبد12278261821013071

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىادبيدهش هراطه عباس مشتاق12279211821274063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيغالم هللا عبد ناجي هديل12280141822067103

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحمزه تومان حمد حسين12281141821012016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود رسن محمد نور12282141822136077

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود كاظم الحسين عبد زهراء12283151822056040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيكامل فاضل ثائر سجاد12284111821057035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيمحسن رحمن حسين محمد12285231821011097

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعبود المجيد عبد سامي الحميد عبد12286101821150017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيهرس ليلو كاظم حسين12287261821026019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيدوران عايد خضير فرزدق12288261821041029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيزويلف سلطان مزهر بان12289131822109004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي كاظم حيدر غفران12290141822102084

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيعبود محمد السالم عبد رؤى12291111822128010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم احمد صالح طيبة12292131822110020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي جبار محمد حيدر12293141821038042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمطلق محمود شاكر احمد12294141821031006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحسب بريس حسين كوثر12295141822073082

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيزاير جياد مجيد زهراء12296141822074046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيخزعل حسن محمد زينب12297111822106028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعذاب جاسم احمد سرى12298131822094048

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيعيدان صالح عماد عمر12299111821033081

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحرامي عدنان علي حسين12300261821151006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيالزم علي مزهر رسل12301131822126018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيخافي ذيبان هللا عبد عباس12302251821118008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيهللا عبد منعم هللا عبد احمد12303211821026002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيسالم كاظم فوزي صفاء12304131821012076

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد كريد جمعه امنه12305141822108014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيجمعه مهدي علي رانيا12306141822133013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيحليحل فالح حسين سجاد12307141821037145

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد حميد رشيد تمام12308141821013037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم طالب حسين بنين12309151822056012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيهالي عبد شاكر علي12310121821018033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عليوي الوهاب عبد زهراء12311111822065034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود عواد سعد فاطمه12312111822111043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيمتعب عباس الرحمن عبد تبارك12313111822151005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي وليد محمد تبارك12314131822073026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمظلوم كوكز هادي اركان12315141821028014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيشايع جاسم خضير عباس12316141821031043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيشيشخان جبار خيون فاطمه12317141822134046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب حسين علي مريم12318141822134050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا نصر ياسين مهدي مجتبى12319131821011057

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر طالل زيد تقى12320121822118008
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم جواد حسان هبه12321111822067058

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيصاحب محمود نجم ايناس12322111822095022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيشايش محمد سعيد محمد12323261821203065

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن قاسم صادق رقيه12324151822049033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيطعان كيطان سليم علي12325261821026045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيسمير فاضل عباس محمد12326251821118014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حمزه عامر زينب12327131822112023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان سامي قيس نبأ12328101822108046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته كاظم الكريم عبد زهراء12329141822110080

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبييوسف عبد الحسين عبد مهند12330151821002104

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسالم سعدون فالح شهد12331141822067062

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد محسن علي ساره12332141822065040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح قاسم خالد هدير12333131822122063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيعلي عباس محمد ايه12334231822122008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيسلمان علوان عمار رنين12335101822113014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد جاسم هللا عبد12336101821150023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنخي زغير رحيم زهراء12337151822051045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيموزان زامل اياد حوراء12338151822049021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيسهيل حسن فالح حيدر12339271821038036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيغرب علي مزاحم غسق12340111822085027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيمحمد احمد فارس سمر12341211822140057

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيجعفر حسين رسول محمد12342151821006082

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنوش موسى جبار سجى12343151822040073

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين جاسم هاشم زهراء12344121822125056

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم وهيب يونس طيبه12345111822075037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد يوسف حسين ندى12346111822099054

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجوي الكريم عبد هللا عبد زينب12347131822099032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل صبحي منتصر خالد12348131821017049

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود جبارة علي محمد12349151821018099

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيرجب سلمان نوفل بيادر12350141822122008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن نعمه حميد زبيدة12351141822122014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيصحن مريوش جمعة حسين12352141821031021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود فاضل عباس رواء12353141822136029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل هيثم علي12354111821012040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيشداد كزار خضير حنين12355121822112023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةادبيجاسم ابراهيم سلمان داوود12356321821006001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيمطلك شوقي لؤي آيه12357101822221008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيعفتان عبد ابراهيم علي12358101821024061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعيدي مهدي صالح منتظر12359121821034176

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبيعذاب داود عدنان ايات12360141822225025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيعياده علوان حسين حمزه12361261821030006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم صبر علي رسل12362151822040036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسن محمد عماد الوهاب  عبد12363111821053083

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم الحسين عبد مفيد آيه12364141822100004
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0الخارجياتاالولى الكرخادبيمحمد موير باسم رنا12365101822401015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد هللا عبد نجم رقيه12366111822086013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد الرزاق عبد فتحي أماني12367141822136002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف محسن شاكر احمد12368121821009009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيفزع حسن هادي علي12369121821034122

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد قاسم نافع مصطفى12370121821034170

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جواد ميثم مرتضى12371131821024100

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمالك الحسين عبد الهادي عبد شمس12372131822093065

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم هادي حسن البنين ام12373101822117006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد كاظم طالب فاطمة12374151722049139

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح محمد ثائر ساره12375121822083012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشحوت كاظم كريم زهراء12376151822055037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيجالي سلمان عاصي بشرى12377261822072007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي ضياء علي12378111821003023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيخلف زيدان عقيل مريم12379211822262014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيخضير حسن محمد الهدى نور12380211822149028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيفنجان كمر علي منتظر12381141821012092

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيشعيبص فرحان صالح سيف12382261821033031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيجواد حسين علي جواد12383111821057014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيكلي خضير محي سفيان12384111821025023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن علي عبد محمد نبأ12385111822112123

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمنسف ياسين طه الحسين نور12386131821008179

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعالوي حمود ابراهيم ايناس12387131822107022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيمكراض عوض خالد علي12388231821045015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيأبراهيم صاحب محمد نصيف12389231821190039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس هاشم الحسين عبد ايمان12390121822090005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبينزال غاطي احمد حسين12391141821049018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود حسن قاسم حوراء12392141822134015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيغضبان كريم االمير عبد زهراء12393101822096032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيبريص حميد فاضل زينب12394141822079059

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيصبر حمد كريم رسول12395111821181035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيهللا علي حميزه عايد احمد12396261821155003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبياحمد هاشم عماد الوارث عبد12397101821029024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد علي عباس دانية12398101822101015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا حسب هادي ناظم عباس12399141821012045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد جاسم مصطفى12400101821150037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن عبدالحسين علي عباس12401121821009095

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد نجم عماد حنين12402121822105036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيهجيج خليل ابراهيم عباس12403101821206021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى جابر حميد فاطمة12404141822146015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيمطشر نعيمه حسين وسناء12405261822173013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيسالم حماد سامي الرحمن عبد12406101821009021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبياحمد محمود محمد مصطفى12407101821011042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيخضير ناجي صالح ياسمين12408101822155014
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسين علي مصطفى12409111821201196

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد مهدي جاسم حسين12410131821008037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر رحمه خالد االء12411131822103007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيحسن خلف علي حنين12412111822220019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيكيطان عبد سالم عقيل12413141821032032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيمريوش دعدوش علي نورس12414141822092047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبينصيف محمد رعد وصال12415111822112142

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم رحم الحسين عبد ازهار12416141822121002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن خلف حاكم ونس12417121822125108

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم عباس الكاظم عبد البنين ام12418121822110004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيحسين كريم حازم نور12419231822128066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيحسين معز علي زينب12420291822079023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0الخارجيوناالولى الكرخادبيصالح احمد شهاب قحطان12421101821400034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيخلف عمران خليل زينب12422101822155009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيحنتاو حميد مجيد زهراء12423131822126027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيالحسن عبد كاظم عادل اياد12424111721028007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعوده جبر جليل زينب12425151822041027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عبد حمزه زهراء12426151822046025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشهاد حميد والي حسن12427151821018015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمكيسر الجبار عبد حسين اطياف12428251822078007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيداود هللا عبد جمال هديل12429111822085041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيحيدر اسد ضرغام تبارك12430211822156004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االهلية البيضاء الفراشة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم محمد احمد زهراء12431111822122006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد سالم صالح محمود12432141821026104

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيمحسن نعيم عقيل مسلم12433221821055057

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيذيب خلف ظاهر السالم عبد12434111821034031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيمعله جليل خالد عذراء12435141822073063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي عجاج فرج سجاد12436141821003062

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيجري ابو الجبار عبد الستار عبد فاطمه12437101822096059

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف كاظم ضحى12438141822109047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيرسن قاسم احمد وجدان12439141822136086

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان الحسن عبد علي نور12440101822112016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبياحمد موالن احمد سرى12441101822110061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحيبس خالد محمد غاده12442111822108068

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم يوسف علي تماره12443121822103009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود محمد علي رحمه12444131822077018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم عباس كريم اسماء12445151822041003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيساري قاسم عوده زينب12446151822046033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين مسلم علي حسين12447151821009042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان خلف فاضل نبا12448111822072093

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيذيب خلف مؤيد بكر12449111821034010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيسلومي بديوي مجيد سجود12450141822077036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف علي خالد محمد12451141821037262

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنون حنظل عذاب عباس12452151821010047
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر الساده عبد طه شهد12453121822112076

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحيال علي رحيم تبارك12454141822080010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيشبار طعمه وحيد مصطفى12455141821029088

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيصابر أمجد جالل حسين12456141821050003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيخنجر قاسم فيصل مرتضى12457141821208215

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعطية عبود عباس مؤمل12458141821177126

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيمولى علي محمد حيدر هدى12459131822070084

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيعلي صكب فرحان محمد12460211721052037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيسلطان علي ماجد محمد12461101821011038

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيفجر حامد عباس اماني12462111822095009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيفالح موحان فالح نرجس12463111822114036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيزهيان ربيع حسين مصطفى12464111821032067

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيزكم جاسم ستار ساره12465131822070033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر كريم فالح طيبه12466131822111082

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الرضا عبد جليل سيف12467131821029031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيرسن حميد مهدي رسول12468261821016018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الكسائي اعداديةواسطادبيطالك عاصي مازن علي12469261821037026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم يوسف حميد محمود12470141821004054

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد طارش شاكر غفران12471141822136063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيساهي شهاب قاسم محمد12472261821025048

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين عوده طعمه أفراح12473141822108002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين ثجيل جليل ايه12474141822069007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد ياسين ياسر ندى12475141822139042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع جلوب كريم حيدر12476141821003051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيشهاب خيون عزيز احمد12477141821012007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيجرو عباس حسن وسن12478121822113032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيصحين جاسم مطشر اميره12479141822223007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان جعفر صادق ورقاء12480131822099063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيجمعه خشن محمد هادي12481281821031047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم سالم محمد ابراهيم12482111821021006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيهللا عبد نجم صباح نبراس12483231822117103

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيحمد محمود غازي محمد12484191821094009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيسالم محمد عدنان ميمونه12485111822067049

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيسليمان فياض وليد ميسر12486111821181123

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيوادي كامل وليد نور12487151822058084

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جواد حازم منار12488131822111112

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيهالل محمد لؤي نور12489131822095038

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشواي سلمان صادق دعاء12490151822049030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيشايع هللا عبد احمد نبأ12491141822076103

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيوجعان هادي صالح احمد12492141821024011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيكبسون هاشم احمد دنيا12493111822104021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيدنبوس حربي صكر كوثر12494141822143040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن قاسم جاسب ضحى12495141822110115

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكعيم الرضا عبد محمد فاطمه12496141822109059

2889 من 284 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم ابراهيم خليل زهراء12497141822065032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد جاسم عمر12498101821150026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيزاهي جميل حيدر ساره12499141822144027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيسبع عباس حسين فاطمه12500141822108053

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي الرحمن عبد فؤاد رواء12501141822101012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيكشيش عريبي عباس مصطفى12502141821210062

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيخماس داود سلمان سجى12503141822135029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن حسين الرزاق عبد فاطمه12504141822191053

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيهليل جابر نشمي حوراء12505141822126008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم هجر ناجي محمد12506131821034105

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعباس كاظم عاشور الوهاب عبد12507101821155016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمشحوت مكطوف رعد سعاد12508131822106036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيكاظم فاضل سعد مالك12509261822126093

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيياسين راضي حميد مرتضى12510151821007191

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيجري ابو حميد ماجد احمد12511111821180016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةادبيبهش شحيت كريم حسين12512131821257036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود فؤاد رواق نبأ12513131822107127

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوش فاضل كاظم علياء12514131822122045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهالل هللا عبد خماس فاتن12515151822044078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيظاهر محمد الرحمن عبد احمد12516121821176004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عبد طارق مها12517151822053074

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم ابراهيم الكريم عبد اسماء12518121822082002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسكران حاجم هللا عبد مصطفى12519141821008106

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبينعمه جاسم حسين اسراء12520141822073002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد خضير حسن فالح12521141821028092

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبينايف خضير فرحان نايف12522261821173031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيسليم كريم فاضل تبارك12523131822099010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبينزال علي عوده ضحى12524141822139034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيشعيبث الحسين عبد عماد ساره12525141822110103

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيشهاب خليل نبيل نبأ12526101822077039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيفياض علي حسين ليث12527101821035032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيذياب محمد العزيز عبد فاطمه12528101822099033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيهادي مهدي عماد مهدي12529141821013152

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيحنفوش حبتور باسم سيف12530101821160017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر خريدل كريم الرضا علي12531141821027042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي عيدي مؤيد حسين12532131821026021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيسوادي عباس احمد موسى12533141821026118

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيخواف وجر محسن حوراء12534141822088022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيمحمد كاظم كريم شفق12535281822063033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيناصر محسن رحيم فاطمه12536141822088050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي رشيد عزيز رغد12537111722083024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيمحسن هللا عبد فالح حسين12538231821011034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم جاسم عاصي ميديا12539131822072043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيزناد حسن كريم اطياف12540131822281003
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيمنكر عجيل عبود عيسى12541231821178036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيخضير عسل خالد تماره12542111822117004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيجواد محمد رضا محمد ماجد غيث12543101821005043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن علي طالب مريم12544141822076097

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الحميراء ثانويةالثانية الكرخادبيفياض احمد فالح هبة12545111822143012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيمطلك محمد علي امجد12546211821028006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيطعمه هادي صالح محمد12547151821009152

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي محي خاشع علي12548151821015073

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عباس خضير بيان12549131822103014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي غايب مصطفى مريم12550131822118144

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسين محمود ايمان12551131822111014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدهللا خلف ناجي احمد12552121821035003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيعبد حمودي قحطان مهند12553111821027119

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيحرجان سليم جاسم عمار12554121821206046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين حريفش علي فاطمه12555121822125078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيدواح سلمان كاظم حمزة12556261821024015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم سهيل احمد نور12557151822055079

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيراضي زامل حسن فاطمه12558261822073012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسن عباس ايه12559151822050014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيالطيف حياوي ابراهيم اسحاق12560261821005018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبياحمد خزعل قصي مريم12561111822072085

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيناصر حسن سعد الندى قطر12562211822231014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حاتم حسين طيبه12563111822105046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيسلوم خلف محمد عالء12564141821013086

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسمير عبد مخلف الستار عبد ليلى12565111822070062

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد جخر عودة اياد12566141821028018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي قند سعد حسن12567141821028028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيناهل ضمد هادي حسين12568141821205050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيثامر حاتم لؤي آيه12569141822079020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيشاكر جميل رعد ايمان12570141822099015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيرسن عبد صباح عباس12571141821211031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيشجر حسن باسم الحسن12572141821013025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيمستور هاتف عالء ايات12573121822089007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيطلك حمود كاظم فاطمه12574121822112094

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد جبار ستار منهل12575121821005077

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجدوع علوان قحطان ايه12576141822076012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيداود عالوي عبدالجبار سنار12577141822098026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي عزيز ناصر احمد12578141821061012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن رسن عباس كوثر12579141822102095

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عيسى سلمان ساره12580141822122018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد شاكر سامي شيرين12581141822100063

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعبد ناصر نعيم هللا عطا12582291821014131

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيحميد هللا عبد معمر رونق12583101822222010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد صالح منصور رويده12584121822100008
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحمد هللا عبد علي سيف12585111821021058

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيجاسم علي ماهر احمد12586121821400004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد فالح احمد ايه12587121822110009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم عيسى العزيز عبد حسين12588131821025012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد محمد ابراهيم علي12589131821008089

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيميرزا مصطفى الرضا عبد سجاد12590131821025016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه جراد موسى مصطفى12591111821150097

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فتحي سعد ثريا12592111822114009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم فاضل طارق ريام12593101822109041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيذبيح لطيف حسين تبارك12594261822102010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي أزغير طالب سجاد12595151821013037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيضمد جلوب يونس ايات12596151822052003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمبارك محمود عمار آماني12597111822061001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد حسين علي مريم12598111822069028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم سلمان خالد هللا منة12599111822064050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي هادي حسين استبرق12600111822108004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد محمد عامر ياسر12601131821030077

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيالرحمن عبد طارق الناصر عبد بكر12602131821006017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيغالم امان شهاب ديانا12603131822116016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيغضيب حافظ مهاوي ايات12604131822107021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عبيد رحمن السالم عبد12605111821024016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيسيد لفته حسين رقيه12606151822048135

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيناهي علوان رياض حسين12607261821016012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيجواري الحميد عبد حامد زينب12608151822054049

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيصالح غازي مبدر محمد12609211821262016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حياوي هادي سجاد12610151821011018

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر جواد جميل حنين12611121822127032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعباس نايف حاتم سهاد12612111822068029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته شاكر جاسب احمد12613141821028003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد شهاب ابراهيم كرار12614141821024177

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبينمل كاظم خزعل ميامي12615111822095094

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيمطلك حسن ضياء رضا12616141821176032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجباره فنجان منخي مهدي12617141821028127

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد سليم اقدس تبارك12618141822082008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن خلف هادي هجران12619141822191066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيفاضل هللا عبد محمود زينب12620141822115052

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيخضير حسين كاظم ليلى12621101822077035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكباشي خلف زيدان مريم12622141822140046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح عبدالرضا كريم نور12623141822074115

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيطه عزيز امجد علي12624141821027046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد سلمان فاضل ليث12625131821017109

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد شاكر علي فاطمة12626141822109058

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدهللا ابراهيم الدين بهاء حسن12627141821038023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيرحمان الحسين عبد حيدر بان12628101822084008
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيخميس حسون كاطع سرى12629131822091072

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيعلي هللا عبد ضياء محمد12630191821029025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحافظ محسن محمد رحمه12631121822112035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد كاظم علي مروه12632121822112100

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحيسن جعاز محمد زينب12633141822090032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيخالوي حسين أحمد شهد12634141822083015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيصبر هاشم شاكر كرار12635281821151161

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف حسين عارف محمود12636131821012142

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حميد صفاء حسين12637121821034046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي موسى هارون12638111821152039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم وسام زينب12639111822099028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس علي ثامر اديان12640111822109006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محمد نصير آمنه12641101822117001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيقطه حسوني سلمان ختام12642261822126032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محمد ابراهيم محمد12643101821013055

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي محمد داليا12644111822118005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكله مراح ناظم حسين12645151821004024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيعبد حسين عكموش حسين12646231721011033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيدهش هراطة عباس ميثاق12647211821026047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيالرسول عبد هادي محمد عصام سجاد12648131821009054

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيضاحي محمد عمار رانيه12649131822111042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيخلبوص خفيف علي عبد حسين12650121821032036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم محيميد حسن مها12651111822075045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير الحسين عبد موسى الرضا عبد12652151821010050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبينعمه علي صاحب حوراء12653121822091009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيجدوع فرهود طالب محمد12654111821025044

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيصالح عباس عبود سامر12655111821054021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد لعيبي فؤاد محمد12656111821033096

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعجالن منحر عبد زينب12657141822095044

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيكاظم عليوي طه الرحمن عبد12658261821176025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيناصر الحسين عبد سالم تبارك12659111822063005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كريم سعد هديل12660141822110157

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر رضيو احمد شاكر12661141821027031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد احمد هللا عبد نسرين12662141822092043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيسموم خرباط حسن سيف12663261821155015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيبديوي حمزه خالد شهد12664231822119064

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيجوده مطلب عباس شذى12665261822126066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن مغامس راهي منتظر12666141821003133

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيحماد حواس سلطان ثامر12667101821055008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيخليف فرحان صباح غزوان12668101821055034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد صاحي كاظم علي12669141821174036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب علوان حسن صهيب12670141821004033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيعناد حسين علي احمد12671141821009005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيخيال حميد ابراهيم خيال12672101821027035
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن عزيز سعود سميه12673101822096050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيحمود جاسم جودة مهيمن12674101821060153

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس عبد احمد زبيده12675121822096014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصويح جلوب جمعه زهراء12676151722040036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكرم مهدي علي اسراء12677141822140001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيعوده الحسين عبد حاجم سجاد12678141821208096

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيس مران حسن ياسمين12679141822191070

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيغليم زيدان جاسم نور12680121822125100

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد الرحمن عبد عصام هللا عبد12681111821011033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيخضير مهدي صالح حسين12682121821034045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي حسين محمد فاطمه12683121822110045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف جبار رياض سجى12684121822099043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيمحيسن عباس حسين علي12685231821060023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعواد خلف زيدان حسن12686131821024022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان ناصر محمد شهد12687131822086045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيخليف جاسم رحيم براء12688111822112026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس شالل عبود عائشه12689111822067036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيصديان جليل عامر فاروق12690101821040027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيسرحان حمزة محمود مصطفى12691101821011044

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود حسن الكريم عبد أيه12692111822081004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم نايف الفتاح عبد محمد12693111821150092

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا فتح روضان حميد هدى12694151822047102

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0الخارجياتالثانية الكرخادبيناجي فاروق وجدي هديل12695111822401100

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل سكران ماجد فاطمه12696111822064045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيباقر كريم حاتم علي12697131821008090

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيجهيد جوحي كريم ايه12698131822103011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيسمير جعفر عالء احمد12699221721041006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيسهيل عويد كاظم سجاد12700261821016020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عباس سعيد فاطمه12701151822041043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان كاظم جواد ديانه12702151822058030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيموازي ظاهر حسين فاطمة12703151822044080

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبينصيف جبار احمد الرحمن عبد12704121821010022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيخورشيد انور عادل مينا12705121822105146

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحسين ناصر محيسن حمزه12706111821009028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد مهدي طه هدى12707121822127118

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيصافي جبار عدنان احمد12708111821027006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان جابر رشاد سجاد12709141821030028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزة نصيف ضياء سجاد12710141821032026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعمران علي حسن مصطفى12711121821032120

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد رحيم هادي مريم12712141822074101

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد جليل محمد زينب12713141822110098

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيشالكة كمر سهيل صفاء12714141821027033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان داخل حسن الهدى نور12715141822124066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيفارس رحم قاسم فاطمه12716141822088054
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن مهدي زاهي ورود12717121822117032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيجابر علي حسين زينه12718111822109061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيعباس كاظم خلف أحمد12719261821151001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيقادر عبيد نجم زهراء12720261822126051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحساني كريم حاتم ايات12721151822044005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيزين عبد سعد اسراء12722111822083003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيسبتي سعدي عامر فاطمه12723131822073106

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيزيبك صبيح علي نور12724131822084036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيناهض صيهود عباس غدير12725151822051086

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد عيسى هيثم شهد12726151822054078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيعلي بدر صدام حسن12727151821075037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيخضير محمد جاسم هديل12728211822129037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة433.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيطرفه علوان باسم رقيه12729141822073030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة577.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيحسن حميد كنعان بشير12730211841088014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبادي خميس عقيل االء12731141842145006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان علي عبد صباح زينب12732101842115078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد حوشي علي منتظر12733131841012148

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد زاير جاسب زهراء12734151842055036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزيدان كمال عمار رسل12735141842101015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم الرضا عبد محمد زهراء12736111842109054

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عادل ابراهيم آيه12737131842072001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزاير عويد رحيم فاطمه12738141842090056

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة477.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان مطر بدر رائد12739101841011028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلوتي الرضا عبد صباح رجاء12740141842145053

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرديف عبدالحميد طالب فاطمه12741131842101045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين جالل حارث زهراء12742151842047057

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيعسر جبار سليم مرتضى12743231841067080

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالزم راضي عبدالمحسن محمد12744131841002045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم احمد سهى12745111842072051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة472.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيعفلون تركي طارق عيسى12746231841199015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيشنين نجم محمد زيد12747241841207125

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن جبار مدحت نور12748111842064060

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيعفريت حسن فليح صادق12749221841096032

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبود جواد سالم رقيه12750271842088062

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي حسين احمد12751111841203004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيعزيز علي كنعان رند12752211842135037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيزيدان ربيع صالح رسل12753101842113023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين فائق عالء طيبة12754141842099040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيخليفه جهيد كاظم حسين12755221841265005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيجسوم جرو خضير الغفار عبد12756111841203070

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان مشاري سامي زهراء12757141842080021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلعيبي خزعل مهدي غفران12758121842112110

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم محمد مصطفى12759141841036033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعدون محيسن سعيد فاطمة12760141842113019
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعزيز طالب عادل شيماء12761151842047097

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين جاسب هشام باقر12762151841003007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيبريهي رشيد غسان مرتضى12763111841008040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0االهليةللبنين الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيهامش حامد ماجد علي12764151841019006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجبر حذراوي خالد غصون12765241842149022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر الساده عبد سمير حوراء12766141842074037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمسلم عبيد نعيم حوراء12767151842055022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داخل عاصف دانيه12768101842155004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكطافه ثابت هادي االء12769141842136004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان علي الحسين عبد زينب12770141842225050

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي صاحب سعدي بان12771121842089011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر حسين محمد سهام12772141842139016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفرج رسن كريم مالك12773151842045051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيحمزه مكطوف محسن عامر12774261841032009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة465.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد ظاهر عماد حوراء12775141842135011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان والي االمير عبد فاطمه12776101842096027

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيطالع حميد مؤيد ندى12777151842052039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحي صاحب فراس سجاد12778141841173015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح مجيسر هادي اسيل12779131842098009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة464.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد حميد بهاء هبه12780271842056285

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي وهيب كاظم رحاب12781141842108028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموسى صدام سمير حنين12782151842040036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحيال حسين ياسر زهراء12783151842044069

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطيوي احمد مهدي مصطفى12784151841007144

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جبار علي اسراء12785121842100002

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود محمد جاسم عمر12786121841014026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حنتوش عبود مرتضى12787131841002047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجودي مهدي عدنان علي12788111841041014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيجهاد جميل خالد مصطفى12789111841011071

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيجراد محمد ماجد صفا12790111842073051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد قاسم مشتاق مريم12791121842092055

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزوير سبهان مجيد محمد12792131841005048

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيخليل علي خليل مصطفى12793211841018026

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحمود جبار منصور كرار12794231841006139

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن حمد حازم زهراء12795121842091011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالرحمن عبد عوف يوسف شهد12796111842071053

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن شمسي باسم بتول12797111842096008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيبصل هادي طارق منتظر12798141841018157

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن عايد فاضل هاجر12799101842221067

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد عدي الودود عبد12800101841013088

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر ناصر مهدي كرار12801141841174006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد علي عمر12802121841022078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي موسى مهند الرا12803131842092041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعداي جياد عدنان ضحى12804151842044093

2889 من 291 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمزعل ابراهيم خليل بالل12805211841282011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم حسام مهدي زهراء12806141842079045

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0الشيعي الوقف للبنين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمطر جمعة حسين منتظر12807151841014019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيعزيز خلف ميثم محمد12808261841203024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيمحمد خلوف عباس ياسر12809261841168020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن ابراهيم وليد حنان12810131842112014

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيمهدي جبار سالم فاطمه12811251842071021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكنعان حسن احمد ريام12812141842137013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوحيد محمد سالم غفران12813141842121023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيماشي محمد حيدر كرار12814271741036071

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعمر زيدان حسين ريهام12815111842109041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد حسن مهدي مريم12816111842068073

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد الحسين عبد محمد حسين12817141841003013

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة489.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقينادر عويد سحاب علي12818221851077037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيحسين جبار حسين سارة12819281852051040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمود علي خليفه دعاء12820141852108007

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبود النبي عبد صالح هللا منه12821121852102046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيمنعم حمودي فائق فاطمه12822101852103015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقياسماعيل حمد محمود طه12823111851026051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيلفته مهدي عماد سكينة12824121852114022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عبدالحميد علي هاجر12825131852117087

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد صبري محمد حسين12826221851306025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيالمحسن عبد مهدي قاسم االء12827111852127005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمشاري حسن فالح مالك12828161852332017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيشهاب احمد سعد رقيه12829101852090012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة474.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود ابراهيم خالد موج12830111852103024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيعبود مزهر محمد زينب12831231852117022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيناعور شاكر هاشم تبارك12832231852110009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيسفيح شاكر علي احمد12833221851030005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيمري عزوز مهدي كرار12834291851100185

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيسلمان داود ضياء علي12835231851010052

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرؤوف هاشم محمد حنين12836121852107015

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيموجد محمد جاسم راجح12837271851024028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي عبد عطشان غفار احمد12838221851302004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيشهاب محمد علي مصطفى12839231851003113

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن حميد حسين دعاء12840111852120004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عالوي خالد عهد12841141852076049

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقينجم سعيد حميد ماجد12842141851012043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيسايب عبادي عباس امين12843271851002030

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيشراد عبد عارف محمد12844271851013138

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجعفر موسى عدنان بتول12845121852112003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج خليف مفلح هند12846101852109034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيشكر علوان رعد زهراء12847111852074016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيجعاز مطشر غالب محمد12848221851019055
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن الزم علي غدير12849151852044034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفنيطل جاسم قيس تبارك12850121852094006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين علي حسن زينب12851151852047023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر سوادي كامل عباس12852221851079016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيعلي حسين علي ازهار12853211852166001

األعالم كلية/بغداد جامعة684.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيحسين ابراهيم سمير براء12854271822108008

األعالم كلية/بغداد جامعة604.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيخضير سعدي رعد نبأ12855141822104040

األعالم كلية/بغداد جامعة583.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيكاطع صبري وجدي مصطفى12856131821244011

األعالم كلية/بغداد جامعة582.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعمران الستار عبد علي نهى12857141822085025

األعالم كلية/بغداد جامعة573.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيمضحي حمود شاكر زينب12858141822082023

األعالم كلية/بغداد جامعة571.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم العادل عبد زينب12859131822106030

األعالم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف ياسين عدي ساره12860131822070035

األعالم كلية/بغداد جامعة558.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ثابت غانم رسل12861111822075021

األعالم كلية/بغداد جامعة550.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين غازي عماد زينب12862111822084046

األعالم كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيصفي فاضل علي محمد احمد12863151821001009

األعالم كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيقاسم حسين صفاء علي12864101821012009

األعالم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عبد سالم مصطفى12865151821007200

األعالم كلية/بغداد جامعة547.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن فليح باسم سجاد12866121821006015

األعالم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر جاسم محمد فاطمه12867131822118130

األعالم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيكامل طارق زياد الهدى نور12868141822071064

األعالم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيشالل سلمان محمود يسر12869121822105170

األعالم كلية/بغداد جامعة543.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمطشر حسن قاسم مصطفى12870141821037312

األعالم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيكرم الحسن عبد كريم يوسف12871111821057116

األعالم كلية/بغداد جامعة540.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيعباس تركي بري عمر12872191821013038

األعالم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد حميد رشيد جعفر12873111821007011

األعالم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد مشرتي سالم فاطمه12874151822050078

األعالم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فاضل عامر فاطمه12875111822109089

األعالم كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود حمادي عبدالستار عمر12876121821029025

األعالم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن صدام كاظم زينب12877141822111027

األعالم كلية/بغداد جامعة534.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيعبد جميل محمد حيدر12878111821152013

األعالم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيدفار منيخ عزيز مرتضى12879111821028060

األعالم كلية/بغداد جامعة533.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين سلمان نبيل همام12880121821044108

األعالم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبييسر الرزاق عبد قيس هديل12881111822100030

األعالم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي علوان الكريم عبد خليفه12882101821009014

األعالم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المسائية السياب ثانويةالثالثة الكرخادبييعكوب عبيد فالح سفيان12883121821208015

األعالم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيفنجان صالح عدنان علي12884151821009112

األعالم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم حسين علي عباس12885141821030034

األعالم كلية/بغداد جامعة528.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم عبود قاسم علي12886141821036057

األعالم كلية/بغداد جامعة527.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين جبر كاظم زهراء12887141822071025

األعالم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين ضياء زهراء12888131822119015

األعالم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيمنصور الدين صالح مؤيد براء12889111822075011

األعالم كلية/بغداد جامعة525.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيفياض صالح حميد ايسر12890191821011009

األعالم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيخضير هادي موفق سجى12891101822107025

األعالم كلية/بغداد جامعة523.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيصالح نوار محمد هشام12892111821150104
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األعالم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعون عبد جواد سعد سجاد12893271821011039

األعالم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعناد داود عدنان ايات12894131822118020

األعالم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيشيت سعيد عمر تبارك12895131822091031

األعالم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيجابر كاظم كريم زهراء12896111822136039

األعالم كلية/بغداد جامعة522.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيهللا عبد هللا سعد عماد دنيا12897211822123006

األعالم كلية/بغداد جامعة522.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسفيح علي وليد مصطفى12898151821001138

األعالم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيناصر الرزاق عبد جمال عالء12899141821018048

األعالم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيعبود دعبول محمد سيف12900271821006030

األعالم كلية/بغداد جامعة521.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالوهاب مصطفى هاشم احمد12901121821009012

األعالم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مجيد سعد زهراء12902111822064034

األعالم كلية/بغداد جامعة519.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيثامر اسماعيل حاتم حسين12903181821001012

األعالم كلية/بغداد جامعة519.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيرحال فهد فواز اثير12904121821175002

األعالم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيمنصور فاضل عالء زهراء12905231822122019

األعالم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيالرضا عبد العظيم عبد حسين مروه12906101822105038

األعالم كلية/بغداد جامعة517.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد عبدالساده كريم علي12907121821009143

األعالم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبينصيف داود حسين شيرين12908231822133018

األعالم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شاكر هيثم محمد12909131821008145

األعالم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع محمد خالد محمد12910141821049076

األعالم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيزوير حسين حيدر تبارك12911151822054023

األعالم كلية/بغداد جامعة516.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيسيد خلف عماد مصطفى12912131821045106

األعالم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيحمود سلمان نزار انس12913111821020009

األعالم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن كاطع حسن غسق12914141822134043

األعالم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعباس مبدر رحيم سالم12915271821011043

األعالم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيعلكم حسين ابراهيم سيف12916111821057042

األعالم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيمحمد هللا عبد طه علي12917271821011063

األعالم كلية/بغداد جامعة514.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمود نجيب حسين12918111821152012

األعالم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم المنعم عبد فؤاد تبارك12919131822078006

األعالم كلية/بغداد جامعة514.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين طه كيالن كريم12920211821077138

األعالم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد ابراهيم جمال رهام12921131822071044

األعالم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم هاشم ابراهيم هللا هبة12922111822109120

األعالم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالحسن داوود سعد الهام12923141822074006

األعالم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي جبر رزاق علي12924151821010059

األعالم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد مطشر ماجد ايه12925141822108019

األعالم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيحمود جاسم محمود علي12926261821024024

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم محمد سعد هللا عبد12927101821016032

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيمصلح طه فاضل امال12928111822078004

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان هليل حاتم مصطفى12929151821001131

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيهزيع عباس خضير طيبه12930121822112080

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد حسن هللا عبد محمد12931151821001112

األعالم كلية/بغداد جامعة511.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيسعود عدنان اياد علي12932141821019068

األعالم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف احمد قصي المهين عبد12933131821014050

األعالم كلية/بغداد جامعة510.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيالكريم عبد الغني عبد رعد دانيه12934101822116008

األعالم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي علي محمد عصام حيدر12935111821003013

األعالم كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف الحسن عبد صالح مهدي12936131821026079

2889 من 294 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبييوسف مجيد علي عباس12937121821170017

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحمزة تركي شاكر افاق12938111822157003

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي قاسم محسن رسل12939141822069022

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح ثجيل صباح سجاد12940121821034079

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيخريبط محمد كاظم زينب12941121822087026

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0الخارجيوناالولى الرصافةادبيموحان سعيد سلمان الفقار ذو12942131821400065

األعالم كلية/بغداد جامعة509.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمظلوم شدهان كاظم حسين12943141821026034

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيروفه هاشم داود حيدر12944141821012022

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين جباره نوري عباس12945141821008056

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعودة عباس عبد حمزه سجاد12946141821019048

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن هيثم حسين12947131821034034

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصحين زهراو ستار زينب12948151822049055

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيخلف كمر نعيم مصطفى12949141821400127

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيساجت مذكور نعيم محمد12950131821031023

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيجابر سرحان قاسم دعاء12951131822097016

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيراضي اسماعيل قاسم بسمه12952111822108017

األعالم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيشهاب كامل سمير سمر12953101822119016

األعالم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس اسعد ثامر عمر12954111821181083

األعالم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم نصيف عباس نرجس12955151822056069

األعالم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محمد قاسم مصطفى12956141821030077

األعالم كلية/بغداد جامعة507.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيزاير حسين علي حسين12957151821006031

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد هللا صوب عالء طيبه12958131822093074

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحميد مجيد ثامر ريم12959211822155039

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيعزت عدنان عمار سجى12960101822097012

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمخلف محمود اسماعيل اسامة12961131821004011

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين صدام حامد احمد12962151821015004

األعالم كلية/بغداد جامعة506.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيغانم سلمان احمد منار12963141822065058

األعالم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيغالب عباس خالد ياسر12964131821025049

األعالم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيمحيميد ابراهيم محمد بشير12965121821035004

األعالم كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جبار محمد مصطفى12966151821001134

األعالم كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيالحسين عبد صالح مزهر مودة12967111822137042

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حنتوش علي حسين12968151821015029

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه اسماعيل هيثم منار12969111822072090

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنات المسائية المثنى ثانويةاالولى الكرخادبيعويز الحميد عبد سعد فاطمه12970101822220022

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيلطيف حسين كريم سجاد12971141821008045

األعالم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمهدي ستار منير محمد12972211821077155

األعالم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين داخل علي حسين12973141821024064

األعالم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيحميدي عمران عبدالكريم جعفر12974121821032026

األعالم كلية/بغداد جامعة503.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسالم جباره ستار رسل12975111822108035

األعالم كلية/بغداد جامعة503.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيلعيبي كاظم قحطان عباس12976151821008070

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيأحمد صالح رياض عبدهللا12977121821019014

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حمزه عبدالكريم علي12978121821009138

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس محيسن سعد يقين12979111822109126

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبييعقوب صبحي عمار طيبة12980111822101037
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األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حياوي هادي احمد12981151821011006

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبييوسف الكاظم عبد يعرب علي12982271821012015

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيفالح عباس خضير علي12983121821018032

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيكاتب جعفر عبد منتظر12984131821045111

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيزبون كاظم صالح مصطفى12985131821008158

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيخميس لطيف الجبار عبد مؤيد12986111821020069

األعالم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيطالل عوده ناظم دعاء12987111822127017

األعالم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد عباس حسن مرتضى12988121821009203

األعالم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيالعيبي مطشر احمد الزهراء12989111822060002

األعالم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد جبار محمد مصطفى12990121821032124

األعالم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيالزم عالوي حيدر زهراء12991151822045047

األعالم كلية/بغداد جامعة501.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيمرزوك عبد احمد يوسف12992111821059109

األعالم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي جاسم مؤيد يوسف12993111821007095

األعالم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم خالد فراس علي12994111821009062

األعالم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيناجي عبيس حسن رغده12995231822103009

األعالم كلية/بغداد جامعة500.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد رحيمه شوكت مسلم12996151821005098

األعالم كلية/بغداد جامعة500.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيطعيمة وريش عزيز رقية12997111822138006

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح ياسين صالح ايناس12998131822098010

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسعد غازي فيصل محمد12999101821060127

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيدلي كامل سعدون هاجر13000141822136080

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان علي سالم محمد13001111821015122

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى حمزة علي مرتضى13002131821003062

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعيسى طه المهيمن عبد نور13003131822105048

األعالم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمعارج صباح سامي حوراء13004141822124022

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحامي قاسم سعد علي13005151821017063

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعلي الحسين عبد غسان محمد13006231821043040

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر كلخان احمد موسى13007121821034182

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيسابط سعيد وليد شهد13008131822077045

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود شاكر منير محمد13009141821177142

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيخلف صكبان بهاء ايات13010111822127006

األعالم كلية/بغداد جامعة498.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين عبد حيدر اثير13011131821027004

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيفري بدن حافظ امير13012151821008015

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيناصر جبار شمخي سرى13013131822122038

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر فاضل علي يوسف13014151821001149

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيثعبان مزهر حسيب جعفر13015151821001017

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيفالح باني محمد صابرين13016131822095025

األعالم كلية/بغداد جامعة497.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجارح بالسم طالب علي13017151821011025

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبييونس كاظم عادل حسين13018141821049023

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيهالس مهدي كاظم الفقار ذو13019101821022023

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيشيحان لفته ناهض علي13020141821037228

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حاتم صباح حسن13021141821024047

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي فالح رعد ليث13022141821018064

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيهاشم الكريم عبد زياد مصطفى13023101821001021

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي خالد تيسير13024131822098024
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األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر نعمه عبدالرزاق هللا عبد13025121821003052

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمسير ياسين سعد بندر13026131821024017

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي ياسين حسين علي13027131821002039

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه اسماعيل فراس ريام13028111822072043

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم ناصر الحسين عبد علي13029151821015081

األعالم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيرضا الحسين عبد عالء زينب13030121822089044

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد شاكر انيس مصطفى13031151821001128

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسن عبد حسين جعفر كرار13032151821007141

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين محمد حازم أية13033131822106003

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيفنطول حمزه عالوي مصطفى13034141821036074

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد سعدي رعد زهراء13035121822123013

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيصالح هادي سعد ايمان13036111822128002

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيابراهيم عبود قاسم محمد13037141821400111

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم حمزه حيدر13038141821008033

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيراجي مهدي فائز طه13039121821019010

األعالم كلية/بغداد جامعة673.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاطع عبيد سعد مصطفى13040101841026232

األعالم كلية/بغداد جامعة574.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن كريم باسم احمد13041121841206002

األعالم كلية/بغداد جامعة573.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبود كريم جليل زيد13042231841005068

األعالم كلية/بغداد جامعة570.0الخارجيوناالولى الكرخاحيائياحمد طالب سمير وليد13043101841400013

األعالم كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحمد عطيه الحسين عبد صباح13044151841071114

األعالم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي علي محمد فراس هدى13045141842225109

األعالم كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهاشم احمد هيثم زيد13046101841019052

األعالم كلية/بغداد جامعة559.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد هادي فاضل محمد13047251841031705

األعالم كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيرشيد ابراهيم حسين يوسف13048201841015067

األعالم كلية/بغداد جامعة557.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجياد رحيم فاضل حسن13049131841045013

األعالم كلية/بغداد جامعة555.0للبنين العباس ثانويةكربالءاحيائيمطلك عليوي االله عبد اكرم13050271741043002

األعالم كلية/بغداد جامعة551.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيزاجي راضي علي العابدين زين13051161841139024

األعالم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نواف جميل عال13052101842223060

األعالم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيراضي حلبوص بحر فاطمه13053111842215104

األعالم كلية/بغداد جامعة549.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان رزوقي حسين حياة13054101842106007

األعالم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمادي حسن خالد امير13055141841047016

األعالم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزيد عبد عزيز رضا كاظم13056251741031535

األعالم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسوني زويد يسر زهراء13057141842074075

األعالم كلية/بغداد جامعة547.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد حسن حيدر حسين13058141841017032

األعالم كلية/بغداد جامعة546.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد كاظم ابراهيم مصطفى13059151841012052

األعالم كلية/بغداد جامعة546.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى كامل رشدي محمد13060181841135017

األعالم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان خميس خليل شهد13061101842086080

األعالم كلية/بغداد جامعة563.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيعسكر عباس فاضل نبأ13062101852077025

األعالم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيجمعه علي حسين محمد13063231851026024

األعالم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزغير جفيل رحيم نور13064151852048039

األعالم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا فرج بسام نسيم فاطمه13065101852102013

األعالم كلية/بغداد جامعة529.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيضمد صاحب كاظم محمد13066111851004105

األعالم كلية/بغداد جامعة526.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم سرحان فاضل بدور13067131852100005

األعالم كلية/بغداد جامعة523.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحبيب محسن الرحيم عبد محمد13068151851001065
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األعالم كلية/بغداد جامعة520.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيصالح بليل عدنان ايوب13069191851019014

األعالم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيموسى مطرود عايد انوار13070261852090004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع زعيج كاظم تبارك13071151822044020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة551.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعبد نجم غانم احمد13072271821044008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبياحمد حميد خالد هدى13073261822091055

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة526.0الخارجيونبابلادبيمحمد عكرب كريم مصطفى13074231821400079

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة516.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيحمزه مونس علي زيد13075241821008021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة511.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيمشجن احمد رائد الهدى نور13076141822099070

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيكامل مهدي مكي سمر13077261822111031

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة497.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشكور الزهرة عبد ستار مالك13078151822058077

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة494.0للبنين حلب اعداديةواسطادبينثر يوسف سعد صالح13079261821013062

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه حمد صدام تبارك13080141822139007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة493.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحمزة تركي رعد نغم13081111822157028

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة489.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد الستار عبد زينب13082131822070029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيالحسن عبد فليح طالب علي13083261821015073

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة489.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيحلباص هادي سعيد هادي13084261821026075

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيدرويش علي زيد نجالء13085261822091046

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة487.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن فاضل عالء حوراء13086121822100005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة486.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعلي جبار جالل صبا13087101822096052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة483.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم الياس حسن كميل13088131821003048

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة477.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمحسن صاحب محمد منتظر13089271821038113

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة477.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيخشجوري كاظم باسم محمد13090101821060108

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيجواد صيهود علي هبه13091211822180026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة474.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعباس طالب حسين زهراء13092111822104029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة473.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيالزهره عبد نوري مازن صباح13093261821041021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة473.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي نفل الحسن عبد هللا عبد13094101821015033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة472.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيحمزه عبيد رحيم كاظم13095261821155026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيميران هادي فريق اصيل13096121821025015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيسالم كريم عامر زينب13097131822094038

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمزة نوري علي مريم13098131822073120

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علوان فالح زينب13099141822095047

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبياحمد رشيد علي حسين13100181821012012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود غزال مبدر ايات13101111822086005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين الرضا عبد محمد نرجس13102151822049101

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيحسين الحميد عبد حامد طيبه13103191822192012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد اكريم عدنان بارق13104121821025019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيناصر جودة كريم يقين13105261821044070

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيخزعل عباس هادي سجاد13106261821044026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيعمران سلمان الكريم عبد منتظر13107221821018040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيشلش فاخر كريم علي13108121821034119

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف حميدي حسن الهدى نور13109121822112111

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيشاتي محيبس علي زهراء13110141822134028

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيمنصور مدحت حسن طيبه13111121822103037

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيالوهاب عبد الجبار عبد هيثم ساره13112131822072024
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيخليف كاظم حيدر هيثم13113261821013146

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحميدي علي عبد ذياب حيدر13114271821038033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيالواحد عبد احمد الوهاب عبد تبارك13115101822090009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن سالم محمد موسى13116141821005098

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعالوي حسن الجبار عبد زهراء13117131822094029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحمادي موسى مقداد تبارك13118111822094017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيكاظم مصطفى عامر عمر13119261821026051

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين سعيد رعد حسن13120121821009031

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة453.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيهاشم جبار محمد منال13121111822152006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن خميس هادي مرتضى13122121821032114

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيجادر مانع عماد سيف13123261821030015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيماضي علوان حسين صادق13124261821162018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيشخيص زويد كريم سرور13125141822071039

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان داود رائد مأمون13126121821203024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيعبود رمضان أحمد عباس13127261821044029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبينجم عطيه خيري محمود13128141821151017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن جواد محمد حيدر ساره13129121822127063

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي الجليل عبد حيدر زينب13130111822136045

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيخشان غيتول سمير رسول13131261821030008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيناجي الرزاق عبد عباس كاظم13132151821001151

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمهدي صالح مهدي منتظر13133261821006092

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيعطيه الكاظم عبد جودت خنساء13134141822107011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حسن ماجد حيدر13135141821030024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيهيهات كشاش الواحد عبد الرزاق عبد13136261821015057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيمهدي صالح الرزاق عبد مصطفى13137211821026042

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيالرضا عبد مطلق علي حوراء13138121822127036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عبد كاظم هيثم ضحى13139111822067033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم هللا عبد قحطان بنان13140111822070018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي عزيز علي مالك13141141822093074

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيعباس خضر حميد عباس13142111821025029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخادبيعمران علي يوسف حنين13143111822093006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيراشد جبر سلمان سالم13144141821003067

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود جعفر علي سكينه13145101822105032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة448.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيخليف علي حسين علي13146261821165013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد سالم حسين شيماء13147141822107030

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعوده فالح حسن تبارك13148131822098017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيعاتي وهم فرج بشار13149131821008024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود جميل اللطيف عبد موج13150111822114032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيطالل نهاب محمد علي13151261821162022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيالساده عبد هاشم علي جعفر13152101821060024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيمعروف فاضل عامر بالل13153141821025008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة447.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجبار محمد ماجد حسين13154121821009057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود محسن عدنان منتظر13155141821037322

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيوسمي عبيد سعدي عثمان13156141821015056
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0المختلطة مسقط ثانويةقار ذيادبيماجد الرزاق عبد جعفر حسين13157221821234002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي محمد مصطفى علي13158131821007037

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيأنور طعمه ازهر زهراء13159111822087009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي خلف عالء علي13160131821025030

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيحميد حسون وليد مريم13161101822109090

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطادبيفرمان كاظم حسين أسيا13162261822251001

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيصبري طارق سعد كرار13163131821002053

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيالريش ابو الرضا عبد الزهره عبد تبارك13164141822071010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم جمعة الوهاب عبد هديل13165141822127072

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيد كاظم جليل حسين13166131821012046

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيالمجيد عبد الحميد عبد حيدر آيه13167111822072002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيالمطلب عبد الستار عبد المطلب عبد محمد13168131821015052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيبديوي حسين محمد علي13169151821001085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة445.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن فاضل عباس زينب13170121822118021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيسلمان غازي محمد علي13171121821400057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيلفته محمد مهدي حسين13172211821067010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيعلي حسن محمد ثامر13173261821162002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيفخري يحيى ماجد غفران13174131822094058

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محمد جاسم محمد13175141821030057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيراشد موير صبيح حسين13176221821055012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس محمد شاكر علي13177121821009129

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم مايح علي حيدر13178151821009060

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيشدهان حسين عباس محمد13179121821034146

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيدبن عكله خالد مرتضى13180241821011034

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين عالوي حسن ايات13181151822048007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة443.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح صبحي ثامر حيدر13182121821025039

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود باقر علي العابدين زين13183141821027025

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيمنهل مصطاف الدين حسام تبارك13184141822104006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيالنبي عبد صاحب اديب رسول13185221821034012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيحمزه مهدي صالح زاهد13186231821009046

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيبشارة هله مجبل علي13187131821014062

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود جاسب صادق هاله13188151822046072

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيعبد مزيعل محمد فاطمه13189261822112019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيحمزه كاظم محمد كوثر13190261822087044

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيالساده عبد جبار شاكر حسين13191261821025018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيحمد علي جابر حمزه13192261821025020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبينعمة هاشم نعيم محمد13193281821021035

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيجعفر علي محمد حسين صادق13194141821024110

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيرهيف محمد يحيى زكريا13195221821041019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيادبيمخيلف فليح حميد باقر13196221821301001

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيالوهاب عبد الرزاق عبد وليد نور13197131822118168

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيحمد خلف علي سجاد13198261821030012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف سلمان داوود حسين13199121821034044

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيمحمود كريم شهيد علي13200231821058025
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد صباح نبيل وسق13201131822070086

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة441.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيشايع جبار عباس مرتضى13202121821025100

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمناف هاشم شوقي محمد13203221821047092

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيراضي وارش ساهي حسين13204111821007022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيزغير جابر شوقي سجود13205131822107071

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبد محمد حيدر تبارك13206121822089017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيزغير فاضل ياس عائشه13207111822111040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيوادي حسن احمد جبار13208121821009023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد عبدالحسين علي سعدون13209121821025052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيمحمد جاسم كامل فاطمه13210261822135015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيخلف حسين محمود شاكر13211261821016024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة440.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعطية شاكر حسين جعفر13212121821005008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة439.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد كاظم عماد سجاد13213141821025016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة439.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيحاجم حسن ضياء بنين13214231822110010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد االمير عبد حسين اسراء13215121822127005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة439.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيكعيم عيفان قاسم حسين13216111821003011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة439.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيعليوي فرحان فالح دعاء13217261822071008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيبديري عوده رزاق جعفر13218221821376015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم الزم طارق نور13219121822099074

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيشهاب ماجد رائد سبأ13220131822073072

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيانجاد محمد عباس آيات13221111822069002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيابهير هاشم الحسين عبد منتظر13222151821005109

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود هاشم ريسان أمير13223121821032018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة438.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعلي محمد حسن خالد علي13224261821013083

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم اسماعيل بشير مصطفى13225141821037298

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيفضل حبيب صادق مصطفى13226141821019133

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيذرب حسن خلف فاضل13227221821028051

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل اسماعيل حسن محمد13228131821006081

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيخليفه محمد رياض زهراء13229121822112048

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيصالح فاضل حسين نداء13230111822108095

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمد جبار ماهر الجبار عبد13231101821029018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيكنبر جميل حسين زهراء13232261822135007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود جاسم فريق اماني13233111822082005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعباس طه الستار عبد عمر13234211821054051

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه درويش عدنان مريم13235111822127040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيشامخ لعيبي غازي يحيى13236131821034132

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة652.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيياسين كاظم يوسف حنين13237111842108011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة562.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيطالب عبدهللا علي احمد13238271841150011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة552.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسين عبدالمجيد احمد عبدالمجيد13239131841020052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة543.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيسلمان صكبان شهاب محمد13240261841038085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة521.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم عويد اياد زهراء13241111842112037

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم الحسين عبد الكريم عبد مؤمل13242111841013029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة506.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعزيز جمال الهام ايالف13243201842395032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة505.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيعلي مسلم علي محمد13244181841346041
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة503.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيسلومي داود زاهر عذراء13245261842087089

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة503.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم ناجي عصام زهراء13246141842070048

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة499.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعلي محيسن محمد مهيمن13247211741001068

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة493.0للبنات الجاحظ ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف مجيد وليد غفران13248181842220013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة490.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسن بارزان حسين13249141841022014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة483.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيعلي عبد االمير عبد سجى13250211842093035

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة479.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيابراهيم سالم هيثم رحمة13251221842155029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة479.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد زكي احمد حسن13252101841014014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة478.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز مصطفى كمال نورا13253131842072061

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة478.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسون لطيف ثامر احمد13254131841020004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيبربوتي محي عامر امنه13255101842107006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل محمد ضياء حمزه13256131841031022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة474.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيغربي خضر صالح سما13257111842113055

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة474.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد حميد فاروق سما13258111842067061

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة473.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيمحمد شاه حسن حيدر زينب13259211842125012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة472.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمزه حسن رحيم وسناء13260141842149079

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيغانم نعمه حسين المجتبى13261221841065003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محمود كريم السالم عبد13262241741003091

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيقدوري صالح قيس رقيه13263111842064017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعكله بدر احمد حوراء13264101842223019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمود عبداللطيف هيثم صقر13265261841012052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة470.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد قاسم بدور13266111842110015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حسناوي كاظم نبأ13267151842061014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيعلوي محسن الرضا عبد حسين13268261841169003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيمحمد زاهر ابراهيم فاطمه13269261842115019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيموسى فاضل صباح مها13270211842121085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيصابط محمد قيس حيدر13271141841018050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر كريم محمد زهراء13272151842055048

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحسن علي محمد كرار13273151841071191

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمود شاكر علي13274131841012082

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبود احمد علي13275181841346027

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةكربالءاحيائيسلمان الصاحب عبد سعد زهراء13276271842145004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر الكريم عبد ثامر مصطفى13277111841032068

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير ماجد بنين13278141841182006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيهللا عبد جاسم محمد فاطمه13279261842108085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيياسر كاظم جاسم ديانا13280151842045019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان ستار محمد رسل13281141842134036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيكاظم صباح رحمن بنين13282261842074020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم جبار الزهره عبد سجاد13283151841008015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعلوان الحسن عبد امير حسين13284231841027014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة465.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعاشور لفته جمال رسل13285291842057101

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة465.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيحسين الغني عبد فائز نور13286211842263014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة465.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر شاكر نصير دينا13287141842150014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيسلمان الباري عبد عامر صديق13288321841010036
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالصمد عبد كريم خالد جيهان13289111842101008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان مهدي الهادي عبد حسن علي13290101841026153

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس ماشاف عباس ضحى13291141842079067

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عطيه محمد بنين13292141842149011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحاشي صبر اسعد حيدر13293141841042006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد مصطفى رحمه13294111842104018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجالل كمال جمال وفاء13295131842073077

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعسكر جابر عدنان سجاد13296141841019033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان سعدون عامر طه13297131841009016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد عواد ناظم سؤدد13298141842136023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيحلباص هادي كريم اسماء13299261842091004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعباس االمير عبد علي سجاد13300181841085027

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي تركي محمد هدى13301131842072063

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم اللطيف عبد علي غفران13302121842092047

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيالعزيز عبد محمود لؤي محمد13303111841021058

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم نعمه ضياء مرتضى13304251841001264

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعوفي رحيم كاظم منتظر13305131841012149

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشمخي صعصع جميل تبارك13306131842087013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محسن ظافر زهراء13307141842099022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعرنوص الحر عبد علي اعراف13308141842102002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار عجالن أكرم دانيه13309141842135012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم حاتم عدي حاتم13310111841037012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرهيف جبر ستار فاطمه13311141842134085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود عباس زهير هللا عبد13312101841013076

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيجاسم علي حسين نبأ13313111842085071

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيعلي حسين ثامر فرقان13314231842128041

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد رافت عمر علي13315101841014041

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكامل صكب ضرغام عمار13316141841042029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجحف خلف عوده حيدر13317151841071081

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسدخان كاظم عقيل نبأ13318141842105035

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيمهدي هللا عبد عزت براء13319261742074016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطعين الحسين عبد علي سيف13320141841028042

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسن عبدالرزاق ناديه13321131842103048

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد صالح نصير شهد13322121842117026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمريوش جبار حسن ديمه13323141842134031

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين علي عبد رائد زينب13324251842084340

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم عبيد علي عباس13325111841033010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد هللا عبد حسين سرى13326141842136026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيرحيم محمود شاكر بسمه13327101842077014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد كامل اسعد رسل13328131842070066

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيحميد ياسين علي ايوب13329211841081014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيراضي دويك نايف زينب13330111842082032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفياض عزيز سعدون شهد13331131842105031

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيالزهره عبد حسين عماد طيبه13332231842090195
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهوس جاسم ستار زينب13333141842133029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعلي صالح شامل يوسف13334321841010094

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة456.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدواي محمد عدنان زهراء13335151842042034

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود محمد جاسم هدى13336121842084047

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود حسن صالح تارا13337141842094026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالدين عالء ضياء عمار نسرين13338131842102015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعباس كريم سامي زينب13339231842271151

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي جالل ياسين13340131841012166

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيشاكر نعمان ثائر اساور13341101842115010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحرز حسين فالح يمان13342141841018167

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مكي محمد علي13343121841031118

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة454.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعويد كاظم حامد ساره13344141842093035

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة453.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين اسماعيل خالد مؤمل13345111841018080

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة453.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي عبدالمجيد وليد زهراء13346131842091073

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة453.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيدري هندي محمد رائد13347261841155013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجمعه صاحب نهال رند13348131842077006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمشجل غانم جليل هبه13349131842117176

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمهدي صالح رافع نرجس13350251842059467

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبيد ناجي عباس رسول13351271741005125

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة452.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم جبار رياض ايه13352141842080005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيسلمان هادي حيدر االكبر علي13353231841006093

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحداوي عبيد عماد علياء13354261842083069

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علوان عدنان فاطمه13355181842236109

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محمود ابراهيم احمد13356141841029001

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين حسن امير فاطمه13357111742074050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم صبيح ماجد رقيه13358141842100036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد علي هللا عبد طه13359111841203053

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد ابراهيم خليل نباء13360141842089030

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة451.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالنبي عبد كاظم علي سجى13361141842087023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد موسى عباس زهراء13362151842046068

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون هاشم عماد دينا13363101842116016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائييغيا كريكور برجانيك كارون13364141842078070

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم صبحي غزوان بدور13365121842087011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيتوفيق الكريم عبد مكرم مريم13366101842123038

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة450.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالحسين عبد عباس رعد زهراء13367131842071050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة552.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقييوسف ابراهيم محمد هللا عبد13368111851016055

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد غازي محمد ابراهيم13369101851019009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة505.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالقادر عبد صبري احمد هند13370141852111052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة499.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان سعد رزاق عالء13371221851042039

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة498.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيشمه حسين علي حسن13372211851011009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة492.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعمران يحيى ناطق علي13373131851005033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة492.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذيتطبيقيحبيب الحسين عبد جمال الزهره عبد13374221751217022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة489.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين جاسم منذر محمد13375131851001070

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة481.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد علي حسين عمر13376111851016070
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة478.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحيمد داخل علي فهد13377141851013075

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة476.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعيدان ساهي سعد ايه13378141852068002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة476.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيشعبان هللا عبد فهمي فاطمه13379101852077017

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة475.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاكر نوري مظفر طه13380101851014050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خضير هللا عبد كوثر13381111852064032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة474.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد انعيم حيدر محمد13382111851058105

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة472.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود احمد االله عبد يوسف13383101851021018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة469.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيحسين محيسن اسعد هللا عبد13384221851033055

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيسيف جهاد جمعه غيث13385271851151054

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة468.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمود خضير احمد تبارك13386101852079002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعليوي جاسم نصيف زهراء13387151852040008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيخلف احمد خالد مرتضى13388111851156066

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد السالم عبد سلوى13389111852072029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة467.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسالم شتيل كاظم علي13390151851002052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاري حميد ماجد ناديه13391111852129012

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد سعيد أحمد ايه13392101852116005

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيالكاظم عبد جفات فاضل احمد13393231851251038

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطاهر جاسم احمد نور13394141852110032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات األهلية الوركاء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن عبدالكريم صابر اية13395131852090002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلوم محمد زياد نور13396101852076019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االهلية القسام ثانويةواسطتطبيقيبردان لفته محسن نور13397261752122004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعواد هللا عبد لطيف جبار13398231851251067

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحلو الزم جبار اسراء13399161852184006

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم عزيز جبار حسين13400151851003016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسباح هاشم عبدهللا قصي13401131851011025

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد نواد احسان سوزان13402141852111026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم طالب مشتاق مصطفى13403131751003079

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالعياس عبد خضير علي أمير13404121851025003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة464.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالجبار فيصل محمد عبدهللا13405131851029029

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيمتعب الرزاق عبد محمد بشار13406271851150030

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحمد النبي عبد كاظم علي13407281851013026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيسلمان علي خلف جالل13408281851013007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم محمد عادل محمد13409101851020131

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمرامي صباح ماجد مريم13410121852105056

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيجبر عبد نواف معز13411221851053061

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعزيز طالب مشتاق زينب13412121852087016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة462.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيدعيم طالب علي حسين13413221751053015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم كريم قاسم حسين13414141851005014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسالم داود الرزاق عبد فاطمه13415141852149007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيشنان هاشم رياض محمد13416231751067074

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيارحيم هادي حسن نورهان13417131752103036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد الحمزه عبد محمود سجى13418111852070013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيبحر مهدي محمد علي13419121851032057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىتطبيقيامين عزيز محمد نرمين13420211852092003
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيعلي عبد فرج رمضان مريم13421281852065031

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيمحمد حبيب حميد زهراء13422271852085008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة461.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحافظ حسن محمد بنين13423131852086004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالنبي عباس حيدر بنين13424131852072004

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم جهاد ليث شهد13425111852065032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد ضاحي علي غسق13426141852067024

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيرضا ابراهيم جبار رسول13427271851007042

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيعباس ناصر حيدر نور13428261852088011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد شاكر حسين شهد13429101852096016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيسالم عبيس محمد مها13430231852093037

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة460.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيكاظم ضاحي طالب مرتضى13431271851007107

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفتطبيقيهادي حياوي حمزه علي13432251851020019

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعريبي جاسم كريم آيات13433141852225003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيبندر فرهود صادق فرح13434121852105052

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيراشد هللا عبد كريم علي13435141751034014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبيات علوان خالد سما13436141852107013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد فالح رياض العباس13437161851058009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيصالح محمد احمد مصطفى13438281851150023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيحجيز راشد علي أيه13439261852115002

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد لطيف شامل هللا عبد13440101851061007

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحماده توهه مبارك مصطفى13441211851003066

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيفليح كريم سعد يوسف13442111851007050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي محمد فاضل سجاد13443221851307082

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين ابراهيم محمد عال13444131852091036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيساهي صابر احمد علي13445131851013013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جبار هادي مصطفى13446221851302057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع كاظم عماد سجاد13447221851040023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة458.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحسين عوده فاضل مرتضى13448261751027046

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسن عزيز جعفر13449131751006013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح مهدي سعد دموع13450111752078002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة709.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيابراهيم عجيل علي هدى13451271842077094

الطب كلية/المستنصرية الجامعة704.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف القادر عبد زياد اديان13452111842102002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة704.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيشمهود حمادي عدنان ميمونه13453191842139090

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان عباس سعد السجاد علي13454111841010038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح حامد خالد ايناس13455101842100015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح هللا عبد طارق الرحمن عبد13456101841028046

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.2المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم هادي سامي مرتضى13457111841010066

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيويس عدنان علي زهراء13458111842113044

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد نعيم رعد االء13459111842215006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبد حسين عالء بان13460271842058038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد جابر باهر حسين13461101841018008

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسحاب سلمان ابراهيم صبا13462101842115117

الطب كلية/المستنصرية الجامعة702.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم محمد عدي حليمه13463101842089011

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.8للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد محمد هللا عبد حسين13464141841034010
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود سلمان رويد صفا13465101842100074

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.3الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد االمير عبد قاسم سعد13466101841002032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.1الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود سالم رائد مهند13467101841002091

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد طارق لؤي تمارا13468101842115035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد طالب محمود رانيا13469101842118025

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن حمد حكمت النا13470101842077062

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم بزيع غيث13471191841026061

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيخليل اكبار علي حسين باقر محمد13472251841012099

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجسام صبار حسين موج13473111842133056

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائييابر جمعه جاسم اسراء13474111842065008

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهمي حمدي عماد رانيا13475101842079011

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد حقي لؤي هاجر13476101842102052

الطب كلية/المستنصرية الجامعة701.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيارحيمة الهادي عبد صالح فاطمه13477111842114077

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجواد الجبار عبد عامر يسر13478231842132096

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخالد هاشم مازن احمد13479101841028008

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعاشور صادق احمد حنين13480101842078019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.1المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيزعنون احمد اسامه االء13481111842113005

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعزيز عبيد سعدون بيداء13482231842119043

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينشمي دحام نعيس يوسف13483141841028099

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف عبيد هللا عبد ايمان13484101842095012

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائينجم غائب صباح احمد13485211841011009

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن جبار احمد سارة13486111842113051

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين واجد جبير هويدي13487271841001247

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح احمد شهاب ياسر13488141841010090

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.5للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفالح مريوش عباس حسن13489141841007025

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.1الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح فاضل مصعب مغيث13490101841002090

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محيسن خلف زهراء13491141842079042

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيالرحمن عبد عدنان عامر عبيدة13492191841014034

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع حميد موسى زينب13493141842106016

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيعبد عمر خليل أماني13494191842243002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيطاهر وهب فاضل أيات13495111842072003

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيرجا كرجي محسن الجازية13496111842062007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد حقي لؤي هللا عبد13497101841026138

الطب كلية/المستنصرية الجامعة699.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعيمه كريدي جالل اوس13498151842080015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيختالن الكريم عبد فاهم حنين13499101842100032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتايه عبدالرحيم ثائر محمد13500131841037062

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيالزهره عبد الحسن عبد سالم اسماعيل13501111841010006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرمان عدنان محمد ساره13502101842078073

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن رشيد عماد محمد13503141841007076

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبنيان محمدسعيد خليل زهراء13504131842121046

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمهدي جميل اثير مصطفى13505211841020075

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل امير مسعد احمد13506101841028010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيداود فاضل محمد فاضل13507111841010050

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان هادي حسن زينب13508121842109058
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد كريم عدي زينه13509101842115085

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.3للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيحمادي الصاحب عبد مرتضى حسين13510221841080016

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخالد محبس شاكر الرحمن عبد13511131841016040

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحسن فاضل استبرق مصطفى13512131841037069

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيالحميد عبد مالك سالم علي محمد13513271841029059

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.1للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمكي احمد نبيل نبأ13514101842223076

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد محمد سامان الرحمن عبد13515141841007049

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي شاكر علي شهد13516141842081015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيثاجب عبد سالم حسن13517221841229003

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيجبر فرهود نعيم ظفر13518221842394037

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمد باقر عدنان تماره13519181842205013

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعبيد شعين حسن مرتضى13520221841053102

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائييسر حمد باسم حنين13521131842126013

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد عدنان مثنى سليمان13522191841001035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنصور كنعان ادهم محمد13523131841022105

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين رفعت ساجد ساره13524131842072033

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر حسين احمد امنية13525131842103004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن جواد حيدر حوراء13526131842087017

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشم الساده عبد فاضل المهدي13527141841007020

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه محمد حبيب علي13528121841026068

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيجاسم كاظم عوده كاظم13529261841027099

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعالوي حسين محمد آيه13530101842077001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الكريم عبد رائد رهف13531101842078039

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن فاضل طاهر احمد13532101841026017

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمونس داخل رياض غفران13533111842076105

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيغريب محمد عثمان ساره13534111842088025

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيرحيم حمدان رفعت جمانه13535111842124005

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم حسن جالل الق13536151842047004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحسن كريم كاظم حسين13537221841002072

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيحسن ناصر زغير علي13538221841091067

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيضايف جاسب عمار ليث13539221841035147

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيكيطان رسن ساجت مصطفى13540221841301041

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمطر غالي رسول اديان13541221842204006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيموسى لفته صادق زهراء13542221842175068

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيعبود يحيى سرمد ايه13543211842134010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيعلي حسن سامي احسان13544211841010002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيحسن المجيد عبد صالح فاطمه13545291842079035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيقاسم يونس احمد هللا عبد13546101841006019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعفيت عبد فاضل حسين13547261841009039

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمركب مرير سعدون سرى13548191842194057

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي فاضل عباس زينب13549141842104019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيابراهيم علي حسين مها13550261842094032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيجوري انصيف احمد محمد13551231841001072

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيشعالن عبيس خضير حسنات13552231842271072

2889 من 308 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيالنبي عبد محمد عماد فاطمة13553231842117120

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيسهيل ابراهيم طالل نور13554231842119211

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس سلمان ثامر رسل13555141842111045

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعاشور صالح مهدي مصطفى13556141841021158

الطب كلية/المستنصرية الجامعة698.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرهود الرضا عبد باسم نور13557141842134115

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكاظم عايد انور تقى13558131842121016

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.9للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيعلي كاظم جواد حسن13559231841021016

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.9للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل طه وميض علي13560101841026178

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.9للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي رحيم الكريم عبد علي13561101841205076

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.8للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفرعون ضيول كريم مصطفى13562221841002253

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعلي الحسين عبد علي طيبه13563271842077060

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى طاهر قيس شمس13564131842121089

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.6للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمنشد نعيمه راجي حسين13565221841080010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان المهدي عبد الدين بهاء الفقار ذو13566131841016032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محسن حسين زينب13567141842094079

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.5المتميزين ثاتويةواسطاحيائيجاسم انور حيدر منتظر13568261841040040

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.5المتميزين ثاتويةواسطاحيائيخليف محمد الزم عباس13569261841040023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي جبار شاكر ثريا13570121842109021

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.5للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم رائد ايه13571131842121007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيناصر الكاظم عبد فكرت أسراء13572271842077001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس فاضل مهند هنادي13573111842113094

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد محمد حميد عمار زينب13574121842109062

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.1للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد خيري وضاح زيد13575181841032007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي زاهر فاخر كرار13576151841011077

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرسول عبد فيصل فراس احمد13577121841031020

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي احمد رباح حسين13578101841045002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيعواش كاظم جواد احمد13579261841027002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد كامل االمير عبد زينب13580101842104011

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمد عبد عادل خالد13581211841278019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيرمح احمد هللا عبد احمد13582111841029001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي عالء سالي13583111842080068

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد كاظم هدير علي13584111841037067

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمحمد كاظم رزاق مصطفى13585251841035118

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن عدنان جعفر زهره13586111842067049

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسهيل جاسب علي زهراء13587111842217038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيرحيمه شاكر محمود مفاز13588111842105080

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي مكطوف حسين عباس13589151841022007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم عذاب الواحد عبد نور13590151842046172

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيجبر منخي حيدر كرار13591221841001129

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيحسن حبيب فخري سجاد13592271841150056

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعلي هاني العظيم عبد طه13593221841306227

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيجليل نوري محمد نبأ13594211842095041

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحمودي كاظم جمال زينب13595211842156022

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيحسن سلمان عدنان زهراء13596211842174022
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحسين الوهاب عبد حسين زبيده13597211842110038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيدايح سلمان محمد ياسر13598211841054079

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيرشيد عدنان رشيد هارون13599211841001059

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيجاسم هاني قيس محمد13600211841052063

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائياحمد موسى حمزة احمد13601211841067001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيكريم جهيد دحام امير13602211841067003

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيحسن علي ماجد صفا13603211842016012

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليفة محمود محمد نور13604101842101109

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف جهاد نعمه ختام13605101842223023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد الجبار عبد مثنى زينب13606101842115081

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحيدر رحيمه سعد ساره13607101842115089

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيمخلف هادي كريم علي13608101841055038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد سعدون ظافر اطالل13609101842120005

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكزار لفتة رزاق ياسر13610141841010089

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيساري حيدر محمد امير13611141841022010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعكموش راهي خالد سجاد13612141841011043

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينزار سلمان جاسم فاطمة13613141842086154

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد سالم صالح ضحى13614141842072081

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير زهير ديالن13615101842076015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون خزعل احسان أحمد13616101841028001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائينجيب وليد منير سراج13617211841263005

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيمنذور سرحان حسن نور13618261842251035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيبحث حسين خليل يقين13619261842108129

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيسلطان جناح عالوي ديان13620261842094014

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيخليفة جدوع هاشم رواء13621261842120070

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيضعيف لطيف رعد زهراء13622261842169002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكريم خليف كريم امنه13623231842079004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد عبيس باسم محمد13624231841020223

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعلي حسن عامر ياسر13625241841168046

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيموازي عداي سعد زهراء13626231842117058

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جليل محمد حسين13627161841094031

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعكله علوي سالم تبارك13628141842090019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالفتاح عبد الرزاق عبد عامر براء13629141842071009

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوهيم ابراهيم نبيل االء13630141842111013

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيهاشم الرسول عبد هاني تبارك13631181842275023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعسكر عطية الحسين عبد ايوب13632221841098011

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمزعل محمد جاسم سحر13633131842105028

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح كاظم اسماعيل الزهراء فاطمه13634131842121006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمد سعد طيبه13635131842095018

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوهابي عبدالرضا صبار تبارك13636131842088006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبدعلي عبدالكاظم تقى13637131842104019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار رحيم اكرم علي13638131841031035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة697.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقر حسن عامر حسن13639141841010029

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.9للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح هادي احسان علي13640131841037041
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناجي منذر دريد مصطفى13641141841007080

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.8للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد محمد النبي عبد يمامه13642111842067114

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.8للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم عباس سعد منتجب13643141841046026

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.8للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحمدان الرحمن عبد رافد لبنى13644211842143079

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالباقي صباح نور13645131842108067

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان علي عبد مؤيد اسراء13646111842113002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.6للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن عايد عبدالكريم مصطفى13647131841010124

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين سعد همسه13648141842094198

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.5للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود نزار نذير دانيه13649111842067032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.4للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد الحسين عبد علي حسين13650271841005081

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف احمد سعد سالي13651131842121078

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.4المتميزين ثاتويةواسطاحيائياحمد اسماعيل احمد سجاد13652261841040019

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.2للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان لفته خالد مصطفى13653151841012053

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.2للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد محمود علي13654131841022090

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير فاضل خالد رفل13655101842078035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن علي تحسين صفا13656141842094106

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعباس محمد باسم نور13657221842143170

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيجبر الرضا عبد حسين علي13658221841065028

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد رفيع محمد رسل13659221842141057

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيكاظم دحام حسين مؤمل13660221841046056

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعد عبدالكاظم جاسم زهراء13661131842093048

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد ابراهيم ابوالمجد علي13662131841252025

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشفيق علي حسين رانيه13663131842071038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحطحوط مطر قحطان مصطفى13664291841002182

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبود منصور عبيد رسول13665121841020038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعاشور صبر احمد رفل13666151842060003

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيطاهر االمير عبد وعد سدن13667101842114029

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه موسى فهد ضي13668101842107026

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف حسن صباح احمد13669101841013015

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد الجبار عبد حسين مينا13670101842102047

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيفياض الجبار عبد المطلب عبد هللا عبد13671111841005035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي علوان مساعد بشير13672251841031113

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن مهدي صالح علي13673251841031463

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالل سليمان داود سجى13674111842133033

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حسين علي حسن13675111841203032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد علي حسين زهراء13676111842114046

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمزعل كامل جمال ايه13677111842105006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقحطان عبد حسن هبه13678151842046180

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد خليف الكاظم عبد كرار13679271841005214

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس الجبار عبد نصير دنيا13680271842060064

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيمحمد الحسين عبد علي محمد غدير13681271842059065

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسن حمزه احمد مرتجى13682271841029064

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيبندر هادي مظلوم احمد13683221841306226

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد حسن احمد ميقات13684221842139144
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائيامين رفيق برهان زهراء13685211842123006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيحسن برع فالح رميله13686211842120013

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيحسين علي الزهره عبد كوثر13687211842146041

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيكاظم هيالن وليد رقية13688211842143031

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيراضي مهدي يحيى زهراء13689291842085071

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الهادي عبد محمد سلسبيل13690101842136034

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبود حسن عصام فرح13691101842136047

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيفاضل ضياء مؤيد روان13692101842090026

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف جمعه جمال تبارك13693101842086032

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم علي اسماء13694191842188010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيصادق نافع احسان عذراء13695191842200014

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيداود مسلم حيدر طيف13696181842236100

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم عبد نعمة حسن13697181841006026

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حميد جليل فاطمه13698141842111108

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم خزعل محمد منار13699141842117062

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحقي اسماعيل عصام احمد هبه13700141842117068

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيفياض عباس علي انور13701211841226002

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعوده رحيل مطر سيف13702261841202023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعزيز ارزوقي ماجد رسل13703261842120065

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيجليب مهدي سعد الزهراء فاطمه13704261842104083

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمحمد حسين جميل زينب13705261842080037

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيفزع كامل فوران زينب13706261842108063

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسين اسماعيل محمد رغده13707231842095030

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيكاظم صخيل غاوي محمد13708231841052045

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعباس كاظم رسول ايمن13709231841008025

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحمزه محمد محسن براء13710231842114012

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد الرزاق عبد نوشيروان تريفه13711141842103007

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفتاح غريب احمد ساره13712141842095029

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخميس عباس جمال الهدى نور13713141842079103

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسوادي طعمه حازم زينب13714141842094077

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيشكر مردان ارسان الدين سيف13715201841050006

الطب كلية/المستنصرية الجامعة696.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي غالب صقر محمد رباب13716181842242042

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد مجيد كاظم ايات13717131842117023

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيفيحان شوكت قاسم مالك13718191841007138

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميدي الحسن عبد جعفر احمد13719141841011001

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد الرزاق عبد عادل حسن13720141841013013

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس غضبان احمد بكر ابو13721141841170003

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي رسول عدنان ضحى13722131842117104

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم سكران عبداللطيف ايالف13723131842101007

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمرهج كاظم صادق محمد13724221841098112

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيساجت خلف رائد ميس13725221842139143

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعذافه عبد نجم منار13726221842162107

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح صاحب معصومه13727271842055185

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبد علي فاضل طالب ابو13728271841005007
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االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيموسى حسين حمزه موسى13729231841185018

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالملك عبد الدين عز علي الرضا عبد13730231841047054

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسن علي جاسم نبأ13731261842083091

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيناصر مروح هللا عبد سرى13732261842074052

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيفاضل حربي يوسف زهراء13733261842120084

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيدفار سعيد ستار سارة13734211842231016

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمد الكريم عبد احمد افنان13735211842143012

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي عزيز ساجد فاطمة13736211842140159

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن اسماعيل قاسم حسن13737101841026060

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميد شاكر محمود رواء13738151842054056

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي غضيب كريم سكينة13739121842118055

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيايوب عمر محمود مريم13740121842107195

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعفريت حسن منشد هبه13741151842080130

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيناصر جبر ياسر هللا عبد13742211841008039

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد شهاب اثير شمس13743101842120063

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيسلمان خلف جواد كرار13744261841022101

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد طه الباسط عبد سجاد13745101841048007

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيفزع المجيد عبد جمال دعاء13746101842118024

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجاسم حامد شاكر علي13747261841010099

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حميد كامل فاطمه13748181842140027

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائييعقوب كاظم العابدين زين افنان13749141842078007

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيسليم محمد مختار علي زيد13750141841022023

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.8للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي احمد مشتاق مؤمن13751101841026200

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيأحمد قاسم الناصر عبد علي13752101841028065

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائياالمير عبد السالم عبد احمد علي محمد13753121841001073

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم متعب غازي احمد13754101841002009

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صادق حيدر زينب13755131842121059

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان جبار حسن ميمونه13756101842115174

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيصالح جبار احمد هللا اسد13757221841080005

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود حميد سمير مريم13758141842129048

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد حسين محمد حازم محمد13759121841001066

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.5المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد عبدالستار رياض بسمه13760131842108007

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم الحسين عبد حيدر محمد13761121841001070

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد شاكر حامد سرى13762111842113053

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.3للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلي ابراهيم محمد هديل13763211842143101

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود هاني مسعود شهد13764101842100071

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيوجيه اياد حسن رانيه13765101842078031

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان عباس سعدون اطياف13766101842078006

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.1الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود الرزاق عبد محمود عمار13767101841028067

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبكري جمعه مجيد رانيه13768131842073030

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتولي خوين نعيم زينب13769131842104033

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار نجم مسلم زينب13770131842071061

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداخل حنون ناظم ايناس13771131842118020

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيخليفه جبار كريم الخالق عبد13772221841311042
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االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين جليل محمد13773131841001068

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحتاي حمود رائد سجاد13774141841047056

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين سفيح غانم محسن13775141841018110

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم ذنون توفيق محمد مصطفى13776141841179034

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن موسى حامد عبير13777111842066040

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين فرج عباس احمد13778111841024004

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحرج عدنان عدي هالة13779111842080126

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد داود سمير صفا13780111842105056

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف عباس مريم13781111842080103

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيفياض نوري علي غفران13782111842126036

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد احمد مثنى حسين13783151841004017

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيراضي سدخان حسون كوثر13784151842040097

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكوين جليل هادي الهدى نور13785151842044138

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبود محمد عقيل ٌيسر13786121842089084

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيعباس ياسين الكريم عبد رهام13787211842126018

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعلوان جعفر وليد زهراء13788211842139062

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيولي اكرم خليل حوراء13789211842104004

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيكاظم محمد قاسم جنان13790211842134015

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعلي عبد وهيب فائق نبأ13791211842097102

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيبريس ابراهيم سامي طه13792211841031026

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيياس خضير طه طالب13793211841004058

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيهميل ضاري علي محمد13794211841011077

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد فيصل انمار بلسم13795101842137015

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمطلك هللا مال ذياب احمد13796261841012008

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي القادر عبد الجبار عبد رحمة13797101842077024

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيعلي حوم ثامر رحاب13798211842293009

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن كاطع الهادي عبد رغس13799141842114011

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهنو كتاب راضي منتظر13800141841028093

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا خير جاسم رحيم نور13801141842149073

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعمر ابراهيم ليث ايالف13802141842132014

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيعليوي جابر حسين طيبه13803141842077037

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد محمد احمد13804201841001026

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيحميد ماهر حميد زينب13805181842233015

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيابوزده كاظم رزاق نور13806221842135139

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيكافي جواد محمد مثنى تبارك13807181842205010

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيلطيف طه الدين صفاء مروه13808211842138108

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائينوري شاكر علي حسين13809211841272045

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائياكبر ابراهيم عباس مريم13810101842102043

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد ابراهيم اسماعيل الغني عبد13811101841016022

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد حمود حسن رند13812211842139047

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيحسين عطيه علي ايه13813211842292012

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيسيد كويم هاشم مؤمل13814281841001087

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمغتاضي خماط ياسر سبأ13815261842083049

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد سمير هانئه13816101842115195
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االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي علي محمد وسام علي13817241841003129

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيجاسم حسن احمد نور13818131842244011

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعليوي محمد باسم محمد13819271841010097

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحسين محمد علي محمد13820271841009130

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيناصر حمزه حيدر مرتضى13821271841005276

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد حكمت رفعت هللا عبد13822271841005139

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين المنتهى سدرة ثانويةكربالءاحيائيطاهر محمد علي مقتدى13823271841041001

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيحمود جبار النبي عبد علي13824221841096045

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمصطفى المجيد عبد حسين فاطمه13825221842141117

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحميد هللا عبد محمد إكرام13826221842103002

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعرنوص محسن اسعد هدى13827221842112062

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد محمد رافع غدير13828131842097039

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسن فالح ياسر عمار13829191841009141

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزامل عاشور قاسم تبارك13830131842118032

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي ناجي محمد سما13831131842091086

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل عبدالحق رعد مريم13832131842100080

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود طارق ابراهيم آيات13833131842100003

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة688.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم طه معتز محمد13834131841002046

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة699.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير محمد ُجلنار13835101842078018

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة697.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح يونس توفيق نور13836101842078133

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة694.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفهد احمد حافظ اسيل13837111842067010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة691.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا عبد هاشم ضي13838141842112045

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة689.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمزه حميد فائق سماء13839231842119131

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة688.5للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح سالم محمود افنان13840101842223007

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة687.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحافظ رحيم محمد امير13841111841037008

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة686.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم سكران معد ريام13842141842094057

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجعفر خالد زيد مريم13843111842091042

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة686.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف علي حامد رحمه13844101842223033

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة685.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيغفوري بهجت ليث مصطفى13845111841048020

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة685.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليمان اسطيفان سالم رند13846111842071036

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عوده رحيم زينب13847141842094080

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل مصطاف خليل محمد13848101841002080

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد داود مصطفى مينا13849101842078124

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.2للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس الحسين عبد قاسم رامي13850111841045006

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبداي برهان رحيم زهراء13851131842118073

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيزينل محمد ماهر خديجه13852101842115044

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيحسين الدين نورى ماجد احمد13853211841011014

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيصالح جاسم فاضل وسن13854211842090139

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيعبود سلمان صالح حمزه13855211841062012

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيكنون هللا عبد ابراهيم احمد13856211841054004

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمود كاظم جوده رفيله13857211842097038

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس مطر علي منار13858121842096034

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي عدنان يوسف13859121841030199

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصادق علي محمد نهاد فاطمه13860141842111118

2889 من 315 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشياع كاطع رعد بنين13861141842074021

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم هادي علي ريام13862251842062243

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد ناجي حسين زهراء13863151842046055

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان هادي القادر عبد سماح13864111842072049

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم محمد اسعد فاضل محمد13865101841020151

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمشكور عباس سعدي تقى13866101842105007

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيموسى عمران الرزاق عبد عائشه13867101842090048

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد مصطفى عباس سعديه13868101842114030

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن فرحان كامل سرى13869101842095033

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي حسن مازن ايه13870131842072010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم فوزي حيدر ساره13871131842117084

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبنيت محمدعلي عبدالحسن فاطمه13872131842093084

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمحمد صبار احمد ميالد13873221842105107

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح سعيد عذراء13874221842204085

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعاشور كاظم جواد كاظم13875221841306161

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيشندوخ حميد مكي لينا13876131842244009

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالرزاق عبد صبري عالء مينا13877231842088304

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصبيح سريح محسن اية13878141842111021

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد مهدي صالح براق13879141842100015

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الحسين عبد علي طه13880141841016053

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عبد عقيل دعاء13881141842136018

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيميخان حمزه رضا غدير13882141842078059

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل محمد منعم عبير13883141842108065

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيتركي تعبان علي زينب13884261842132056

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة684.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم الكاظم عبد عماد فاطمة13885261842088076

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.8للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم علي عبد الحسين13886221841002033

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحامد محمد مقداد اسراء13887141842094010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجياد عباده علي زينب13888121842109061

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحمد جبوري هيثم زهراء13889271842077047

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.3للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيمراد الغفور عبد خالد علي13890331841061008

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعود محمد عدي نور13891101842078136

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحبيب علي حسن محمد13892101841028086

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.2للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد كاظم محمد كاظم13893111841045011

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنحوش الحسن عبد سمير صفا13894141842094108

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد زكي اسامه روان13895101842086051

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيحسين فهد عبدالرضا منتظر13896261841001194

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيشاكر زكي باسل ضحى13897101842119043

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد محمد حيدر زينب13898101842120046

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعسكر كريش عبدالحسين احمد13899261841012009

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن فالح عمار دانيه13900101842102010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسوني كاظم محمد ساره13901211842140111

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيابراهيم طه سعدون حيدر13902211841282021

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعليوي موسى فاضل احمد13903101841020019

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيثابت الحسين عبد عالء هالة13904281842052105
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الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعوده جمعه فاضل علي13905281841001070

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم حامد عدنان مرتضى13906261841038098

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيغالي عزيز صالح حوراء13907261842083019

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيطالل حمد باسم حسين13908261841044007

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيمهدي خزعل سلمان صفا13909261842096102

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيواجد مهدي صالح علي13910291741025065

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد الخالق عبد حسين صفا13911111842066036

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن شامل حسن زينب13912111842064030

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائينجرس عبيد صالح شهالء13913111842082049

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد امير محمد مصطفى13914111841039042

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهنون علي حميد حامد13915251841044037

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد منذر شمس13916111842067064

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف حيدر زهراء13917111842084069

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد كاظم جواد رقية13918111842215049

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيمصطفى محمد احمد حنين13919321842020024

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جواد ماهر علي13920151841022008

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيمه رشك عادل مهدي13921151841022019

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبخيت فرج عباس بتول13922151842047016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنادي سلمان حسن شهد13923151842054097

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد كاظم سعد احمد13924121841025006

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمهدي جابر عبدالحسين عظيم13925251841111024

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيرشيد احمد شهاب رقيه13926211842178070

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاطع عباس علي ساره13927131842121075

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي بدر حسام سماء13928131842121085

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد علوان وليد طيبه13929131842117111

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد حنون امير علي13930131841014014

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد سعدي غزوان مريم13931131842086079

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرحان كريم احمد رسل13932131842070065

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوين احمد عباس ايالف13933141842072011

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنون سالم ابراهيم ناطق13934141841047154

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمعالك دريول سعد ايه13935141842074013

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالطيف عبد احمد مريم13936131842122026

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحمزة محمود طارق نور13937191842191106

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد منير علي حوراء13938141842127008

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيياسين محمد حميد بروج13939191842159020

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيسالم احمد مزاحم دعاء13940181842015011

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عبد وحيد نبا13941141842140121

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيعلي ياسين الرزاق عبد نور13942181842183053

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي زبون سليم مريم13943141842110137

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الحميد عبد راشد زهراء13944141842097020

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد محمد مالك حيدر فاطمه13945121842109097

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمالك رشيد رافد سجاد13946121841030073

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعواد نصيف زيدان سفيان13947121841020042

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجباره محمد الكريم عبد فاطمه13948121842094150
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الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيجابر حسين اسماعيل حسين13949121841007032

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعمة مطشر كريم قبس13950151842080098

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد لفته محمد زهراء13951121842102044

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيأبراهيم جابر بشير كوثر13952121842094167

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيمعلة اسعد جبار رسل13953211842091036

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسون مهدي سالم أبرار13954211842136001

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيأبراهيم سعد سامي اسراء13955211842091012

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليل انعام حذيفه13956211841031012

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيخليل تايه السالم عبد ضحى13957211842093044

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعبود مريوش محمد دالل13958211842206009

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيابراهيم محسن الرحمن عبد مصطفى13959211841068016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيهللا عبد عواد هللا عبد هادين13960211842133039

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيخماس الرحيم عبد سالم مريم13961211842141089

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعواد علي فيصل زينة13962211842099046

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيناصر راضي حاتم سارة13963211842097053

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيباوي احمد خليل ابراهيم13964211841009003

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيردام عبود قاسم انمار13965211841025002

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمود خليفة وليد سلوان13966211841013044

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعلي عبد حيدر علي الخليل ابراهيم13967211841011001

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد امجد احمد شدن13968101842115106

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيتركي كامل عالء مسلم13969101841208013

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمعارج جاسم احمد تبارك13970141842125006

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي محمد نورس13971141842102051

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم سعد مهيمن13972141841022079

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنصور الحسين عبد طالب مؤمل13973141841021121

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيسليمان احمد خالد الرحمن عبد13974141841021064

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن شريف حسين داليا13975141842094036

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود عبود السالم عبد قنوت13976141842104033

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود الحسين عبد عالء هديل13977141842091025

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم غني سنان بتول13978141842090016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيسلطان مخلف محمد مثنى13979181841036080

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيتليو حاجم ناجي محمد13980221841036173

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيخضير فاضل صالح أيه13981181842236008

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعبود جابر محمد زينه13982261842104062

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمشري بريج رعد نور13983261842120159

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيخريجه علوان قاسم ساره13984261842162010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم عزيز جميل وسام13985241841003213

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد حمزة محمد13986231841052040

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيبجاي تفاح خالد سكينه13987261842250187

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيغريب عبيس هللا عبد محمد13988241841207270

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيسلمان عودة محمد براء13989231842126012

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيهادي جميل حاتم احمد13990231841172003

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم محمد الحسين عبد علي13991271841005179

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيحسن شاكر أحمد غفران13992271842057105
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الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيغالي حسين علي حسنين13993271841019016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيكاظم الجبار عبد نعمان موسى13994221841035197

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذياحيائيلفته هللا عبد زغير وسام13995221841233006

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحبيب مكي حامد زينب13996221842209086

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيهويل عايد عهد فاطمة13997221842139132

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيمحمد شريف سالم الحسن13998221841046007

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسفاح وادي حسن مصطفى13999221841098127

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد علي محمد مالك14000131842091124

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود عوده عباس رغد14001131842126017

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات االهلية النموذجية االعظم النور ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمدامين عبدالوهاب عادل ريا14002131842125003

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائياسماعيل عمار حامد محمد14003191841012045

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد طارق زياد ايه14004131842104015

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوالي قاسم حميد زهراء14005131842100035

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرسول شاكر صفاء زينب14006131842100041

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة683.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي محسن علي زهراء14007131842118087

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم سعدي محمد صفا14008131842108044

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.8للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحسن رشيد حميد تبارك14009211842143022

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمدسعيد جليل عمار سارة14010131842121073

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسن رعد سرى14011121842109070

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.7للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيالرزاق عبد شاحوذ سالم مصطفى14012191841001086

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضير كاظم اشرف سما14013131842121083

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة682.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيذنون نديم احمد مريم14014101842100086

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة664.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد مهدي اياد زينب14015131852095006

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصباح شريف عماد مريم14016131852117069

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيخضير االمير عبد الحسن عبد مهدي14017231851032075

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي حسين حسن هاجر14018121852117030

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعيسى عبود فوزي ساره14019151852054027

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيغافل جبار احمد رهف14020101852107005

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسن عبدال كريم حيدر14021281851001047

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيموسى الرضا عبد عمران مرتضى14022241851071052

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمثنى عبدعلي محمد أنس14023131851008011

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيحميد عباس سعد طيبه14024211852160025

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيخزعل ضيدان شهاب علي14025271851002149

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيويردي هللا جبار نبيل حسين14026131851034013

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقينويديس عبد سعد محمد14027191851096030

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجوده قاسم ابراهيم حيدر14028151851020011

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة642.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيحمد ابراهيم فاضل الدين سيف14029191851096010

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة640.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيشكري محمود عماد علي14030211851052029

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة639.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيساجت صالل الرسول عبد قتيبه14031221851076040

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة639.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعواد حمد جبار حنين14032111852074009

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود سلمان محمد هدى14033131852091059

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد سعيد محمد عبد محمد14034101851002015

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة637.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان حسان احمد اسماء14035191852204003

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة637.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيخلف محمد جاسم احمد14036191851007003
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المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسون الحسين عبد ابوغازي يوسف14037291851002140

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة637.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيساجت جبار ستار زهراء14038131852104009

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة636.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر طه مثنى زهراء14039131852091024

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيياسين زامل ياسين حوراء14040141852117002

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعمران حسين اياد امجد14041251851016006

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيحميدي سعيد حميد علي14042161851073020

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيجميل عمران معن مصطفى14043211851030013

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجبر مريع الكاظم عبد حسين14044251851122045

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر سمير راهي فراس14045221851030030

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيفرحان عباس علي هدى14046101852108026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف فرحان عبدالكريم حسين14047131851010023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيسعيد شعواط علي حسام14048161851039023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب عزيز ماجد كرار14049161851075112

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود نعيم فتحي محمد14050161851075135

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعلي بخش فاضل احمد14051201851048016

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلوان هللا عبد محمد زهراء14052121852089018

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيتعبان الخالق عبد مهند سجاد14053161851075061

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم شايع علي زهراء14054141852074012

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد صفاء علي العابدين زين14055131851010031

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف فاضل عباس زيد14056131851015022

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيجاسم جميل حامد عبدهللا14057261851014041

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيكاظم عبيد هادي علي14058271851034042

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد عبدالرزاق جمال مصطفى14059131851012133

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينوري جمال مهلب مصطفى14060131851009065

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم مهنا علي سيف14061151851002039

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد قاسم عصام ضمياء14062111852086014

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن راضي كريم محمد14063141851005049

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيحنتوش رسن ابراهيم حيدر14064151851071071

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد حسين جواد ايات14065221852417001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيسلمان جيثوم ضياء جبرائيل14066231851002022

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعكاب خزعل جبار علي14067221851022059

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيصدقي محمد جاسم عصام شيماء14068111852067023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيذياب مطر عائد االمين محمد14069101851029022

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيسعودي طاهر كريم نورس14070281852081046

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد شهاب رشيد محمود14071101851014096

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس حمد وليد الحكم14072101851026023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس عاصي سعيد احمد14073101851202003

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيفرحان محمد جاسم وجدان14074121852083014

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيالرحمان عبد نوري سمير محمد14075201851009055

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحبيب عون صباح نبأ14076121852112027

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيعليوي هللا عبد كاظم مياده14077111852072045

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيلفته جريو وحيد سالم14078221851020038

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجودي عبد ناصر ايات14079131852080004

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي صالح كاظم محمد14080161851140106
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المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم سلطان عادل الزهراء فاطمه14081141852111029

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي ابراهيم محمد مريم14082141852066029

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسرحان ستار الهادي عبد زهراء14083141852079020

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاطع جلوب عبدالزهره محمد14084131851012119

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان الرحمن عبد سلمان لينا14085111852114028

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد فاضل عباس نور14086141852079045

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسون عون عبد بشير امير14087231851011005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين المثنى ثانويةقار ذيتطبيقيموسى سلمان حيدر كرار14088221851032021

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعلي احمد يحيى احمد14089211851053008

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيبداي خلف سالم الهدى نور14090101852096028

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين احمد محمدصالح دنيا14091131852098011

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي صالح جعفر احمد14092131851012005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف هللا عبد ناصر فاطمة14093141852071018

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي عباس مثنى زهراء14094151852080007

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعبد حسن فاضل محمد14095281851151504

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيالغني عبد خليل عصام ابراهيم14096111851021004

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيعباس تالي طالب مرتضى14097221851073019

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيشتام فرحان جاسم حامد14098291851016023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح مهدي صالح ايالف14099131852091008

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن فائق ماجد هبة14100131852104026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطتطبيقيحسين عبدالحسن بدر احمد14101261851032002

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيكروت نجم عارف حميد14102191851058007

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد محمد حازم عمر14103101851018026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطيه احمد صباح اسراء14104141852140001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيمهاوش سلمان سعود علي14105221851011066

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن هالل كاظم حوراء14106241852120013

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيشلواح جبار حامد مجتبى14107271851020058

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.6المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم علي انور علي14108131851016013

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشندي علي عذيب طه14109151851011030

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر علي مصطفى حسين14110131851031026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم كامل طارق حيدر14111131851003026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم كاطع مهند زهراء14112121852094021

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيحبيب كريم سلمان عبدالكاظم14113261851018019

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيعبد ياسر موفق منتظر14114231851052048

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيحميد نوري محمد هاشم غدير14115281852051063

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحيسن عبود علي هدى14116131852111035

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذيتطبيقيسموم لزيم سالم امنه14117221852203001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيحسين ناصر الرضا عبد عذراء14118231852122020

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيجسام عناد سعدي السالم عبد14119191851013019

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر علي حسين عبدهللا14120131851030041

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيشحيل هندي ناظم صادق14121221851365005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيفياض رشيد رياض نبأ14122111852062024

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعليوي عيسى عذاب رسول14123261851011023

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيجلوب فياض كريم حمزه14124191851010012
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المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدبوني محسن فيصل علي14125141851012037

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالصاحب عبد محمد كاظم احمد14126151851017006

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيسريح عباس ياسر علي14127221851019048

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد الباقي عبد ابراهيم خليل14128111851018022

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم جمال امير14129191851017002

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيساهي هاشم ستار كرار14130221851261020

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيسعيد داخل جاسم مهند14131221851096078

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود احمد شهاب احمد14132131851031003

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيشاطي كامل جميل احمد14133281851021001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيفلحي المهدي عبد احمد علي14134281851006076

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيدرويش نعمان عدي انس14135101851026027

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيالدين صالح تحسين محمد مصطفى14136101851002017

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالزم سلمان مطر حمزه14137161851309020

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيمذكور رسن نزال رسول14138221851021042

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.1للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين مهدي حسام ايهاب14139101851048004

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيجابر محمد جاسم الغفار عبد14140221851232008

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن بريس الرزاق عبد سجاد14141141851011021

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيخماس ابراهيم طه مريم14142101852114025

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيحسين لعيبي يسر احمد14143281851043005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عبد قاسم ضرغام14144131851023031

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيناصر محمد فاضل بلقيس14145111852080009

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيغانم جاسم نعمه علي14146131851010058

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيحريز ناصر هادي سجاد14147271851020026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيفهد شافي عايد أمير14148271851027016

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعبيد عمران رعد احمد14149231851002005

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحطاب رميض خالد منتظر14150221851019063

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن محمد خلف برزان14151181851280001

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلطان هللا عبد الكريم عبد زهراء14152111852112013

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيياسر صحين هللا عبد محمد14153161851034113

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيالحميد عبد نيازي عماد سعد14154211851003026

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمناحي هادي سعدون معن14155191851040048

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن عباس الكاظم عبد علي14156141851021063

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم الزم طارق كرار14157121851202063

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيمشكور خلف مزهر حسن14158281851032007

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيراشد جبار ستار حوراء14159221852107009

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي محمد جواد محمد سعد ساره14160111852089025

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيجلوب مهدي حسين محمد14161111851032054

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالكريم نوري رعد فاطمة14162131852117056

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.7الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيكنوش فيصل خليل طه14163101851002007

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيبنيان عبد عربي منتظر14164281851032044

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيامين حسين ودود حيدر14165121851013011

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفلحي جميل قيس آيه14166141852134002

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخالوي حميد صادق علي14167121851031070

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجبر الحسين عبد ضياء تبارك14168161852145009
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصبري حسين عالء زهراء14169131852118035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيكاظم هللا عبد نجم غيث14170121851013026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن زامل حميد محمد14171221851098037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي محمد نعيم نرجس14172151852042044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين غزال هللا عبد ياسمين14173101852076022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد شاكر برزان الحسن14174161851119006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبر ثجيل قاسم نهى14175151852044046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيشمخي الحسين عبد علي حسين14176221851019019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة583.7المتميزين ثانويةميسانتطبيقيحسين شاكر الحسن أبا علي14177281851026002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي صبري علي الدين حسام14178141851170008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمزعل جوحي عبود زهراء14179151852049023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيحسين جمري حسن علي14180161851095009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيحمد احمد ياسر عمار14181191851029012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعيدان جليل مهدي زهراء14182141852072025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد سعد ناهض اسامه14183111851026019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيفهد يوسف علي حسين14184161851074024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيعرب محمد خليل الهدى نور14185281852050064

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز عليوي جاسب محمد14186161851355260

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيمناتي طاهر سالم بنين14187281852050012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعليوي محمد جعفر ساره14188131852093037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيلعيبي محسن هللا عبد العابدين زين14189121851005023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيجواد احمد صدام عمر14190211851003049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالصمد عبد راضي حيدر كرار14191161851007086

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبدال علي حسين محمد14192151851007090

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد نجم احمد حسين14193141851011011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر عدنان فاطمه14194221852261004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيسعد طاهر مسلم احمد14195281851006015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيشهاب حمودي قادر حمزه14196311851004019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيراهي رهيف مهدي حسن14197221851030011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيغيالن عنيد دعير عقيل14198281851001081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم اللطيف عبد مازن اللطيف عبد14199161851110029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقياوهيم جعفر علي احسان14200281851009001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيسعيد جالل حسام جوان14201121852102011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح محسن كريم مالك14202111852130018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد نعمه حيدر مقتدى14203271851004081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيعنجور كاني هدهود حسنين14204291851025026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيحبيب واحد حمد زهراء14205281852058012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم موسى احمد محمد14206221851365014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعباس مطرود حسين هللا خير14207221851028042

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحسون طارش ابراهيم كرار14208221851310126

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيكريم طارش حكمت احمد14209161851094001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيعذيب حسون علي حسن14210281851017016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيلطيف علوان علي عبد اهالل14211241851016015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعبود علي احمد علي14212251851008094
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيحسن الصاحب عبد وصفي أيمن14213161851005002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمحمد الهيل ابو جاسب علي14214281851006078

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيحمزه حسين قاسم حسن14215231851051019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلك حميد اكرم احمد14216131851030002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيوالي حنون مهاوي حسن14217281851018013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقينعمه علي فالح حسن14218221851311047

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيامين محمد السالم عبد مصطفى14219141851030036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيحيدر درويش ياسين عباس14220161851050074

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيأكحيوش سالم رزاق الهادي عبد14221161851039078

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي االمير عبد حكيم حسين14222161851022035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيراضي زاير طالب الدين سيف14223131851030035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيحسين جميل جاسم سيفر14224201851001028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيحسن العزيز عبد مثنى سعد14225291851026034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقياذريع جاسم محمد جاسم14226281851151086

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسون فاضل عباس منتظر14227151851010066

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر علي رجاء داليا14228131852072007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيرزوقي حميد محسن حسين14229291851007063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد شاتي غافل كرار14230281851021046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عبد يوسف عالء14231271851003035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيشكر جواد عاصم شهد14232231852128010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهندال موسى عدنان مؤمل14233141851179019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيهاشم سلمان ماجد مؤمل14234281851008103

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم محمد سرى14235111852072028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيمخلف ناصر رافع اشرف14236311851004007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيعلي جواد كاظم حسين14237211851026007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجهلول عبد عدنان باقر14238141851182003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي يونس مصطفى14239131851031080

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيخليف شريف كامل زينب14240221852116019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيكافي ياسر شمران محمد14241251851001208

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيكاظم منعم مازن مي14242281852054023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيهليل مطر مجيد مؤمل14243281851006106

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر محمد عبدالكريم علي14244131851003045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر شاكر عماد عباس14245141851009018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل ابراهيم سرمد14246121851030052

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيسلمان خشان حسين تبارك14247261852110003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزبون جعفر جبار المنتظر نور14248151851008061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهليل عاصي جبار علي14249121851005032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيخسباك صبيح ماجد مؤمل14250261851028057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيفرج خلف سعد حسين14251161851007027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد حسين تقي عادل14252161851047070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيحيدر علي احمد كاظم14253271851004056

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيفجر محيل كريم علي14254221851021082

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جاسم عباس ابتهاج14255221852394002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعبد رشيد عباس قاسم14256231851032055
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيندا هللا عطا احمد محمد14257101851013074

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف عباس راضي علي14258151851017045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيفالح صدام علي عبد حسين14259281851015012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد حاتم طارق اسامة14260101851022010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيغالي عباس خضير نعمه14261221851082028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم قاسم محمد مريم14262161852165055

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيهللا حمد هاشم هادي مؤمل14263221851040049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالسادة كامل صباح سجى14264131852091029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعليوي محمد ثابت هشام14265231851020115

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن فالح رعد محمد14266101851042027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعجزان الحسين عبد مهدي احمد14267251851122012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيعبيد زغير نعيم عادل14268281851015020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حميد رياض محمد14269131851006057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيهميم جبر جاسم حوراء14270281852052017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيالسادة عبد سبتي علي منتظر14271281851042057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيجبر حسن كريم يوسف14272161851006143

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمنعم عمير رحيم حسين14273221851098013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيحميد وليد علي مصطفى14274231851009075

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيحريز رحيم حكمت علي14275111851032036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعكلو جاسب قصي محمد14276151851007101

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيمعطل حميدي كاظم سجاد14277241851010028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارتطبيقيعناب ذنون حمود باسم14278191851024007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيسلمان ثجيل قاسم حسين14279281851044041

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيعباس سلمان محمد جواد14280281851011023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيصالح محمد جعفر باسم الحسين14281161851075019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيباقر الحسين عبد علي زهراء14282271852065024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعلوان حمد عباس محمود14283271851035031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن نعمه اسعد احمد14284221851002003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان رحيم جاسم ضياء14285241851152022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيعلي ياسر رزاق هللا عبد14286231851183036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيالرزاق عبد حميد احمد هللا عبد14287191851019037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكصاب العالي عبد فاضل سجاد14288141851028023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيعباس محسن سعد محمد14289131851236003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحمادي جبار ستار مرتضى14290151851010058

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمنصور حمد ياسين زهراء14291141852100015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيكاطع حواس عبد الحسين نور14292281851017087

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشريف حسين صالح حمزه14293161851135024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمزيعل كاظم عامر علي14294221851028082

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد علي عبد ماجد تقى14295111852103003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيبدر حسن نايف خالد14296231851031011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحاجي سياب حسين مصطفى14297151851009055

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقياحميدي احمد رعد احمد14298321851010004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم هادي صالح االكبر علي14299241851003037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم نصيف عيسى14300191851014023
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.9للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمحمود عباس مصطفى علي14301161851105026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب شعبان محمد هللا عبد14302161851085076

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيلفته الحمزه عبد احمد سجاد14303271851151032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين االهلية االجتهاد ثانويةالبصرةتطبيقيعباس جبار خالد حسين14304161851347008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيكركوز نعمه نور احمد14305291751003018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيراضي االمير عبد رشيد محمد14306111851047011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيفنطيل صيهود حسن احمد14307221851382003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعمران موسى ماجد العابدين زين14308131851022033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن فليح علي الدين سيف14309131851012061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد محمد االمير عبد حسين امير14310121851030011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيناصر حسن حبيب كرار14311211851080023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسين عالء سمارة14312111852064027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد جاسم جواد محمد14313151851008041

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيبوري كاظم جواد كاظم14314261851172010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيشبير حميد حسن مؤمل14315281851101039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيصعيب ندى كريم حسين14316161851094023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيشريف عاتي منصور مصطفى14317161851374024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيشناوه حافظ شنان حسن14318221851003028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمشكور جابر نصار علي14319221851098031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى عمران محمد تبارك14320141852081002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيحسن اسعد االمير عبد سجى14321281852070037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي بحر حسين محمد14322221851063042

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبدالرضا فالح ميثم سجاد14323261851009022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحمود محمد الحسين عبد علي14324251851001146

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيحسون فالح حسنين يسر14325261852102042

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم عكار ياسر سجاد14326221851028057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحنين نايم طارق علي14327221851001056

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكنبار علي عبدالكريم كوثر14328131852093055

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح حسن رفعت احمد14329141851027006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمد حسين خالد هالة14330121852083013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعمران محمد حيدر حسين14331231851003027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد فياض محمود مصطفى14332111851022027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي حلو طالب مينا14333111852071040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين علي جالل اية14334151852044007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفرهود غازي طراد كرار14335121851032067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيالجليل عبد فصال هايس احمد14336111851018013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيشاني نعيمه سعدون رضا14337281851043022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيراهي رضا محمد يحيى14338271851014117

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيهاشم عمران يوسف غدير14339181852176015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيجودة قاسم العزيز عبد عباس14340121851007044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل ابراهيم قاسم14341121851025060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين االهلية القمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن الرزاق عبد عامر الحكم14342101851063002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمطر ياسر داخل عباس14343291851007101

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح يونس محسن حسين14344141851023037
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة678.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عمادالدين زيد مريم14345131842117148

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة677.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيعطيه كاظم حسين سناء14346221842202013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة672.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الهادي عبد ثائر فاطمه14347101842136045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة671.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيشنوت جاسم كاظم دعاء14348271842064038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة670.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشبيب حسن الكريم عبد رقيه14349151842054054

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة668.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف منعم معد زينه14350131842121072

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم الحسين عبد صفاء شهد14351101842077048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيملبس كامل يوسف صابرين14352231842271201

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسين كهالن عالء جمانه14353211842140055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيحمد طامي االمير عبد نور14354271842072037

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة662.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسعد الزهره عبد رحيم حسين14355271841005069

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة662.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيالباري عبد هادي االمير عبد نبأ14356261842132091

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة662.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيحطحوط عبود حميد الرحمن عبد14357191841013032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة662.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم يحيى رشاد زينب14358131842227007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد حمودي محمد الحسن14359141841007017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.3للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصبري حسين جبار حسين14360131841037021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةاحيائيحسن تركي احمد علي14361321841009007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيداود كاظم جواد محمد14362141841026061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة661.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرسن موسى قاسم محمدالباقر14363131841030091

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة660.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسن ناصر حسين زهراء14364231842132036

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة660.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيخضير ياسين علي طيبه14365211842143061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة660.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي هاشم احمد ريا14366131842074012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحسن هللا عبد محمد عبير14367181842170043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعظم عبايه احمد غاده14368131842118146

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائينزال محمد هللا خلف عبدالباقي14369261841014040

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيالوهاب عبد عزيز احسان سرى14370211842137046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد رشيد مجيد سارة14371121842086032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة658.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجواد عباس محمد رضوية14372211842291048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.5للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيصالح محمد محمد السالم عبد محمد14373211841020065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن محمود شاكر نبأ14374111842067099

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيخلف سعيد قاسم زهراء14375241842135022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي مجيد حسين فرح14376121842110065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيجابر محسن فارس نور14377101842115190

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة657.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائياشرف خالد اياد آمنه14378141842117002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعلوان عبد طالب ايه14379271842077012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرضا جاسم محمد هدى14380141842111156

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي جبر جنديل رحاب14381151842058026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن مهدي صالح شدن14382131842087056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكمبار جاسم عباس مصطفى14383131841259021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمادي محمد احمد ايمان14384101842223010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيحسين محمد حذيفه هللا عبد14385231841001040

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مرتضى تمار جنه14386121842109022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيشكر ابراهيم خالد نبراس14387211842097103

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة655.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناهي كاظم عالء طيبه14388151842054103
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد غافل هللا عبد محمد14389101841028093

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل عقيل رسل14390141842094049

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيحميد حسن رضا علي14391271841011045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن شاوي جاسم ديار14392141842074047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد ثعبان رائد هللا عبد14393141841021073

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلطان ابراهيم خليفة فهد14394111841019029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيزغير حسن فالح ابتهال14395101842110002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعزيز سعدون محمد فاطمه14396101842100081

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبداالمير ثامر فاطمة14397131842089031

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخيزران حبيب عماد محمد14398131841020080

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.7للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسعيد عبدالقادر فالح أمنه14399131842121002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصيوان عبد سالم زينب14400131842121061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.4المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعوض مظلوم شاكر زينب14401241842084028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحلو كاظم ثائر زهراء14402131842081007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح منديل عامر داليا14403181842140010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائييوسف نافع عقبه امنه14404311842047015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيكيطان سالم كريم مالك14405261842120142

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيظاهر خلف علي عبد علي14406141841030023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسحق الكريم عبد اسامه سالي14407141842111079

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد يوسف احمد ساره14408131842108036

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلطيف طه عماد امنه14409131842070015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنين العباس ثانويةكربالءاحيائيوادي رضا محمد غانم14410271841043010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيسلطان محمد عمار رعد14411191841015027

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد كريم وليد نادين14412141842074143

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيخضير عبيدي االله عبد بشائر14413291842065012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان نعمان علي زهراء14414151842061006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائياسماعيل جليل يوسف هللا عبد14415211841005063

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيجبر االمير عبد علي حسين14416241841062018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفاضل حسن ماهر عمر14417141841007064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد احمد نزار احمد14418101841002013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود شاكر حازم زهراء14419131842108029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيجواد الهادي عبد فالح زينب14420141842077028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد عثمان االله عبد ايمان14421101842136008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم سليم لعيا14422271842060176

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيالهادي عبد المنعم عبد حيدر محمد14423271841030051

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحسين محمد ميثم تمارا14424271842093013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا سعيد علي هيا14425141842134128

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبدالرزاق طارق زيدون امير14426231841020029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائينشمي والي كاظم فاطمه14427291842053064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد علي حيدر حوراء14428231842090067

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد علي مصطفى14429251841031822

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.6المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجليل حمودي عامر هللا عبد14430111841010030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.4للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس جبار عباس جبار14431141841046005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.3للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحرفش زبون محمد امين رقيه14432141842129016
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.1المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالمطلب عبد قصي نبيل مروه14433251842074061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعذاب حربي سمير نور14434111842110102

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعلوان حسن طارق اياد14435121841020018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيخلف صالح معد مالك14436211842135080

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيكاظم خلف سامي صفيه14437211842248016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمعروف اللطيف عبد احمد مريم14438141842078078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيابراهيم شاكر بشار صفا14439211842290034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد غازي عدنان ياسر14440101841002098

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيديكان قاسم رعد زينب14441131842118101

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته خلف زيدان مريم14442141842076077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغانم نعمه محمد زهراء14443141842134047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيزين نرمان جليل مصطفى14444111841003029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعليوي عباس خضير مريم14445131842072045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ابراهيم مثنى مصطفى14446131841002050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحسن عبدالزهرة خالد علي14447131841037043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.9المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيناجي كاظم محمد طيبة14448111842113063

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر عدنان سمير عدنان14449141841007052

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمحمود شاكر سعد مصطفى14450231841047101

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيصالح نعمه مجيد مهدي محمد14451271841002173

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيتوفيق الستار عبد خالد مريم14452101842137082

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيبشير سمير قيس سامر14453141841013021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا ناصح عبدهللا نبأ14454131842087097

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي عبدالرسول ليث ايات14455131842070023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة649.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيميخائيل جودت مدحت لينا14456141842072104

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم ناصر علي حسين14457141841007029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائينعمه االمير عبد ثامر زهراء14458271842077035

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود خالد اياد قيه ر14459111842113032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.4للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحسن راضي صالح علي محمد14460131841020078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.3المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد صبار علي حسين14461111841010016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد عدنان قحطان موج14462121842107202

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد محمود اسامه مالك14463101842115168

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد فوزي محمد حسن14464121841030044

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن كاظم صادق باقر14465141841026009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليفه منعم خالد بسمه14466141842112014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعودة عبدهللا مجيد رتاج14467231842119074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيسعد محمد ماجد افنان14468231842140004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبطل خماط قاسم ساره14469141842074092

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيموسى محسن كمال كوثر14470111842077026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد مهدي صالح جعفر14471241841003030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز حبيب عباس مؤمل14472131841031053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيعلوان رشيد جميل فؤاد14473211741055019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيراهي حميد عظيم ميساء14474271842060198

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيكريم حسن فالح ساره14475211842092041

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.5للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين ضياء صفا14476141842112043
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمبارك الرحمن عبد عمار سدن14477101842100062

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليل شاكر خليل مريم14478111842073069

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعدوان هراطه عاصي محمود14479111841054015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن علي حسن العابدين زين14480111841037033

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيداود قاسم رحيم فاطمه14481271842057110

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيساير ذياب حسين يوسف14482101841026264

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحسن عبد قاسم مهند نبأ14483101842078127

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد ابراهيم جميل فاطمه14484141842110118

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعلي عبد عبيد نجم شمس14485261842074054

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنصور احمد حسين امنة14486101842118010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مشعان خالد اسراء14487121842094009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيعاتي الكريم عبد عماد نور14488111842127046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيالكريم عبد حامد فارس حيدر14489311841065001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغافل حسين جمال يوسف14490141841049047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي جبار جالل حسن14491111841010011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.7للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن عباس صباح احمد14492101841048003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخداداد محمد بشار يوسف14493131841016099

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيحمادي علي سلمان هند14494191842374004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحسن يحيى رعد االعلى عبد14495231841044026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطشان هاشم عقيل مالك14496121842107198

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد ردام عباس دعاء14497141842078025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان ابراهيم سلمان رسل14498101842086048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان عويد كريم رقيه14499141842070033

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيالرضا عبد خليل ابراهيم زهراء14500271842061021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيهللا فتح الرزاق عبد طارق زيدون14501211841011034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد كاظم جواد هللا ضيف14502141851030013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى كريم هللا عبد محمد14503201851018034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيسلمان عبد ميثم منتظر14504261851007085

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيمهدي صويح عزيز سجاد14505231851183029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيكريم الزهره عبد محسن الكرار علي14506161851061031

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيرضا جابر فهمي سجاد14507261851038007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعباس االمير عبد صادق محمد مريم14508271852057076

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجباره ابراهيم مسلم ورود14509141852100040

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد ثجيل هللا عبد احمد14510271851015005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيمهدي صالح علي عبد نغم14511231852185006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.7للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي هللا عبد طه هللا عبد14512101851026067

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيعطشان فرحان سعد زينب14513111852127021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيعباس خضير نبيل احمد14514231851067008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعلي هللا عبد كردي محمد14515271851011042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيجابر داخل رياض سجاد14516221851026038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسن مجيد سعد محمد14517271851008075

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم احمد ايات14518161852163005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل عباس امجد عباس14519161851006061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيكريم رحمان ضياء هبه14520211852178036
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرج بوه جاسب دعاء14521131852098010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيمحسن كاظم عباس سجاد14522231851027018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصاحب كامل ابراهيم علي14523121851025050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزميم مطلك كريم فقار14524151851013042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حسن سامي احمد14525101851026013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيعبادي سواد اياد حسين14526231851172006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين محمود ساره14527141852110019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيالواحد عبد حميد ناجح محمد14528231851042081

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم اللطيف عبد فارس اسراء14529111852109003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيخنجر محمود عبد عقيل14530261851016025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيسلمان ابراهيم خالد محمد14531191851343042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان الوهاب عبد سعد محمد14532101851043033

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعذيب عبد الكريم عبد سجى14533141852074019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد حسن صباح تبارك14534141852133008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة594.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم جواد عماد الرحمن عبد14535101851028007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن فليح لؤي دعاء14536111852110021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة594.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيكاظم هللا خير منير سجاد14537231851183030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل خلف حسن جعفر14538161851044008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيقاسم عبد عادل هللا عبد14539121851026020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبار بداي داود أحمد14540151851018002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيناصر سلمان رحمن سجاد14541121851001002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.1للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيباقر علي ثامر مصطفى14542121851001010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيوكيل مظلوم ماجد حيدر14543121851032028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعلي عاكول عزيز منار14544221852178011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد برهان انمار علي14545101851042019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين سامي سالم زهراء14546121852105025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمفتن علي حسين يوسف14547281851151633

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة679.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جميل خالد لبنى14548121842106069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي طالب سعد اديان14549131842111001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنين المستقبل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعثمان معروف حسين علي14550121841012007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيمحمد سلمان رياض نرمين14551161842170033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم كاظم مرتضى مؤمل14552111841037075

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرضا توفيق جعفر ابراهيم14553121841015001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة650.7للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيصادق رشيد حيدر الكرار14554101841048004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.2للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع محمد حكيم بتول14555141842091003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة643.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيجواد سليم فراس ساره14556131842243024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة642.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين ابراهيم ضياء دنيا14557101842115049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة642.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيذرب عبد خالد اروى14558141842140001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة640.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمنسي جالب سميع عباس14559221841002113

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة640.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيالواحد عبد محمد علي الحسن14560221841002031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة639.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي حسن علي14561221841002130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحجوب حميد رباح بالل14562121841024006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة637.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عنون عباس زيد14563241841018034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة636.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيفاضل عوده كمال عمر14564261841012098
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود العزيز عبد مثنى احمد14565101841002010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.1الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم جاسم الكريم عبد ابراهيم14566101841028004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي احمد رياض اوس14567101841020032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد صايل تركي عمار14568101841043047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيعبود الصاحب عبد يونس نبيل14569161841309016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبيد حسين رياض فاطمه14570131842070175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي موسى سالم مصطفى14571131841012142

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.3للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيبشير ماضي باسم علي14572221841002123

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيعذاب هرو محمد ايوب14573261841007015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين جواد طارق آيه14574101842120003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجماغ سهم حامد زينب14575151842055050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرهيج نجم فاضل زينب14576141842145091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.4المتميزين ثانويةميساناحيائياحمد الحميد عبد مصطفى محمد14577281841026033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.2للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر مكطوف حسن زهراء14578141842129023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيفرحان عبد محمود سراج14579191841041020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيهالل كمر طه الحمزه14580111841016012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزه زيد عبد غسان علي14581111841026095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين موسى احمد هاجر14582111842109131

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود سلمان ادهم عال14583101842115133

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاشم عبودي اثير رغده14584131842070072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثجيل فرج جاسم حسين14585151841003013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالزم شنيشل رياض احمد14586141841047005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائينوري فخري عادل فخري14587111841019028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيكواد طلب راشد احمد14588101841011006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسين محمد جاسم يوسف14589261841009128

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة629.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم طه نائل ريما14590131842108026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة629.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعباس عطيه خليفه فرج14591251841046031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحامد هاشم صالح هاشم14592101841002095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد الدين حسام مهند طه14593101841019065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائياحمد ابراهيم عامر ايه14594161842228018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.5للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسكندر احمد حسين يسر14595141842103038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيي نجاح عمار زهراء14596131842100036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائياالئمه عبد ربيع محمد حسين14597221841001054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيكعيد سلوم خلف حازم14598181841073014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.5للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي عبدالكريم وليد احمد14599131841020009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيديوان عرمش خليل أحمد14600151841007003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخسرو عزيز ماجد سجاد14601131841030047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان فاضل علي رويدة14602121842107081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيموسى كريم العباس عبد آيه14603101842115005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيخلخال حسين صدام عبدهللا14604261841009064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعزوز نوماس الخالق عبد عمار14605251841122151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيتفيج قاسم الكريم عبد شمس14606121842109076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيخليوي عجيل بيادور ليليان14607221842185073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسين جاسم مكي رضا14608221841098040
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان حسن الدين صالح بكر ابو14609101841045001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم رياض حسن14610101841026058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين االهلية الشروق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر صدام رحيم مصطفى14611141841052010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغانم جاسب لؤي حسن14612141841064008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسين غريب خالد الفضل ابو14613161841075009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسين الرحمن عبد علي14614141841016071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي امير حيدر ياسمين14615141842104042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة624.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود علي عبد حمدي بسام14616131841020015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة624.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيمحمد علي عدنان علي14617231841022029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة624.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيراهي مانع يونس رهام14618221842185026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة624.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحامي درعم صالح علي14619131841022076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة624.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمعروف محمد جمال خالد14620161841140027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفياض عبد محمد عباس14621131841012064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيأحمد خلف اياد سلطان14622191841110008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيابراهيم خليل عباس مصطفى14623231841256068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيمجيد حميد صفاء علي14624211841065057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسن عباس فاضل محمد14625221841076083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصبحي ظافر عمر مريم14626131842108059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد عمار ساره14627111842109070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيهاشم حسين علي محمد14628231841016037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيجودة هللا عبد حسين زينب14629281842070027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات األهلية العلوم واحة ثانويةالديوانيةاحيائيحسين علي حسين زينب14630241842086003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيكاظم هادي غسان حيدر14631111841008015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائياالئمة عبد مجيد هاشم علي14632121841015012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد معارج باسم مؤمل14633221841036140

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيجويد احمد محمد ايه14634201842119013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمظلوم حسين علي حسين14635271841014044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل حسن هيثم زهراء14636101842115073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد فرحان حسن ابراهيم14637121841202001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيجاسم غربي مشعل احمد14638311841011005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة621.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان المجيد عبد معد علي14639101841026174

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيطاهر األمير عبد حيدر محمد14640101841028087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسون جبار رمزي حكمت14641141841022018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيجودة عوض حسين علي14642161841139039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعاكول جبر كامل شمس14643131842281048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان حاتم اركان روان14644111842107006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم رائد زهراء14645111842091030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين ناصر رائد علي14646271841005168

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمعله هادي محمد غدير14647141842134079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيمحمد الحسين عبد عالء نور14648111842106044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.9المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين حقي حسين علي14649111841010041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائينجم شهاب مؤيد رضا14650161841119006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحسن حميد عباس ياسمين14651281842190098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الرزاق عبد احمد مصطفى14652101841043061

2889 من 333 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيشكر محمد محمود عمار14653191841114041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد حمادي ياسين الكريم عبد14654101841013072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهودر جبار صالح رسل14655131842098027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد جميل محمد جوان14656201842331047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح فرج جمال حمزة14657141841010035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان يعقوب عدي بالل14658181841002039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمحمد جواد مرتضى روان14659231842090099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم سلمان قيس مريم14660141842112061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين حافظ فارس فهد14661141841021111

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيزناد خضير حمود علي14662221841020050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيابوالشول ايليوي عبود نجم14663261841022174

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزة هاشم فرحان غصون14664141842079074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجم معين رياض محمد14665121841001071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود فاضل مهند سفيان14666131841020029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمصطفى الخالق عبد ضياء احمد14667161841075017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيالكاظم عبد الحمزه عبد عاد محمد14668271841010106

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد محسن جعفر أيه14669151842041001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حبيب العباس عبد ايالف14670151842044015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيحاتم ماجد مصطفى مينا14671291842153061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيظالل عزيز محمد ضرغام14672141841021060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصادق جعفر عامر جعفر14673141841179007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيالرحمن عبد توفيق فراس العزيز عبد14674161841108007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائييعقوب صباح علي ابراهيم14675101841002003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم فاضل عادل بارق14676131841012023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين كامل كريم كرار14677141841021117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمد الستار عبد خالد عائشة14678211842143064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرسن علي الحميد عبد نبأ14679121842095052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهاشم طاهر محمد طاهر14680131841022053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيسى ثجيل احمد كوثر14681151842042073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائياموير اكريم هللا مال علي14682131841022086

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد كريم مالذ فاطمة14683121842231101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحاتم خالد عاصي رقيه14684281842190034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمد فارس هللا عبد14685101841019080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد علي زيد14686271841005100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى حميد فائز هللا عبد14687131841016045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين قاسم ماجد منتظر14688141841021163

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي مهدي رعد شهد14689141842079061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائييوسف عون ميثاق مؤمل14690161841020021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي هللا عبد عصام عال14691111842116006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي كاظم سعد علي14692121841030109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم علي بكر هللا عبد14693271841005137

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيزبار تركي طالب محمد14694111841026128

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد نوري رعد محمد14695111841048017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس وهاب عمار علي14696251841031479
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيجسوم جميل احمد ريم14697111842105031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم علي حيدر زينه14698131842095014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخاجي عبد جابر براء14699111842114013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطية اكريم رفعت محمد14700131841020074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيسلمان فالح صفاء الضحى14701281842052011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيحواس علي حسين علي14702281841006078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيعلوان عبود حارث همام14703211841007060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي حسن فالح هاجر14704151842042086

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحميد عبد العزيز عبد ثامر هللا عبد14705121841015010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحامد جبار غزوان مهيمن14706121841031177

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيعباس فاروق الدين عمر اسامه14707211841054012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفنجان حسن سالم احمد14708141841017004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيناجي سامي سعد مريم14709111842217071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبد بشار دالل14710131842073027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعسكر حسين عبدالهادي محمد14711131841008063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيرضا محمد مزعل حيدر علي14712131841229006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدنبوس هللا عبد عادل الهدى نور14713151842054170

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيسعيد شعواط علي حسن14714161841039007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعواد مهدي حيدر كرار14715261841012108

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمصطفى فاضل حيدر الفقار ذو14716111841026058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيفوزان عبد عمار العزيز عبد14717261841050009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيجاسم مجيد عماد مجيد14718291841013037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيديوان جبر عادل مؤمل14719131841003047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائياسود ابراهيم الدين ضياء فاطمة14720201842395090

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عبدالكاظم قيصر ياسر14721181841001024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائينجم حمد باسم دنيا14722321842066015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبود نور جعفر هللا عبد14723151841007069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيكاظم عبد شهيد سيف14724251841042006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيحداوي حسين ضياء مروان14725231841255083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.8للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيسهل فاروق جمال زينه14726221842421043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود سكر جمال حنين14727131842116008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيناصر الرزاق عبد اياد مصطفى14728311841063017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم خليل ياسر عمار14729141841022056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسين الباقي عبد علي رغد14730211842138045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعباس امين اكرم احمد14731131841226001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسن فليح حسين مريم14732261842108095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيجابر فؤاد وميض حيدر14733261841001055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيسلمان داود سلمان احمد14734191841004005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصكبان جاسم وسام علي14735141841007060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن علي احمد مجتبى14736141841042036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيالرضا عبد الرزاق عبد الكريم عبد رضا محمد14737281841006107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم جواد محمد هدى14738131842084015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعمه هليل عقيل حوراء14739131842094014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيباقر عباس عالء سالي14740101842117059
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد خالد رياض اسماء14741101842136002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائينزال غالب ناظم ضفاف14742221842113148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيحمد كاظم حامد علي14743221841091064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة609.0الخارجيونالثالثة الرصافةاحيائيمثنى عكله كاظم  حسين14744151841400002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسين عبدالصاحب محمد علي14745131841020060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.4للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبداللطيف طارق عبدهللا14746131841020045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.3للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي خلف فالح ربى14747101842137029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيفهد جياد فرحان عباس14748231841042064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيمنفي عبادي عايش عمار14749291841153180

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبداالمير ثامر امنه14750131842089004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان  نعمه عدنان تقى14751161842165100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين فيصل غزوان ايهم14752161841075045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمادي غازي هيثم هللا عبد14753121841022065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيدنهاش جمعة محمد ليث14754101841061004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود علي رشيد الرحمن عبد14755111841050010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيصالح مطر عماد ديانا14756231842271102

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجابر حاتم الكريم عبد غفران14757141842066039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيسعيد خميس صباح ياسر14758211841067024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعبد دحام علي مصطفى14759191841009213

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر كاظم جواد محمد14760141841173039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعطية نعمه سلمان زهراء14761131842092018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعباس محمد ماجد عباس14762261841002021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيمشرف عيد مدلول مصطفى14763191841110019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم امجد محمد14764101841043053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشيحان عوده محمد غدير14765121841029018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد وهاب ثامر حيدر14766121841205007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائياالمير عبد كامل محمد سجاد14767221841076042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمحمد حميد صبيح الهدى نور14768261842120156

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحيدر غازي علي تسنيم14769141842100021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيصايل جارهللا باقر علي14770261841001099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد الخالق عبد عامر مجتبى14771161851348022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيعبوس لطيف اركان ضياء14772261851027037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي المحسن عبد محمد المحسن عبد14773161851010050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيسالم عزيز شاكر محمد14774261851027066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان علوان حسين رسول14775221851034027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيياسر حميد طاهر حسين14776221851045015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةتطبيقيهواز جبار عباس مهدي14777161851129027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيرسن اللطيف عبد باقر محمد14778161851022088

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد مهدي علي حسين14779161851019044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيالصاحب عبد جعفر قصي علي14780161851006084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحمزة عذافة ناصر الدين سيف14781161851364110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيسدخان جعفر ضياء احمد14782161851352255

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمكي جاسم كاظم علي14783161851108023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي عباس محمد14784161751069076
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيحسين علي محسن أحمد14785281851020005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيغرير ضاحي الحسن عبد الهدى نور14786261852090035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم غازي عقيل عصام14787161851075082

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد فاضل حامد تبارك14788161852230004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد موسى خالد هيمن14789161852165069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحطاب مهاوي عباس محمد14790161851084228

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان جابر فليح جعفر14791221851311199

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحميد نوري اسامه زيد14792251851044075

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيباقر جابر حسين مقتدى14793161851001192

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيجايد علي غني مرتضى14794161851135076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيغضيب صالح احمد صادق14795161851371125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيخانه جاسم وليد مصعب14796211851014105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيالقادر عبد عمر صباح علي14797201851013041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن كاظم جعفر كاظم14798161851110039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيحسن عبود حيدر مؤمل14799281851011103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم القادر عبد بهجت حسين14800101851043011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشناوه هاشم هللا خير علي14801161851135057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقينصر صدام طارق علي14802161851030085

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين المرتضى علي ثانويةقار ذيتطبيقيزعيل هاشم عامر هللا عبد14803221851038004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيلفتة شنون نعمة محمد14804161851307048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جدوع عبود محمد14805161851085122

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيزغير غازي حيدر كرار14806281851018062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم مجيد بشار حسين14807161851060034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيعباس االمير عبد شاكر مرتضى14808221851037070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمعجال كحط ساجد سجى14809241852220112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيمحمد هاشم رسمي رسول14810281851018027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيموسىى كاظم رائد علي14811161851084166

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيبطاح عطشان عزيز ماجد14812291851005089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيحاتم ديوان وحيد احمد14813221851045005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيجواري مرشد عباس سجاد14814261851001024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيماهللا علي عبد احمد حسنين14815281851016030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة562.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانتطبيقيعنيسي جاسم رحيم مصطفى14816281851106025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم هاشم محسن حسين14817141851050006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيموسى نعمه عباس موسى14818281851009099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكطامي كاظم الزهرة عبد علي14819281851008085

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيعنبر مطير طارق مصطفى14820261851005080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيشمخي حسين عصواد احمد14821121851025007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد كاظم جواد هللا عبد14822161851009018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه هللا فتح صالح مصطفى14823161851060183

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الزهره عبد زهير حسن14824161851075022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيصادق سلوم عالوي عبدهللا14825261851005038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحتطبيقيابراهيم هادي ابراهيم سامي14826181851029009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعواد الباري عبد عالء حسين14827161851075043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيلفته جباري فرحان سجاد14828161851075059
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيلفته والي حسن احمد14829161851075006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيشحيتي عودة الكريم عبد يوسف14830161851112065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهوسان ناصر حاشوش محمد14831141851028054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيمسير علي هالل احمد14832281851011016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيبجاي مطر سعد رعد14833221851002041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيعليوي فارس فرحان رنا14834261852086018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم محمد زيد انس14835141851021016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيعبد نجم لفته مصطفى14836271851154172

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة588.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيلطيف علي عمر مريم14837101852078001

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد حسن عباس االء14838111852062004

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعزيز االمير عبد علي حسن14839291851003049

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود حامد محمد يوسف14840101851014111

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي عبد منتصر اسراء14841131852070002

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيهويدي كاظم ماجد تمار14842291851026012

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين جبار صادق ازهر14843121851032012

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيحامد بشير رياض حيدر14844221851033030

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجميل خالد مهند سيف14845131851031037

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيحسين القادر عبد عدي سيف14846211851038023

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمرتضى يوسف احمد باقر14847271851002032

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم كاظم جواد سجى14848141852106011

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيلفته جاسم صباح حسين14849151851017019

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعبد محمد حسن مرتضى14850221851261023

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد حسن عباس اسماء14851111852062003

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيرضا مشير وسام عباس14852241851203174

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمد علي حسين اركان14853131851015007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيهادي محمد غالب علي غيث14854131851022053

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيعاجل خلف عاشور هللا نصر14855221851030048

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة556.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيجارح ثاني لفته سيف14856161851300028

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد الحميد عبد رائد الرحمن عبد14857101851019084

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح هادي محمود احمد14858101851022006

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس الهادي عبد عادل علي14859131851031061

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيجاسم جفال طه محمد14860271851005067

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن عابد حسين علي14861181851004034

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيعباس حسين حمزه علي14862251851052032

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم خلف جاسم حيدر14863141851036015

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيحمد عوده أسعد زينب14864221852101020

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين ناصر ياسين سجاد14865101851200017

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم كامل نعيم حوراء14866101852096009

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلوان محمد الرضا عبد الهدى نور14867271852064098

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعيسى عباس حسين نور14868121852089044

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عباس محسن حسن14869131851023015

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد صاحب صباح غدير14870141852065017

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيالمحمد فرحان صالح اسراء14871161852163002

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلوفي طه بشير سبأ14872141852067017
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الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيدعاس ضاري دريد رقيه14873101852117007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيساجت خزعل سامي علي14874281851006087

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل محمد مازن حسن14875131851018004

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيوديع عماد اياد سندس14876141852112013

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عاصي صفوك عباس14877141851043008

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمد شهاب علي طه14878121851005027

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجابر حسن علي زهراء14879141852071007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقياحمد كاظم ذاري محمد14880211851003058

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيحمزه العادل عبد عامر احمد14881271851015004

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيخلف الحسين عبد وسام علي14882231851008065

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين العامرية ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم حسين ناصر عبدهللا14883111851044004

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف حمد صالح بالل14884101851020032

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيموسى جواد الرضا عبد هاله14885261852110032

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيطاهر صالح نذير استبرق14886261852108005

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد فرحان خلف صالح14887101851022027

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد االمير عبد زاهد الكريم عبد14888111851006085

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيعطوان بلعوط هادي هللا اية14889281852063007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيسلمان بكال لطيف سجاد14890261851003029

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ثامر مهدي حسين14891221851099009

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيضجر ثامر عبدالرحيم حسين14892131851022020

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيذبيح ازغيول محمد عباس14893161851002135

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0الخارجيونالثالثة الكرختطبيقيهللا جار لفته صباح محمد14894121851400017

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقينور العباس عبد وجدي حسين14895271851005025

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن حسين محمد ابراهيم14896131851031001

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيهدان الرضا عبد جعفر سجاد14897261851044017

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيفاضل زغير احمد ابراهيم14898261851001004

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحسين جبار محمد عباس14899281851018040

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيلزيم عناد رستم عباس14900261851001028

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين احريجه قاسم ابراهيم14901121851005001

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبود يوسف علي محمد هللا عبد14902111851017031

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان حسن مالك زينب14903141852109008

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمجلي هاتف عدي نورا14904131852119009

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد عدنان جعفر محمد14905121851025065

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم منير سلوان مريم14906141852106013

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيموسى كاظم علي مصطفى14907131851228005

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفليح حسن فالح حسن14908141851023029

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيرسن عيه سعد نبيل14909221851076054

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالزهرة سليم فرات عبدالرحمن14910131851010041

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد اسماعيل منصور مرتضى14911151751007100

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمناحي الهادي عبد حسن عباس14912141851015013

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيالقهار عبد ساجد ياسين حارث14913101851014023

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد رمضان فريد الملك عبد14914101851026071

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجبار جثير اعطية رعد14915291851003099

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالجبار عبد اكرم حاتم اكرم14916131851034005
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الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد جمعة هللا عبد ضياء14917221851022047

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيتقي عبود رشاد محمد14918271851005063

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيجمعة العزيز عبد اسعد العزيز عبد14919161851348016

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيخليل عبد محمد احمد14920111851200017

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد كامل محمود علي14921121851006025

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيشندوخ هندي علي عمر14922111851012016

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة667.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي الناصر عبد فرح14923271842056223

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيمحمد سعدون محمد احمد14924211841011016

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة656.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيجاسم نصيف حسن زينب14925261842083040

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة653.8للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز شرار صبر تقوى14926131842070047

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.7المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان محمد ياسين عائشه14927101842078092

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة651.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير احمد مريم14928131842087082

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيناصر حمدي علي محمد14929191841014059

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم مقداد ورود14930111842075058

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمتعب ستار حامد رقيه14931121842094068

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد محمد رعد ابراهيم14932121841030003

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة645.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم فاضل لؤي هبه14933101842100112

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسن صالح علي زينب14934241842121103

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم سعيد فاروق امنيه14935141842112009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطيه صغير حاتم فاطمه14936151842044108

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد رحومي ضياء ريم14937111842126019

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة642.1للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمد العالي عبد مثنى مهيمن14938211841020084

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة641.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيفزاع هللا عبد فراس فاطمه14939111842065086

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة641.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحبيب رشيد مؤيد دانيه14940121842093007

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة641.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم عبيد صفاء علي14941101841026160

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة639.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرضا قاسم عادل اسراء14942131842104005

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة639.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيهادي حسن شبر دينا14943181842275031

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمدي محسن عدي رؤى14944141842074049

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالغفور عبد محمد الستار عبد شفاء14945101842115107

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي الدين صالح يوسف14946121841006033

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة637.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصادق علي حسين منيب14947101841028108

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد الصاحب عبد ليث يوسف14948101841028114

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيحميد شهاب محمد بسمة14949211842173009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين شلش حسن االء14950101842115015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم محمد صفاء حوراء14951151842060001

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمود زائر عودة سيف14952151841001039

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة634.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنشول عواد علي حسنين14953141841026015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيمهدي كاظم احمد امنة14954211842133002

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم يونس ظافر علي14955141841026044

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حسين رعد قتيبة14956131841031048

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن هللا عبد حيدر مالك14957101842089032

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم ابراهيم اسماعيل تقى14958151842045014

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان كريم محمد حنين14959141842094033

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.1أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد رشيد فارس فاطمه14960251842062543
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المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيعلي جعفر جاسم علي14961211841067012

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.4للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان هاشم صالح حوراء14962151842057011

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي عبد محسن حسين14963111841151017

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمزهر المحسن عبد مجيد محمد14964221841040081

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيخابط كاظم كمال حنين14965261842132029

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح محمود عدنان تبارك14966101842223015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد احمد نسيب مينا14967111842103056

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة629.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيولي شاه سلمان غسان علي14968131841010084

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة629.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد حكمت حمزه صفا14969141842107032

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حماده بدر لينا14970181842140029

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجابر بهلول يحيى تبارك14971121842094043

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيشمخي حبيب حسن زينب14972241842108067

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالعباس عبد هادي حاتم محمد14973101841028085

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي صالح احمد صفا14974111842121037

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيداود حبيب حافظ أمنه14975321842020005

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيسعيد مالح طالب الرحمن عبد14976261841173015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة627.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيضايف حميد حسين براء14977141842110022

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمهوس سويلم غني محمد14978221841058056

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمزعل حمود عدنان سهير14979131842097033

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيويس مهدي عدنان سجى14980101842114028

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.4للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهيهي مهدي سالم حنين14981141842086040

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاطع عبيد سعد رسل14982101842102015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة625.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل خليل غانم نور14983111842100028

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عبيده سعد دانيه14984111842089012

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن مكلف كريم مريم14985151842080106

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيخلف كريم طارق مقتدى14986251841042019

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطه ياسين سمير امين14987141841042002

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان عزيز فريد صبا14988101842115118

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيبايع محسن قاسم نمارق14989101842123041

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين االهلية الشروق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم صادق جعفر14990141841052003

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعناد داخل عادل رحاب14991261842250041

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمزبان الزم حسين مؤمل14992151841020041

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرتضى حماده هيثم مريم14993251842062631

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمحمد الرحيم عبد سعد هاجر14994261842120167

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشرتوح محمد سفيان سنا14995101842100065

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد فاضل وضاح تبارك14996111842110019

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعوده طوينه رياض باقر محمد14997161841060105

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيعزيمة مولود ناظم سلمان14998211841031023

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود هادي اياد مريم14999141842117054

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين ضياء صادق حسين15000261841012027

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم محمد مصعب مريم15001131842121110

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.5للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمطر محسن سعد الهيثم15002131841037011

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي سامي مهند مالك15003101842077072

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي عالء حوراء15004121842118018
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المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعابدين خميس ضياء سجاد15005221841053046

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين محيسن رضا فاطمه15006111842109100

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير سمير حسن15007131841023006

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيثعلب هاشم ناصر محمد15008151841071222

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي عادل سالم سجا15009221842143102

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعيسى حسين مكي ساره15010101842115094

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد هادي فرات حنين15011121842114009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائينياز محمود علي االء15012141842134009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيرشيد محمد عفيف فرح15013221842104025

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد عبد محمد مها15014231842142178

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.8للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبود شيحان ثامر سجى15015191842153043

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جعفر حيدر محمد15016121841001069

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائييونس نزار يونس ساره15017131842117091

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيجودة حسام ليث علي15018101841048013

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيصالح االمير عبد محمد هللا عبد15019241841037031

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدنبوس عيدان راضي احمد15020131841045002

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد عبد محمد طيبة15021111842062064

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان حرفوش ذاري ديار15022111842105026

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر الرحمن عبد طه ساره15023101842136031

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحمد اكرم محمد زهراء15024281842059048

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس قحطان طه15025111841033008

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموسم حميد باسم مهند15026151741013047

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمصلح اسماعيل مخلص محمود15027191841020050

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجعاز محيسن غسان تبارك15028261842088021

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيمهنا خشان رحمن مصطفى15029261841026043

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخلف حاتم جمال سيف15030121841028010

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدانيال يوسف سامي الرسا15031141842072101

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحرفش شاهين يحيى زينب15032141842103018

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجابر جبر كاظم رواء15033151842044048

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيالحمد عبد فرحان ذياب هللا عبد15034191841029024

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيكطامي كاظم الحسين عبد زهراء15035281852050030

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيحتيرش سعدون ثامر سعد15036221851266011

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعلي كاظم علي دعاء15037161852228028

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمود هللا عبد باقر ازهر15038291851002009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر سعود الزهرة عبد نبأ15039161852207049

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمطلق عبد قاسم محمد15040161851060163

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيشالل باقر عيسى نور15041161852165067

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي حسين علي احمد15042151851003005

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرزوقي محمود ظافر يوسف15043131851018013

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقينايل محمد عالء محمد15044121851010021

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبشير ابراهيم محمد ساره15045131852117039

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم عباس مثنى رونق15046111852114015

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسب سامي نوفل الرحمن عبد15047161851075072

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيمصطفى فتحي الدين صالح محمد15048181851006052
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المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر طعمه محمد حسين15049161851084078

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيحسن مفتن طارق محمد15050281851015041

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمود جاسم رياض مصطفى15051121851005051

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر موسى حمادي علي15052161851084164

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكريم علي حيدر مريم15053131852095014

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جاسم عباس ياسمين15054221852394010

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع حسين علي محمد15055221851068030

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان علي حسن عائشه15056111852217033

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي طالب مهند رضا15057161851019062

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم محمد زهير محمود15058191851011056

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد علي حيدر زهراء15059121852118022

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي عبداالمير عقيل رسل15060131852117024

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيالزم فيصل ليث زهراء15061161852170016

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن الرضا عبد رافد فاطمة15062121852087024

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحيدر كاظم محسن مصطفى15063261851027075

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجواد سعيد محمد حيدر الدين سيف علي15064161851001109

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشلش فالح اسعد مرتضى15065141851008049

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسين علي غدير15066131852107038

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح مهدي جميل غيث15067101851011027

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيكريم ذيبان باسم أسيل15068261852116001

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعثمان عصام عدنان افنان15069101852118004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة542.0المختلطة الرميض بدر ثانويةقار ذيتطبيقيرسن محيسن طالب صادق15070221851250004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيمصيخ فاضل عباس نبراس15071231852095018

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيجواد علي محمد الحسين15072261851044005

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيجعفر محسن جعفر وديان15073211852015017

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيعبيد حميد حسين زينب15074281852070031

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعناد خالد وليد ابراهيم15075111851058005

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيثامر عبيد حمزه احمد15076261851012002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيعلي عكله احمد شمس15077271852079033

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيمرهش حمود صباح سجى15078221852125031

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيجنانه رحيم جليل الخالق عبد15079271851021028

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيتمر شكر محمود اسراء15080261852110001

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيترف موحان حسن حيدر15081261851001021

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيعلي هليل خليفه عيسى15082261851016032

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيكيطان سلمان محمد مريم15083231852111032

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبود احمد الكريم عبد هالة15084101852101037

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميدي نعيم طه حوراء15085151852046004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان حامد محمود محمد15086131851022072

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج رديف صالح محمد15087101851029029

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفرج احمد فيصل حنين15088121852107012

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.3للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيحامد صديق بكر مصطفى15089101851048011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد احمد جمعه احمد15090101851024002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمد جاسم حيدر مؤمل15091101851019132

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيموسى هاشم اسامه محمد15092221851011084
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المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحبش جلوب علي فاطمة15093141852066026

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد فاضل حسين مروه15094121852105053

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين األهلية الصباح ثانويةالثانية الكرختطبيقيعودة علي وسام علي15095111851038006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناهي عوده جبار زينب15096131852093030

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسن عبد جعفر رفيق زهراء15097181852205011

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزنجار حسن الكريم عبد بسام15098141851017023

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم مانع محمد15099291851153207

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر محمد حيدر غدير15100131852071035

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين كامل محمد احمد15101141851009006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجلوب الحسين عبد علي مصطفى15102141851048051

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعيدي موسى كاظم اسل15103131852093003

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان حسين حيدر مؤمل15104131851031069

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم جواد كاظم ضحى15105141852103004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعاكول محمد جاسم نرجس15106231852088053

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيفرحان هادي كريم اسراء15107231852142004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقينزال محمود تحسين علي15108311851024027

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد الجبار عبد الوهاب عبد عمار15109161851007080

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيبردو عاصي صبيح محمود15110161851352215

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحنيص عبود قيصر غسق15111101852120045

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيفرحان عبد ياسين دعاء15112101852090010

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان موفق صفوان شمس15113131852100014

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيفواز الغفور عبد طارق حيدر15114191851015010

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيعبدنور عبدالحسين علي حسين15115271851027030

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد احمد الواحد عبد محمد15116161851140098

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيدعير احمد عماد ايه15117151852044004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيشناوه عبد شهيد رائد15118241851029022

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيارحيمة مطشر جبار محمد15119151851009046

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة519.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيحسن محسن عيدان امينة15120211852256002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيعطيه مهاوي محمد زينب15121281852059020

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيالواحد عبد جليل مهدي محمد15122271851037042

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيعلي فاضل عباس شمس15123191852137004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيذهب جابر حميد عبد ساره15124261852078016

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد طالب مشرق مريم15125101852084020

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة517.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمزعل جاسم عبدالجليل الحسن15126131851020002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالحسين علوان عبدالكريم جعفر15127131851024006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيالصاحب عبد خلف حميد علي15128221851311122

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة517.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحوته عبد موسى حوراء15129141852085002

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالحميد عبد رشيد غسان حسن15130121851015004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحامد طالب غسان مالك15131151852042041

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىتطبيقيعلي حسن سعد صباح15132211851073004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان داود عباس حسام15133141851015006

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد مشكور سلمان يوسف15134291851002143

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم محمد حميد سيف15135161851039062

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخزام حسن احمد رحمه15136141852140018
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البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي عبد كاظم قاسم حسين15137101851205054

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمطشر مطلك احمد زهراء15138151852042015

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيدرجال ناظم حسين ضحى15139111852074025

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدكش حسين احمد صبا15140141852076044

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيشريف هللا عبد حسن شريف15141161851038043

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة535.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالزم سلمان نزال حسين15142161851309019

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم هادي صالح حسن15143231851067020

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي اسيود سعد الدين عالء15144161851309033

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيماهي راضي حامد علي15145271851029009

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم علي زيد15146161851063024

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن فليح احمد حسين15147101851026043

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود نوري صباح كرار15148131851015045

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين األهلية الفردوس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حامد عبدالعزيز هللا عبد15149131851035002

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى حسين اركان مروان15150131851024031

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشنات شهاب محمود منتظر15151131851022089

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقياحمد صالح مهدي احمد15152131851224002

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعوده كامل ضايف ضحى15153161852290009

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيخضير االمير عبد اكرم مريم15154161852145045

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس علي عبد عادل علي15155241851006033

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيعباس أسماعيل حسين علي15156161851374019

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.9للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقييوسف منذر وميض يوسف15157101851026149

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبود مظهر كاظم ايه15158121852093004

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيعزت احمد وليد شمس15159111852105025

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعدهللا هللا فتح وليد تانيا15160131852092005

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيحمد جاسم صاحب جاسم15161231851027007

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم داود ازهر سجاد15162161851002106

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس سامي هيثم سامي15163141851020043

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس خضير فارس عبير15164101852123013

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالحسين عبد هادي حبيب عمار15165121851031081

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيصحن حلو راهي مرتضى15166221851076048

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيحسن فليح الحسن عبد محمد15167221851034060

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان هللا حسب محمد زهراء15168141852089014

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس جبر رعد فاطمة15169121852087025

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحميد محسن مؤيد براء15170141852070005

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالكريم عبد الجبار عبد زمن شمس15171121852093014

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيهاشم سلمان محمد منى15172101852108019

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيسالم ساجت احمد عال15173101852136011

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد صالح مصطفى محمود15174201851013070

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين كاظم الحسين عبد محمد15175111851024033

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيكاظم جليل ريحان حنين15176121852093007

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد الجبار عبد وليد امنه15177111852073012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة669.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حيدر اسامة ساره15178141842094090

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة663.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيربيع عويد فاضل تبارك15179141842074030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة662.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد نافع نعمان ريم15180141842094059
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة659.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمعيوف زغير خضير فاطمة15181131842096023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة658.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائييونس محمد امير شيماء15182141842095038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة654.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين عباس خضر فاطمه15183151842044110

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة653.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد فائق مروه15184131842112032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيدخيل سالم ستار حوراء15185181842275025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة647.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى عفيف سامر يسر15186131842108075

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة646.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد حمزه جاسم فاطمه15187141842072092

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة645.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد عبدالحميد عماد فرح15188131842075027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن جميل ثامر مينه15189131842073071

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة644.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عبدالكريم هاشم سندس15190131842111045

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر احمد الدين شهاب هدى15191121842094209

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة643.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم عباس مهدي منتظر15192151841007150

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة640.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيوهيب الرحيم عبد علي تبارك15193101842115031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة640.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالزهرة جبار علي15194131841005031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة638.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبار كاظم محمد حيدر15195141841011034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة637.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسين مجيد رسل15196141842127009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمود هليل علي الهدى نور15197151842046167

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة635.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد ولي خالد تبارك15198131842111017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة633.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جعفر حيدر صادق15199121841030081

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي أحمد سجى15200131842281044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة632.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد علي صفاء غفران15201141842090054

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغنو محسن جاسم ضحى15202131842091097

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة631.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف ستر كاظم شمس15203141842117041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكمون فاروق عدي نور15204131842111074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة629.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى عفيف سامر عمر15205131841259019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة629.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيوادي عذاب هللا عبد زينب15206151842047085

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة629.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ابراهيم عمار صباح15207131842118133

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة628.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائينايل هاشم شعبان عدنان15208101841055033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد كاظم محمد تبارك15209101842076011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة626.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي عبد عمر15210101841155013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة626.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيظاهر حامد عماد زهراء15211141842085010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة625.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي عباس فاضل زهراء15212101842078056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة624.3للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان علي احمد المؤمن عبد15213101841026143

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة624.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد االمير عبد عامر بسمه15214121842118013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة624.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيواشل موسى فاضل رفل15215141842107019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علوان حسن بالل15216111841209016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة623.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد عزيز فراس زهراء15217141842086087

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسيد حسن ستار بنين15218131842094009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل ثامر مهند ايه15219131842093019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين شعبان ابراهيم فرح15220131842086070

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيعيسى كامل حسين نبأ15221211842156038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبد ابراهيم عماد محمد15222121841020119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفليح زامل حاتم نور15223151842080122

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد كامل وليد كرار15224151841020039
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن علي موسى فاطمه15225151842047122

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن حسين وليد منار15226131842104050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد الحميد عبد أسامة15227101841009002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير علي سجاد15228131841008023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد سعدون محمد زهراء15229211842135044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميد فرج عباس نور15230151842040121

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن عاشور هاشم غفران15231131842092035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي الحسن عبد صباح ميثم15232141841047153

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمغامس بدر ضياء نور15233151842044140

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة618.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين ابراهيم وسام علي15234131841030067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة618.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا شاوي الرضا عبد تبارك15235141842085004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحين علي منير فاطمه15236141842110130

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد حسن مالك ريم15237131842080015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينظيف محمد جمعه ضحى15238151842055065

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيردام حسن فالح ياسمين15239121842120018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي الرحيم عبد علي أيات15240151842056003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي غالم حسين سجاد15241151841010028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة617.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد مسلم رياض زهراء15242121842105063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائينايف عوده سلمان زينب15243131842086036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشاطي كاظم اياد هدى15244151842046181

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيحسين علي حسين علياء15245111842085048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطروح جوالن جاسم حيدر15246141841018043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة615.6للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعايش ماجد مقداد امنيه15247101842091006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيزوران محمود سالم ساره15248101842106014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائينصيف الواحد عبد فاضل نورس15249141842087041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي جنان حيدر مريم15250141842108079

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة615.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي عامر زهراء15251141842111060

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة614.2للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز مالخ محمد يوسف15252131841010144

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمتعب اسماعيل سعد نبأ15253111842068075

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر عبود محمد غدير15254131842104041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسين محمد ناز شاه15255141842094099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي الحسن عبد محمد زهراء15256131842070100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنين ساجت ناهي علي15257141841011078

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعيدي زياره مازن زهراء15258141842108036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعلي محمد الحسين عبد منار15259261842120144

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيالواحد عبد علي فاضل الهدى نور15260271842070031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشمخي مطر فهد محمد15261131841025041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد حسين عذراء15262141842074110

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالزم علي حسين مريم15263131842093092

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن هاني محمد طيبه15264151842046114

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسبهان موزان رحيم فاطمه15265151842046129

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد حسين علي فاطمة15266121842118074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة613.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم15267121841020003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد كريم ناصر ساره15268131842115005
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حي محمد كل يوسف ساره15269141842095033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفهد حسين صالح مريم15270141842110138

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر فرحان خضير غفران15271151842080088

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسبهان كباشي سعدون حوراء15272151842041018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي هاني باسم مريم15273121842090035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم حسين كريم فيان15274141842094148

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي غدير علي سرفراز الكريم عبد اميرة15275121842107018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم كاظم زكي ايه15276141842105004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائياسماعيل فاضل صالح اسراء15277121842089006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبطان حنشل كامل الباسط عبد15278191841011059

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة611.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن حميد علي صفا15279121842110056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار حامد هيثم احمد15280151841008005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل شاكر رعد براق15281101842109020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطوفان حسن اكرم ايات15282151842046019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاصد عيسى حسين مريم15283151842058074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم قاسم جمعه نبأ15284131842091126

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبدالحسين اكرم سجى15285131842070118

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة609.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن ثامر كريم حسين15286141841008025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير حسن ايمان15287121842107029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيياسين فيصل غازي سعديه15288211842291087

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمناتي حنون هاشم سماره15289131842106021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة608.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد محمد باسم فاطمه15290121842092048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح عزيز صالح حسام15291121841002011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا عبد حميد مبين15292101841035030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعواد مجيد خالد مريم15293131842106029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشمخي كشيش علي نور15294131842118199

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطية الحسين عبد سعدون امير15295151841001005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة606.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائييونس علي جعفر عبير15296101842078093

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنفي حاجم هاشم ياسر15297101841020175

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميدي فاخر علي هللا نور15298151842040117

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدحام خلف ناصر حوراء15299141842069024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر محمد صادق هدى15300141842072132

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد هادي طالل زينب15301121842118048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس يوسف محسن الهدى نور15302151842046170

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيابراهيم رافع الغني عبد انس15303311841008009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد زاير عبداالمير آسيا15304131842129001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزمام كاظم جواد رغد15305141842093022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائينايف فليح بهجت هللا عبد15306181841141056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصابر خماس هاشم فرح15307141842094147

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطيه هالل حسين رقيه15308151842054052

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوناس الجليل عبد ياسين مروه15309141842225083

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي اسماعيل خالد اطياف15310151842040005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيريكان داود سامي زينب15311141842074080

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح الكريم عبد حذيفة زينب15312141842142015
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين ستار عماد يارا15313121842087072

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخزعل فاضل عطية محمد15314131841004035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطرب خلبص سعدي هاجر15315141842066053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح محمد حسين15316121841001024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمزة محمد جاسم شيرين15317121842020035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد امجد ياسر15318101841028112

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس خزعل كريم خالد15319121841014012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم عبدهللا كريم مريم15320131842118173

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراشد غالي هادي ساره15321131842094042

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد ناجي احمد زهراء15322111842112036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيمه حامد رحيم فاطمه15323151842054121

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيجمعه حمد نوري طيبة15324191842159063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحلبوص محمد باسم شهد15325121842089049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيرسول هللا عبد نجم نبأ15326141842220089

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن ابراهيم خليل تبارك15327141842073017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصبر الواحد عبد النبي عبد زهراء15328151842044057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالمحمد عبدالزهره احمد ساره15329131842093063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيفالح محمد عالء فهد15330141841021110

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيدي محمد جاسم غدير15331151842044101

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيسى يعكوب مثنى شهد15332121842107142

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح جمعه عدي هللا عبد15333111841011034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة599.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي الهادي عبد مصدق مهدي15334111841010076

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.6زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد نوري نبيل صهيب15335141841010044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود طالب حيدر بنين15336121842109017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي حسين سعد زهراء15337151842051043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحي جري رعد حسين15338151841071053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حمد حميد رسل15339131842094020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى خزعل ضياء بلقيس15340141842093012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجعفر شاكر ستار عذراء15341151842044099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد احمد علي15342121841030097

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح حسين سارة15343121842118051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين ناصر ياسر يوسف15344141841007093

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.1للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس علي عامر غفران15345141842129040

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضير طعمه نعيم ايات15346131842071014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيكتيب ثجيل دعيس حسين15347221841018017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيتركي سليم فرات مصطفى15348261841027129

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمود عوده حسين آيه15349101842095003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن محمد رسل15350181842233011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالزم قاسم نصير عبير15351131842129011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حبيب علي رفل15352131842112017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعودة غضبان كاظم زهراء15353131842283020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشناوه هاشم ماجد اسراء15354141842110007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيقاسم حسين احمد منار15355131842229007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين األهلية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيربيع يوسف محمد علي15356101841034002
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصبر غازي علي ايات15357151842051005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيماشاف حسن فالح حكيم15358141841012016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين كاظم جواد القادر عبد15359121841032043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائينجم جعفر صائب حسين15360141841017036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد محمد الرحمن عبد علي سرى15361101842115097

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد حسون عادل علي15362121841039006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزامل بدن زيدان امال15363141842145008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائينزال صاحب فراس حسين15364181841141024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلطان عبود رحيم البنين ام15365121842098005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعليوي حسين علي حسن15366221841311016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيعبيد ثجيل فراس امير15367121841007012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة591.1للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكزير حاوي حسن حسين15368151841012010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمكلف حسن علي يقين15369151842046188

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزكاط جابر طالب غفران15370151842042065

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح عبد قاسم فاطمة15371121842107173

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحبيب محمد جاسم سجى15372111842065067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفالح جعفر صادق زينب15373131842092021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر كاظم جواد نبأ15374131842118181

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعواد داود وليد علي15375121841002032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان حسن الدين صالح مصطفى15376101841017084

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيشهيب كريم عبدالحسين زهراء15377221842209072

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحزام طاهر ياسين هاجر15378151842047159

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيعياده نصيف خليل العزيز عبد15379101841048010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن جبر سمير فاطمه15380131842283033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم خليل زهراء15381131842121045

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين طافح مزهر علي15382151841005082

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشاطي ستار ابراهيم يوسف15383151841001081

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمدعلي جاسم محمد عائشه15384131842101041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.4للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد راضي محمد عباس15385141841046011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0(ع) علي االمام مدارس ايراناالولى الرصافةاحيائيحمزة حسن علي زهراء15386131842205020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيراهي حلواص رعد زينب15387261842162008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان خلف عبداالمير أيه15388131842097001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد حسن صالح سجى15389141842100052

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهيدي محمد موسى بكر15390101841042003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيضيدان بنوان محمد زينب15391141842086104

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائينعمه بدر علي ريام15392221842125062

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم خالد حيدر15393111841011018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيرحومي فوزي عماد مصطفى15394111841033021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشري رزاق فؤاد زينب15395151842080063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينظر حيدر عامر زهراء15396151842047071

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيسعيد شالل رعد ابرار15397191842141004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرويض جهاد صبري ميس15398141842087034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائينصر ارحيمه كريم علياء15399141842072088

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخطار الرضا عبد سعد ايالف15400151842054009
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شهاب احمد مروه15401131842075028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرسول جواد مصطفى مرتضى15402131841022125

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيرضيو فيصل محمد سجاد15403221841261006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس علي طارق علي15404141841022049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي موسى عصام جمان15405121842110017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالرسول عبد حسن كميل حسن15406121841002014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح حسن علي15407221841053060

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد الحميد عبد اوس15408101841009008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس غاسم محمد أيمان15409151842049001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار زبون صالح محمد15410151841007115

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد عفتان ناصر كرم15411111841018079

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم رشيد هللا عبد زهره15412111842067050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان حياوي عادل حسين15413131841012043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفضل غالي سعد مالك15414141842225138

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعسكر علي محمد سجاد15415241841001128

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين اسود مدحت هللا هبه15416131842070244

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد عامر علي جاسم15417141841028009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكمر حسين علي نور15418121842094201

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلعيبي جبر كاظم حوراء15419121842107058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم خضير ريام15420121842120006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي حسين محمد افتخار15421131842086002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد عباس احمد زينب15422111842215067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعيد محمود قصي مريم15423121842089070

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد حيدر رعد سميه15424121842093021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائياحمد سلمان واثق احمد15425211841017005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس غازي دري نور15426101842139054

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبادي جبار سعدون ايات15427131842092005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.5للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود منقذ هبه15428101842115198

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود كريم محمد االء15429141842094014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيبس عذيب صادق زينب15430141842090045

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين فاروق علي سمر15431131842108041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحريز طلب عدنان محمد15432191841041041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمزبان حاتم جعفر زينب15433141842134050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيذفال حسن رياض مقتدى15434121841170034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطلك محسن علي زينب15435121842094109

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد رشيد كاظم حسن15436121841202015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعادي هللا عبد ثامر هللا عبد15437101841017043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين الزهرة عبد محمد حوراء15438121842118021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد خليل الكريم عبد ميمونه15439121842106081

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حامد سعد ولدان15440111842084147

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح رحيم جمال رسل15441111842127015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس لؤي نبأ15442111842103058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيطعمه أحمد جمعه صدام15443321841045011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحيدر كطوف عادل علي15444141841028059
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعودة حري حيدر نوال15445141842145140

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم صالح محمد عبدالوهاب15446131841020053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم غضبان رعد علي15447151841020032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسهيل رويح قاسم هدى15448131842107098

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم نعيم ازهار15449131842118009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسيلة زاهي سامي بتول15450141842121007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى احمد شهاب أديان15451141842086001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد اسماعيل سعد رسل15452211842139042

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيفرج سامي ليث رضاب15453311842047068

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيمحمد يحيى حامد عمر15454211841088040

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيسلمان خلف النبي عبد زهراء15455221842104008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير كريم موفق افنان15456101842096001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجميل احمد هشام آيه15457131842117013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعيمه بداي حاتم فاطمه15458131842118151

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصروط شديخ علي نور15459141842078097

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيروضان مغيدر محمد هللا عبد15460141841028052

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود فارس عباس ساره15461141842094092

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0األهليةاسطنبول العراقية النموذجية األندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالحسين عبد حسن سالم شهد15462131842246005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمد عدي شهد15463131842095016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور جبر قصي شهد15464131842118132

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزغير امسلم فهد ابرار15465131842093007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شهاب سالم سرى15466131842087049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاصد محسن رعد ايمان15467131842070025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائينايف احمد عيسى موج15468121842096036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكاحيائيخلف حسون عبود غاده15469201842261001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحمود خليفة ضياء هللا عبد15470191841066066

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضر سعيد عامر وائل15471141841007090

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيحسين خليفة سعيد نجوى15472281842081041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم قاسم امير سجى15473141842086116

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسعدون جمعه خالد غدير15474131842099027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحاجم عبد محمد مرتضى15475131841031065

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقاسم خليفه االله عبد علي15476151841005074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد جبر علي زيد15477141841170025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيعبد كاظم جعفر علي15478211841031034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيجوبي هللا عبد علي محمد15479221841066027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبود المهدي عبد احمد علي15480101841202019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم ثامر غفران15481121842107159

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب احمد مجبل عمر15482121841022081

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن جدعان الرسول عبد نوال15483141842111144

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة583.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي اسماعيل ابراهيم رسل15484141842111044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيعبد حماد صالح منى15485191842194096

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم ياسر عمار عذراء15486141842132053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفوزي حامد محمد ايه15487141842076007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عباس الرحمن عبد الملك عبد15488141841022036
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد الجبار عبد محمد حوراء15489131842284025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين كاظم فراس بان15490131842091030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمجبل صبحي يحيى طاهر15491191841009089

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الكواكب ثانويةاالنباراحيائيمخلف عيادة سعد حنان15492191842208004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس حسن رائد سدن15493131842087048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبير الزهرة عبد رعد تبارك15494121842110012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيعبعوب ابراهيم خالد براء15495261842091012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحسين حسن محمد مريم15496211842143080

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيرجب جمال خالد محمد15497101841013119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي فاضل عباس علي15498101841009036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبدن رحيمه علي ورود15499131842102018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي محمد رجب محمد تقى15500151842046032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبوري علي محمد ماجد زيد15501111841037031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيلعيبي نعيم عماد موسى15502131841236008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي حسين عال15503121842101029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشبيل دهيم حميد عذراء15504151842046118

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلوم داود احمد اية15505101842095011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي خليل حسن غزوان15506101841041061

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد عباس يعرب يوسف15507131841016101

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهالل محمد خلف ساره15508101842100057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد محمد احمد هديل15509121842080030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرحان ضيدان سعد كرار15510121841032067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجالب نعمه هاشم شذى15511141842074099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عباس عصام فاطمة15512111842066045

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجبار هادي حسين علي15513251841150223

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليل هللا عبد صادق بتول15514151842047014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات االهليه الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود عبد عثمان ريام15515111842134002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد بهلول حسن علي15516141841012024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد طه باسل رانيه15517131842100023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين علي ماهر كوثر15518131842096025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن مهدي فائز زهراء15519131842070095

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيهادي حاتم هيثم بتول15520101842139002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيجاني محمود حسنين رقية15521261842080023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسابط خليف الكريم عبد حوراء15522141842073025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيمحمد اكبر صادق اية15523211842102005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشنيار علي كريم فدك15524121842094165

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي موسى شاكر حسن15525121841030041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر عبدالزهرة سامي سجى15526131842118122

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيجبور كامل ظهران رانيه15527211842093021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عماره طعمه زهراء15528131842123008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمفتن علي حميد احمد15529141841009003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجيد رضا علي مبين15530151841011082

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحيسن نهير باسم علي15531151841011057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيالدين بهاء صهيب غزوان اسيا15532111842073004
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيالحسين عبد فرحان فاضل بدور15533261842134008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالحسن عبد اكريم صادق ضرغام15534131841025015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيعلي هللا عبد حميد افنان15535101842113008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيدبيش نعمه احمد براء15536101842103007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيتوفيق عارف وليد رفد15537101842093014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياحمد علي ابراهيم مصطفى15538211841009165

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود صبري محمد نسرين15539101842117100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائينافع حسين السالم عبد طه15540101841036009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصادق محمد فراس شهد15541121842118057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجريس مزهر عطيه حوراء15542141842134027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيماجد حاتم علي هبه15543131842093115

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعلوان عبد محمد رضا15544231841006059

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل ابراهيم اياد ايه15545141842149007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم زغير حنون زينه15546141842072060

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمخلف عبد ياسين هدى15547141842081027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد ابراهيم جليل الهدى نور15548141842066048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة580.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين كاظم غازي زينب15549121842107119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عبد وليد حنين15550111842088012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينبات جعفر ظافر اديان15551101842117001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعود هللا عبد المحسن عبد صفى15552101842221046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجهاد فؤاد ليث حسين15553121841031056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم نايف احمد فاطمه15554121842105108

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيمحسن عجيل كاظم زينب15555261842085040

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيعطية عبد حمود مجدي15556311841008025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي عبود منير نور15557211842140197

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيداود عبيد احمد الهدى نور15558261842104112

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجميل محمد قيس زينب15559131842072028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائينده بهار رحيم زهراء15560131842070090

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد جعفر رابح محمد15561181841006076

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسيد هاشم قاسم احمد15562141841017009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصوينت عبيد نجم رسل15563141842071021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفارس صبري احمد مريم15564141842105027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشياع الرضا عبد محمود مريم15565141842132063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.2للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرؤوف خزعل محمد مريم15566141842129049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي صالح أرحيم بشير15567111841158001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيسليمان عبيد اركان طيبه15568111842062065

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمام عبد غازي االمام عبد ايه15569111842080015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح فاضل مازن رسل15570111842101017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينعمان احمد ثائر الق15571101842117005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح دريد جنان15572131842095008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعيدان كريم وليد رسل15573261842108038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعبيس علي عقيل مسلم15574271841010120

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير عدنان سجاد15575131841003027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفاضل هادي علي حسين15576191841009059
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسون محمود عامر هاجر15577121842107226

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيسدخان حسن كريم زيد15578101841019051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع مطشر حسين ترتيل15579141842225018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقاسم محمد منذر محمد15580131841030088

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر هادي حسن حوراء15581131842101015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشبيب جبار ستار ديار15582141841048036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان وردي محمد هللا عبد15583141841151004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدخن محمد عباس زينب15584131842118110

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حسون علي ساره15585111842217044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعوده دواي كاظم رواء15586151842053029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان كرم االمير عبد ايمان15587141842108010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزيدان داخل الحسن عبد رقيه15588131842072021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيطالب علي محمد علي15589231841034056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن الواحد عبد قاسم نور15590271842060222

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبدن شغيت عبدالقادر مريم15591131842126042

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن قاسم فاضل زهراء15592121842118039

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيبدن هللا عبد علي حوراء15593121842112039

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيحمزه عبيد جاسم حيدر15594261841208005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيهيل عدوان عالء ايفان15595261842091011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيناصر مفتن ميثم حورية15596221842139049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحمد غالي كامل عمار15597221841306153

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد فاضل حسين زينب15598141842114015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي عبد نادر احمد15599131841012014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين يونس سعد زينب15600131842087036

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيفاضل العزيز عبد عامر حسين15601141841021034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي صبيح قاسم حوراء15602121842098024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.8للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين حيدر انوار15603131842070020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي حسام الحسن15604101841028016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود احمد سالم هبه15605111842103069

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن عويد قاسم حسين15606151841007043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشبار كاظم جواد الكاظم موسى15607151841007153

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالسيد ابراهيم سمير زينب15608121842117019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم محمد صالح الخير زينب15609121842108028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد عالء حسين اسراء15610101842119002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد الرحيم عبد سمير ايالف15611101842101019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيكاظم داود سلمان حنين15612261842087031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيحميد هاشم قاسم محمد15613261841032024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد جبوري عادل ايمان15614121842230008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد صالح حيدر كوثر15615121842117033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد هادي ناصر ايات15616121842107022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيجوامير حسن ميثاق مصطفى15617211841052071

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيحسين شمران خضر نسرين15618191842224033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيمصطفى ماهر الحكيم عبد هيا15619181842230044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الرزاق عبد لؤي غسق15620141842076065
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن الواحد عبد عادل اسماء15621141842117005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليفه محمد باسم مريم15622141842067057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلومي سعيد كريم يحيى15623141841016117

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبادي هادي حسن يقين15624141842089034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مجيد حيدر طيب15625141842118006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم محمد حسين سيف15626101841005011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي متعب دحام الرحمن عبد15627101841011037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسن عبد نعيم عماد طيف15628111842105062

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود عبدالوهاب علي غسق15629131842117119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة576.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي جعفر حيدر دانيه15630111842113027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان ناصر عماد ضحى15631101842078086

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا فتح عادل عصام مصطفى15632141841007082

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائينايل شعالن الستار عبد شفاء15633111842074028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد صالح عباس هللا عبد15634121841022059

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالغفور عبد قاسم عمار آيه15635101842115007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيرميض محمد غني محمد15636261841012126

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائياللطيف عبد زكي مؤيد غفران15637191842141073

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيفياض صالل فالح اسامه15638101841041009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيظاهر عباس محمد فاطمه15639121842105122

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيمهدي عطا علي منتظر15640211841018028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمنسي حاكم ميثم رقيه15641271842057052

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيفيصل جابر مراد علي15642221841035126

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس فرحان باسل در15643141842135013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد زيد عبد محمد شهد15644131842070140

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفندي خلف عايد آمنة15645111842133004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد كاظم محمد جعفر علي15646141841007053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةاحيائيعلوان احمد لؤي فاطمة15647321842025019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهزاع رشيد خضير علي15648101841026155

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد هللا عطا وائل مريم15649101842116037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين جاسب عادل هدى15650151842044145

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس لطفي محمد امنة15651111842066003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان كاظم محمد بنين15652111842065021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيخضر الياس بدر معن غسق15653121842020046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي عباس صالح زهراء15654121842105064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموسى جروان رحيم حوراء15655151842053019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيياسر كاظم خليل اثمار15656151842041005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمد طالب استبرق15657101842109004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيجوده محمد كاظم أيه15658261842083004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيداود كاظم االمير عبد علي15659261841155023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0يلوا تركيا االهلية العراقية المنصور مدارساالولى الرصافةاحيائيهاشم جميل هيثم رقية15660131842239007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيبهنام نجيب باسل بسام15661101841043011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالمحسن عبد علي عادل علي محمد15662101841028094

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس كريم حامد غاده15663151842080086

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسين عبيد محمود هللا عبد15664311841024098
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم جميل احمد نور15665141842097047

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطعمه رشك الدين نور سرى15666141842117037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين مسلم حيدر حوراء15667131842080011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمحمد شناوه هللا عبد عباس15668221841311039

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي خيري عباس هاشم15669131841041038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد عوده طالب ريم15670101842100050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد الكاظم عبد فؤاد الهدى نور15671141842105041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي هادي ابراهيم باهلل متوكل15672101841022034

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيمحسن رهيف عماد كرار15673271841004021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشرموط عبدالواحد نبيل كوثر15674131842120022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محسن محمد هبه15675121842112146

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائي.جازع عزاره محمد جيهان15676221842204042

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعطية حسن يونس اسراء15677141842225005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس عبود فارس فيان15678141842072100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي هاشم سعد الحسن ابو15679141841009001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعواد جابر عبيد حسين15680141841048019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيعبد هالل فراس محمد15681191841095050

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيظاهر عبيس علي ورود15682191842194119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيثجيل حمدان الزهره عبد فاطمه15683141842110126

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد مجيد منير الدين عز15684111841022014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناصح جبار الدين بهاء بتول15685151842054014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمهدي محمد عدنان قمر15686231842132076

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالواحد عبد حازم مهند مريم15687141842094162

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير نعمه خليل احمد15688101841013013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر سلمان جبار محمد15689151841001063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد وليد احمد15690111841023004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم مرتضى هدى15691131842094072

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيحايف كاظم عادل عقيل15692231841206024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعباس كاظم عادل حسين15693271841005073

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن جبار الرحيم عبد حوراء15694121842105041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد فاضل دالل15695121842105048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيخليل محمود هيثم هدى15696211842165065

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيحسن اسماعيل برهان ايمان15697211842290011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائيالقادر عبد محمد ياسين احمد15698181841040012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائياالمير عبد رؤوف ماهر ضحى15699131842072038

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود شاكر كفاح نور15700131842071127

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عويز محمد زينب15701141842074085

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيسى عمران ماجد صفا15702101842077051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن ثابت وميض محمد15703101841051012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.9للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخورشيد ماجد محمد داليا15704141842086048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمه شاكر نبيل فاطمه15705111842081035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيدحام جمعة سلمان كرار15706121841022085

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزغير غريب مزهر رضا15707151841001031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحميد حسين خالد حسين15708231841006031
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزبون ناصر مسلم سبأ15709131842093067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحنفيش عويد الجبار عبد ابتهال15710141842142001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي خميس سمير الهدى نور15711141842102048

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرج حسون حامد علي15712141841016067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوهيب زغير مهدي داليا15713141842145043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد عبود علي ابتهال15714141842145001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود كاظم كريم علي15715141841173030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوهر محمد رعد لبنى15716141842091021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه علوان ابراهيم مصطفى15717111841203129

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيحسن هادي اسعد حسنين15718111841008010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم مجيد محمد ردينه15719111842114035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيصكر عراك اللطيف عبد همام15720101841020173

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيزبون راضي علي عبد دانيه15721251842056023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيباهض علي عبد هللا عبد فاطمه15722151842046133

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمنخي وحيد هاشم ريام15723261842108046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيساجت ستار سرمد مصطفى15724261841011135

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد عبدالمنعم احمد عبدالمنعم15725131841001049

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائييوسف فرحان عامر مريم15726121842107191

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد هللا عبد مؤيد محمد15727101841029042

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيامين جمال الدين صالح تبارك15728121842102020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفاخر صدام سامي زهراء15729141842134044

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم جبر حسين بدور15730141842111028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم خلف حميد سجاد15731141841047055

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيمنزل حميد مجيد رشيد15732191841104021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائينصيف زيدان أحمد فاطمه15733181842236105

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيكريم محمود احمد سيف15734101841020058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلك خنجر طعمه أيات15735151842046005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير ثائر دانية15736111842110024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان سبع عباس رقيه15737151842044047

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن باقر محمد فاتن15738101842223063

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبدالكاظم نذير مؤمل15739131841008056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعبود حميد غسان بتول15740271842063023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير الخالق عبد احمد زهراء15741141842080018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيغضيب كاظم ماجد زينب15742221842113124

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عوده محمد زينب15743141842095027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعليج نعمه حامد نمير15744131841030105

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيابراهيم عبد خضير ميساء15745141842220085

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيحايف موحان اسعد نور15746191842304010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليج مطلب هادي زهراء15747141842070053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة626.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحقي حميد علي زينب15748151852049031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة620.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي ناصر علي مريم15749131852091051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشاطي عويد االمير عبد كوثر15750151852054043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين البيح شرهان منتظر15751131851012148

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهدي صالح سعد اية15752151852054003
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيجودي خضير اسماعيل ابتهاج15753231852131004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمد جراد الرزاق عبد رغد15754111852130007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد علي عامر الرحمن عبد15755121851020017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمادي جسام السالم عبد صفا15756141852066022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيكاظم لفته قاسم الهدى نور15757281852077100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرضا مصطفى عبدالنبي مصطفى15758131851005051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيعباس هللا جار حازم زينب15759211852156010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفاضل الرضا عبد لؤي علي15760151851018030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيساجت هللا عبد راضي محمد15761281851032030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقينازل محنون علي باقر15762281851042006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم جالب الجليل عبد عباس15763161851016039

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن عباس فاضل نقي علي15764151851007072

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيكاظم اكطامي حسين محمد15765281851151476

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعمير سمير انور مريم15766101852114024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيمصطفى احمد شهاب ملك15767211852109030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمزه كاظم القادر عبد فاطمه15768121852089029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمشخول شنور محمد الهدى نور15769141852109015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيجياد زبون علي وجدان15770281852050070

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسالم حميد علي رياحين15771151852047019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين هللا عبد نجم شهد15772151852056015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر حسون العباس عبد صادق15773161851016035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشايع جبار ضياء منار15774131852107045

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجوبان فياض جمعه فرح15775121852094037

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيالواحد عبد فائق سمير الكريم عبد15776111851020019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيتايه ناجي عقيل علي15777161851352143

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالحسين عبدالشهيد عبدالغني حسين15778131851023023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيشحاذ عبود مهدي يعقوب15779121851020047

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمدان ابراهيم اسماعيل امين15780131851008010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيصالح حردان الرحيم عبد حسن15781191851007012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعد حنون حافظ زهراء15782141852074009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيسعد مدير رعد اركان15783281851015004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنبارتطبيقيفياض صالح غني مصطفى15784191851354006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبار الحسين عبد عالء ايه15785141852078006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود ثابت رحيم هدى15786131852118082

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيعبد محمد محجوب اكرم15787211851262003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيحسين عالوي جمعه علي15788281851032021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالرزاق عبد الجبار عبد فؤاد حنين15789141852140010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكزار خنجر رياض سجاد15790151851013025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود حسن مرتضى علي15791131851003047

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيهاشم عباس خالد سجاد15792261851005028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقييوسف لفته فرحان رسول15793141751026023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسين علي حوراء15794131852093011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعزيز مطير فيصل زهراء15795141852121010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسين هللا عبد حسين15796161851050034
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي دندح اسامه درر15797101852120019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيتاجر الحسين عبد منذر احمد15798251851049002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد محمد عاطف ضحى15799151852045025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيدويج مايح أحمد يوسف15800151851007122

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيمحمد زيدان مزهر مجتبى15801211851080024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي محمد علي آيه15802141852127002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم عبدالكريم يوسف15803131851005056

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيجوالن أدخيل عماد احمد15804161851073003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيحسن زاير اخليفه كاطع هبه15805281852050067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدعلي خالد لؤي حسن15806131851023014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين نعمه الرحيم عبد منتظر15807111851037069

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيامانه سلمان حيدر مصطفى15808131851017032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا خير يوسف فيصل الزهراء فاطمه15809141852102019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعلوان دعير محمد حسن15810281851044027

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيعلي محمد المحسن عبد جالل حيدر15811281851018022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحسن حنون زهراو منتظر15812281851018083

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم خلف سالم سجى15813131852086016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحامد عدنان ليث عدنان15814101851018020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيهللا جار ماشاف رحيم زينب15815281852074019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس خضير ماجد سمية15816181852275005

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد حسن مناف الحسن15817161851001025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحريب زبيدي كاظم عالء15818281851151326

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد كريم ثامر كمال15819131851022055

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد خلف قيس المجيد عبد15820191851066029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكرم حسين علي جمانه15821131852072006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود حمادي عيسى فيصل15822101851011028

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيفرج مذخور حسن هاجر15823281852068059

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدال مالك ابراهيم غصون15824131852093051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيفرعون مزهر وحيد مآسي15825221852209046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيشنان حسين علي حسن15826161851018011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعبيس عزيز مهدي علي15827271851034041

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخزعل حاتم حسن جعفر15828151851013009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيمبلط حسين علي باقر15829271851020006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيعبدال محمد قاسم حسين15830281851015014

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد حسون مثنى حوراء15831141852076018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياللطيف عبد محمد نصير نوران15832141852078042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة603.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم شنان عبدالصادق تبارك15833131842081004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيخماس هللا عبد الخالق عبد مبين15834211841005091

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحمزة مطلك ماضي ريهام15835191842226040

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحواس صدام جاسم هدى15836131842111078

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخرنوب داخل كريم نسائم15837121842122031

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة564.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشامي فلك حازم حسين15838151841007032

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن الدين نجم مؤيد حسين15839141841027018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيالمجيد عبد يونس فيصل فوزية15840171842285165
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخاحيائيعيسى حسين علي فاطمة15841111842098006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي مجيد ساهي زينب15842121842102045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبيشلغ كريم عادل هبه15843141842108095

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيعليوي هللا عبد ناجي حسين15844221841060007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابوحنون حسين باسم مرتضى15845131841012133

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي مخيلف محسن اكرم15846141841008012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيقدوري محمد جاسم اكرام15847211842140012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمرزا كامل ستار مرزا15848141841048087

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد حسين علي15849141841018075

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيجاسم عبد راجح تبارك15850271842088034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةاحيائيخليل حبيب هيثم المهيمن عبد15851321841011023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيباشوكي جوده محمد منتظر15852161841089072

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيعلك حميد ناظم مرتضى علي15853221841302021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجم علي كريم مارين15854121842081006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشكر عباس عبدالكريم علي15855131841012086

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيحادور حمد بجاي علي15856231841051063

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهاوش كاظم جياد زهراء15857111842133030

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمجيد سلمان ضيف تبارك15858101842223014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعكباية شاكر منير فاطمه15859131842122024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة554.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيحايف خضر عادي عمر15860321841040022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرمان فاضل ليث هللا عبد15861101841002057

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم خلف مصطفى15862141841047141

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعيسى الرزاق عبد صفاء منار15863101842115169

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود الهادي عبد أحمد رفل15864141842101017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد النبي عبد ضياء الهدى نور15865151842046163

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان خيون فاضل عباس15866131841018022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيحسن هادي صبيح فاطمة15867281842073037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد حسين مظهر تبارك15868111842110018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشيران حسن ضياء هدى15869141842145159

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشاكر طالب هيثم سجاد15870131841012059

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيرضا بدر صالح أمنيه15871111842081001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيكاظم حافظ حيدر كرار15872231841204015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير ياسين تقي محمد15873101841008036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيخضير حسين علي وقاص15874231841001101

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيدردوح ابراهيم عبدهللا براء15875121841020025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعنيد ميمر محمد زهراء15876151842053048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعويد هالل فائق تبارك15877131842089007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عباس صادق دينا15878141842076029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي سلطان احمد عال15879111842084102

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيجاسم نصيف حميد انس15880211841225008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيفزع فرحان علي سجى15881261842104068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزنعور وداي رحيم حمودي15882151841071071

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعمران مهدي محمد ايه15883141842085003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان عبد عصام مريم15884141842071056
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين دحام فرحان15885101841055041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس صباح أدم15886111841026017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي اكرم رعد محمد15887131841012113

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار عزيز منير زهراء15888151842054073

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم رمضان علي كرار15889131841012107

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد هللا عبد نجم زينب15890111842089025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشهيب جباره الستار عبد ضحى15891151842047100

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياميرة احمد وهاب زهراء15892121842107104

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد اللطيف عبد احمد رسل15893121842108019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم هاشم علي زينب15894151842042040

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي كرم حميد فؤاد مريم15895111842114089

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن جعفر عبداللطيف مريم15896131842111065

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خضير ياس فاطمه15897101842105036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيابراهيم طه صدام احمد15898191841041006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجوده محمد لفته رغد15899121842090014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيعبد حسين حامد محمد15900191841026068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعطيه ناهي محمود مرتضى15901141841026068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرحوم محمد جاسم علي15902131841259016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيجميغ سرحان محمد ابتهال15903261842111002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائينصيف جاسم سالم جاسم15904121841031034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد جاسم خالد رفل15905141842111051

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد محمد حسين ياسر15906101841029054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصحن حيدر احمد ضحى15907151842080079

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقاسم الزهره عبد االمير عبد نرجس15908141842140123

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرج راضي كاظم مرتضى15909131841026033

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود احمد رعد رشا15910131842091054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد خليف رعد طارق15911111841018047

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد مشرق مصطفى15912131841016090

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير محسن القادر عبد سوسن15913111842105048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائينجم منصور علي ازهار15914261842078002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد عدنان قحطان مأثر15915111842088034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيالحسين عبد علي محمد صفا15916261842251028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيعطيه جاسم حامد هللا عبد15917231841031063

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطرود مدلول ماجد براءه15918111842065017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد كاظم جواد زهراء15919121842114018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكوشي حسين ياسر محمد15920141841009037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسبع رشيد محمود غفران15921141842065020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة540.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائيجمعه هللا حمد زياد بارق15922191841282006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة539.1للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الوهاب عبد يحيى افنان15923101842115013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرسن محسن علي حسن15924141841050005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائياحمد اللطيف عبد عادل اديان15925271842059007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيساجت خلف الكاظم عبد مؤمل15926241841065011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود حسين نبيل زينب15927111842111012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس فارس رعد اديان15928231842117003
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيكريم حمزة علي عبدهللا15929261841032016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيبرو جبار عويد زهراء15930151842045026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد ثلج اركان سفانه15931101842221036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد كاظم عدنان كرار15932151841071190

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا جبره جويد محمد ريام15933141842090036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجاسم طعيمه محمود كاظم15934251841150450

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائي عبد جواد صباح يوسف15935121841032091

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلعيبي حميد نصيف الزهراء فاطمة15936131842071085

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس جاسم حميد اثير15937131841019001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيحميد فالح خالد علي15938261841026026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي االله عبد حسان مصطفى15939101841026230

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيمغير حسن ماجد حسن15940231841033019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم محمود سعد رفل15941101842094015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجلوب عبد صباح آية15942111842101004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان عبد احمد سجى15943121842106047

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير اسماعيل الرحمن عبد15944111841019017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبوري صالح الجبار عبد سرى15945101842123026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيحميد الجبار عبد حسين علي15946211841263009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحمه جبار حازم دعاء15947131842093039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس اسماعيل محمد هللا عبد15948111841018064

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد كاظم سعد علي15949121841025056

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيشخيط قاسم علي تقى15950281842070009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعباس منجل نافع محمد15951261841012134

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيحسين سليمان احمد سجى15952191842369042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل ابراهيم محمد مرتضى15953141841018142

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيهالل نوري صباح نبأ15954261842110029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمد حسن منار15955181842246032

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحمود عبدالرزاق محمد رقيه15956191842193028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعليوي كاظم محسن علي15957261841005067

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيرحيمه حسين كاظم نور15958101842106031

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيعالوي حسون حميد هدير15959231842131045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةالبصرةاحيائيمظلوم الحسن عبد مزهر صادق15960161841346008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيمعيوف سعدي ثائر زينه15961261842084015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيسعيد محمد حياوي مجتبى15962251841030021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشايع نعمه علي هاجر15963121842112144

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيرمح خالد وليد وفاء15964211842141106

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعبد جبار ستار علي15965111841008026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبودش عوده الحسين عبد غفران15966151842051087

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس علي حسين ساره15967141852111022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم الصاحب عبد خليل دانية15968101852101009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم عمار معمر15969131851001083

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيصالح هادي لطيف حسن15970271851010017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيخليف الحسين عبد هللا خير طه15971231851255020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح عليوي حسين علي15972141851015020
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحسن فالح محمد يوسف15973211851003074

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان داود هليل احمد15974221851045004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم عزاوي محمود شهب15975141852111027

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرج ماجد شهاب واثق15976131851029057

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعداي مهدي خميس كرار15977131851014040

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيناصر حسين حافظ عامر15978231851022021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعباس صاحب العباس عبد جعفر15979231851190006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود اسماعيل محمود علي15980131851001052

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن منعم اوس فاطمه15981131852091039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيجاسم حسوني أمين علي15982271851030050

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيمجيد الرزاق عبد حازم ديان15983101852101011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيكدر طالب علي فاطمة15984271852064077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيثويني ترف بشير الكريم عبد15985261851202046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيكاظم متعب االمير عبد احمد15986211851007009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشنو موجر علي زينب15987151852048023

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيخضير حمزة مسيلم علي15988231851252036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيتطبيقيمشرف جاسم نصيف سجاد15989221851055007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد محسن عالء ايمن15990101851019036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيغفوري الرزاق عبد رياض امنه15991101852096002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالزم كريم المجيد عبد مروه15992141852134033

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد مهدي عقيل محمد15993151851007095

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطرود علي حسن اياد15994141851047013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيخابط جالب ناصر مؤيد15995221851033082

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدرويش مصطفى علي ساطع15996141851022037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيلفته عبدالستار حيدر صادق15997131851005024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكمر كامل بالسم مؤمل15998141851011036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيراهي ابراهيم رسول زينب15999151852056010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرحيمه هاتو اكرم علي16000131851025019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىتطبيقيحسين كاظم فاضل عباس16001211851018004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيشرقي محمود محمد عمر16002121851022049

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيصالح احمد الرزاق عبد ايه16003121852083002

القانون كلية/المستنصرية الجامعة650.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي صالح اكرم عائشه16004101822105034

القانون كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيمجلي عودة عامر جودة16005111821007012

القانون كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيحمزه خضير صباح الزهراء16006101822096005

القانون كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيشاكر جبار نصر دالل16007111822060009

القانون كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبييصغ حسين امين احمد16008111821057004

القانون كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جهاد حيدر افيان16009121822105023

القانون كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيسكر كريم حيدر رانيا16010151822048027

القانون كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسان جمعه فارس علي16011141821005061

القانون كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد علي حسين طه16012131821031013

القانون كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود حسين يوسف رجوان16013131822071039

القانون كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان حسن زامل ندى16014121822117030

القانون كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمطشر حسن كريم زهراء16015131822107056

القانون كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيطه عباس مهند عذراء16016111822094057
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القانون كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم هليل عباس فاطمه16017151822053065

القانون كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جواد مهند كاظم16018141821038114

القانون كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيغني عبدال طارق نور16019141822082044

القانون كلية/المستنصرية الجامعة603.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف حيدر تبارك16020141822115013

القانون كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمظلوم حسن مثنى حسنين16021101821015012

القانون كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحي فرج علي زهراء16022151822041022

القانون كلية/المستنصرية الجامعة602.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيارزوقي هوبي سعدي حنان16023111822072023

القانون كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين احمد اسماعيل نبأ16024131822112047

القانون كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين كريم ياسين نور16025131822122061

القانون كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد امين صديق سماح16026111822071072

القانون كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين الجبار عبد دريد ايه16027131822101010

القانون كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيجارح سوادي سعد زهراء16028101822096030

القانون كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فليح قيس هللا منه16029141822079105

القانون كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيالرزاق عبد طالب خالد نوف16030141822106047

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيشوكة خالد حسن الزهراء فاطمه16031131822103052

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد عزيز عالء امير16032151821010013

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان حسين علي كرار16033151821011028

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان داود رعد رحيق16034141822067036

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي سلمان داود علي16035131821025026

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهوشان مناتي ثائر دنيا16036151822050027

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد حسين محمد مريم16037131822078042

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم محمد حكمت علي16038111821009059

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان كامل نوري هاجر16039111822087027

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسان رسن رحيم منتظر16040151821001143

القانون كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر جنزير اسكندر طيبه16041151822055058

القانون كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف احمد نبأ16042141822143046

القانون كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبينعمة جمعة محسن سارة16043141822074062

القانون كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحميد الحسين عبد علي حسين16044111821009023

القانون كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسين تغلب زهراء16045141822127033

القانون كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيمحسن رسن مجيد حوراء16046121822099014

القانون كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي ابراهيم ميثاق مالك16047151822042066

القانون كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيهذال زهراو علي جعفر16048151821006017

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعطوان جبار ستار زهراء16049111822076052

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحسون محمد جاسم ايه16050121822085008

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف خميس احميد علي16051121821172017

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعوده لفته حيدر يسر16052121822127120

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيشهاب عمر محمد ضحى16053111822074028

القانون كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيشويع هاشم عصام علي16054131821025029

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسون صباح زهراء16055131822098063

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد غريب عباس ساره16056141822191035

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيقاسم محي صباح سجى16057141822102060

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان عزيز صبحي مريم16058101822084022

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيدباب عزيز روكان الدين سيف16059121821029008

القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحمزة جمعه علي نور16060111822094080
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القانون كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد حميد سعدي طارق16061111821012023

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعوفي كاظم هاشم احمد16062141821028012

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خضير عباس زهراء16063141822134027

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف عباس الحسين عبد عائشه16064141822102082

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيسعد جبر عباس ايمان16065131822118022

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل جمال رسل16066121822120011

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيبديوي حميد محمد صفاء16067131821030037

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصادق كاظم سامي االء16068131822091014

القانون كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيكعيبر هللا عبد فرج ابراهيم16069151821003001

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيمريوش هاشم رياض مخلد16070111821020080

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيخليل وليد عمر دينا16071131822112016

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير حمزه مزهر طيبه16072131822101054

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيباقر كاظم فؤاد مصطفى16073131821008162

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيبشت يحيى دراج مريم16074131822093089

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان معالن عصام تبارك16075101822133009

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيغازي موحان رحيم صفا16076131822098103

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيأسماعيل عطيه عاصم حذام16077141822139011

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم قاسم رعد زينب16078151822056048

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين احمد بشير هاجر16079141822124073

القانون كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم زواد قيس ليث16080141821048076

القانون كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيظاهر حسين علي محمد16081121821034150

القانون كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسلطان حميد ماجد علي16082121821044057

القانون كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد قاسم عالء زهراء16083131822071052

القانون كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم حسين سالم ضرغام16084151821006047

القانون كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيكاظم حسن علي حوراء16085151822052006

القانون كلية/المستنصرية الجامعة648.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيزغير سعيد نجيب نور16086111842102041

القانون كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر خنجر عيسى مريم16087131842070206

القانون كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد علي رياض الهدى نور16088101842098028

القانون كلية/المستنصرية الجامعة610.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعناد زاير صباح حنان16089151842048026

القانون كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم هادي ناصر زهراء16090141842145083

القانون كلية/المستنصرية الجامعة605.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخلف دعير علي حيدر روان16091151842054058

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل جبوري حيدر اروى16092101842093002

القانون كلية/المستنصرية الجامعة599.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيوهاب الرزاق عبد نبيل رسل16093101842076021

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيصبر شهيد فالح هللا عبد16094141841021082

القانون كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحاجم عاشور محمد نورهان16095121842090046

القانون كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن علي منصور علي16096111851032046

القانون كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمظلوم جاسم نعيم هللا منه16097141852090033

القانون كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالواحد عبد حمود شاكر مصطفى16098141851008053

القانون كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلطان حميد عباس نهايه16099121852114032

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيكاظم عبد عالوي محمد16100271821031183

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيالمنعم عبد محمود علي سجى16101131822075015

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن ناهي محمد نور16102141822076111

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبياكبر علي الرضا عبد زهراء16103131822116022

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي فؤاد محمد احمد16104131821031005
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السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن جرو موسى ايالف16105151822053014

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيعلوان ياسين باسم نبيل16106211821239023

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد شياع مهدي فاطمه16107131822077057

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم حسين عماد هاشم16108151821018121

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان خلف اسعد ايهاب16109151821008017

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيرضا عمو مامي نزار البنين ام16110151822054010

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد هادي حسن ساره16111111822112071

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعباس كريم غالب تبارك16112101822109022

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيياس محمد معن محمد16113131821001088

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيحسن عبد يوسف احمد16114111821042007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان الرزاق عبد طه الرزاق عبد16115131821042047

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيلذيذ نزال زايد علي16116151821003065

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي الحسين عبد علي حسين16117141821028039

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي جبر مهاوي محمد16118131821008143

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبينور عبد دعير فاضل احمد16119131821002007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيساجت سلمان خليل زهراء16120151822053032

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عبود رعد مؤمل16121111821024030

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف سعد محمد باقر16122151821008020

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم نصيف مهدي16123181821130013

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيحسين فرحان حسن سجى16124261822111030

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين احمد شيماء16125131822086047

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر جاسم طاهر قبس16126131822072039

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى قاسم السالم عبد مينا16127151822048108

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلعيبي خلف كاظم دنيا16128151822058029

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيفضي غزاي تركي سجاد16129261821025024

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيزغير عطية مالك محمد16130141821030067

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح سلمان طالب مصطفى16131121821005071

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيناهض هاشم علي زهراء16132131822078023

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد حسين جالل نبأ16133101822079027

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي عبودي علي فاطمه16134121822092045

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيزاجي سعدون عباس علي16135121821032090

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم جايد باسم حسين16136151821006026

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي سلمان كريم حاتم16137141821205026

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود صاحب احمد غفران16138121822127085

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيخنجر زيدان هادي ندى16139141822080070

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف هللا جار حسين علي16140121821034107

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحطاب علوان كاظم هدى16141131822111133

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود غازي محمد علي16142141821027056

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي مجيد سعد ورود16143131822101088

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد طعمه علي حسن16144151821015018

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيمحمد موسى احمد مرتضى16145211821060017

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيفيصل ابراهيم ياسين مصطفى16146111821007089

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيخميس علي ثائر وئام16147121821003111

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن العزيز عبد ازاد أفين16148131822104001

2889 من 367 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جواد كاظم احمد16149131821023005

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد علي حيدر االكبر علي16150141821009033

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيلفتة وريثة علوان حسن16151111821015026

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد عدنان مهند الرحمن عبد16152101821027045

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبيمحمد جواد علي نبأ16153191822173014

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر شافي محمد نرجس16154131822072047

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد عدنان الدين عالء خطاب16155131821029024

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم جبار حرب علي16156111821020049

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبياحمد سامي حاتم الطائي16157191821105003

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيجواد موسى سالم موسى16158211821239022

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيعفات عزيز عمار تبارك16159111822102012

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف محسن احمد ساره16160151822044057

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفنجان الزم شهاب زينه16161151822040071

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيعايل نايف ثامر اسراء16162121822110002

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسن امير زهراء16163111822076048

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيذويب عذاب عالء عباس16164261821013069

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0الخارجياتالثالثة الرصافةادبيعلي سعيد حسين انتظار16165151822401007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيخصباك خميس رزاق عبدالوهاب16166261821016031

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود محسن ساعود حيدر16167151821005031

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن علي رحيم مقتداء16168141821003130

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعلي سالم داود زينب16169111822105030

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمجيد محمد علي مهيمن16170101821015071

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0الخارجياتالثانية الكرخادبيزيدان قاسم سعد موج16171111822401086

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي غازي علي هللا عبد16172141821177089

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيجواد الغني عبد الحميد عبد احمد16173111821019001

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد سعدي كرار16174121821005053

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد هللا عبد يونس يوسف16175101821027129

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد عبد اياد سجاد16176141821026048

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد علي عزام الرحمن عبد16177101821013038

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم حسن يحيى االء16178111822112013

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيرسن زغير عذاب زهراء16179111822076055

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيصالح مهدي صالح سرى16180111822112077

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيمجذاب الكاظم عبد نصير زهراء16181111822111032

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيحسين خالد حسين الصادق محمد16182221821069033

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبييوسف عباس شبر العابدين زين16183211821077062

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح علي رحمان حيدر16184121821176015

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد خميس علي حسين16185131821045035

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيجبر مثنى ريحان ليث16186261821035047

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي محمد منار16187131822073125

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيالستار عبد فوزي الستار عبد مياسه16188131822106055

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن مهدي جمال هللا عبد16189131821042049

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيطالل ماضي عباس جاسم16190131821014016

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيفاضل محمود الرزاق عبد رويده16191131822075009

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن جبر هاشم علي المؤمل16192111821028005
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السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمسعودي حمد شهاب افنان16193121822127008

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن ماجود جاسم علي16194151821015067

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيامين محمد مثنى تمارا16195131822073028

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبييونس جاسم جعفر هدى16196131822118171

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي عجمي فالح سجاد16197141821061064

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيزغير غافل محمد هبه16198101822107041

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عدنان ثائر ايه16199131822071010

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد االمير عبد نبيل طيبه16200131822097039

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان حليم جميل سجاد16201121821025048

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جبار جمال اديان16202131822103003

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيمحمود عدنان علي حسين16203211821239006

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيرداد جابر حميد بتول16204151822051015

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان احمد الرزاق عبد ريام16205141822100040

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم االله عبد علي16206101821018018

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيلطيف صالح العزيز عبد مريم16207101822118065

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبينعناع عباس عالوي كرار16208141821024186

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيجديح مطرود صاحب مهى16209141822090048

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد كاظم جواد مريم16210141822139039

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود ابراهيم صباح عمر16211111821033079

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين النبي عبد رائد نازك16212131822126057

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس سلمان محمد احمد16213121821002003

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيحسين مهدي حيدر دانيه16214101822103012

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيوادي سخي جاسم كرار16215131821002051

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبياسماعيل صبحي الدين عالء ابراهيم16216101821016001

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيفتاح احمد حسين ضحى16217131822092039

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلي سرحان فاضل علي16218101821025007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيسعيد حافظ بالل شمس16219131822075019

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعيسى هللا عبد فاضل امنه16220101822118007

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود حامد جمال منتظر16221141821201261

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل حميد عدنان عصام16222111821021095

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صبحي مهدي فاطمه16223111822076100

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين خليفه صباح نور16224111822074051

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم محمد راضي اسماء16225141822127005

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد عبدالحسين منذر هدى16226121822230033

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عباس فاضل اسيل16227101822110006

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيحافظ سيد حاتم سجى16228131822072025

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد خليل الدين صالح صفاء16229131822107086

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته الرضا عبد علي زينب16230131822107062

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيخضير حميد المنعم عبد محمد16231111821002051

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن جبار احمد الحسن16232141821029006

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيعيد يونس شاكر محمد حسين16233131821259011

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود شكر رعد ورود16234101822106031

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيفيصل ابراهيم ياسين فاطمه16235111822220056

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين الرحمن عبد فالح حارث16236101821058003
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السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيخضير مطلك حامد أحمد16237111821012002

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة679.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجوده حسين كريم علي16238281841151141

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيكماز عبد نجم احمد16239261841009010

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجالب داود اياد الرا16240271842056228

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيثامر محسن عباس زينب16241141842133030

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيطاهر صوفي سعيد محمد طارق مينا16242111842102035

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيذيبان يونس نبيل محمد16243101841026220

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينوروز رحيم حامد فاطمه16244151842054118

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0اسطنبول-تركيا في االهلية العراقية نينوى أمل مدارساالولى الرصافةاحيائيمصطفى عزيز ثامر رند16245131842225004

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين موسى عمران ميسم16246151842054154

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعارف خورشيد حمزه سجى16247111842109073

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن كاظم صادق منتظر16248141841026075

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي صبري مناف استبرق16249131842086001

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين علي عباس حسن16250131841010021

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيابراهيم مقداد ايوب محمد16251201841048146

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيكاظم مهدي علي كوثر16252211842160022

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزغير حمودي مزهر سجى16253131842071066

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبار ياسين عدي نبأ16254101842090079

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد صالح هاني فاطمه16255111842067086

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم قاسم فؤاد موسى16256111851017062

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيسعيد الكريم عبد ارحيم احمد16257101851003003

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفالح هللا عبد حيدر مقتدى16258121851031125

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيكريفع هادي هللا عبد منتظر16259211851013061

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيمحمد عباس حسين علي16260261751021021

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيالجبار عبد الرزاق عبد الوهاب عبد نور16261111852067040

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد حسن خالد يوسف16262111851006176

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمطر كاظم سعد نور16263121852089045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة647.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف هاشم عماد آيات16264141822110021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمرطان عور جاسم والء16265141822115089

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة578.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان عريبي هاشم علي16266141821048068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطية محمد علي حسين16267151821010026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبينعيس كريم جبار زهراء16268261822086022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس الواحد عبد عقيل حوراء16269131822070011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم علوان اكرم تبارك16270111822102010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيجاسم عمهي هداوي كرار16271261821024027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة571.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيداخل لفته علي حسين16272131821025014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عبد عادل مصطفى16273131821042085

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شاكر محمد العزيز عبد16274131821030044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعويز جساب حبيب مريم16275151822048105

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين عباس االمير عبد طيبه16276151822045092

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمصلح محمود خالد غفران16277141822110123

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيكردي سليمان قدوري شيماء16278111822072058

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي فريح حسين فاطمه16279141822115068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيزالل صعيصع حسين علي16280141821029051
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان حنين احمد مصطفى16281151821010086

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبياحمد حليوان هللا مال احمد16282211821054010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشنيشل كاظم قصي حسين16283151821011011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف خابط الرحيم عبد حيدر16284141821028048

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيخرير عباس ججون احمد16285211821030002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد جاسب عالء احمد16286131821012012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعبود نجم صباح الندى قطر16287111822072079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيصبيح راضي سعد حيدرا16288131821012058

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان فاضل جعفر حوراء16289121822103011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيجمعة عواد فيصل آمنه16290101822076001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي حسن عظيم مالذ16291121822098076

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد عبود حليم انتظار16292101822096006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين سامي خالد كوثر16293141822126022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة544.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيخلف زيدان علي مصطفى16294211821236011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحاشوش حاتم رحيمه سجاد16295141821028055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات األهلية ايمن ثانويةاالولى الكرخادبيحمد مصطاف محمد رانية16296101822088002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود اسماعيل علي حسين16297121821044021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمذبوب ثويني جاسم زهراء16298151822044038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعباس محمد طه حارث16299211821054022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج عكلة علي فاطمه16300151822055064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشخير قاسم عطه رسل16301151822049031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر محمد علي العابدين زين16302141821049033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم حسن ابراهيم رنده16303111822076044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي عبد نجم هللا عبد16304111821033060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيالحسين عبد جبر محسن حسين16305261821021007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيامين محمد الجبار عبد ستار عمار16306121821018037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيدحو محمود عماد تبارك16307111822072017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0الرابعة النازحين ثانويةديالىادبيسعيد منصور علي عمر16308211821086007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم خليل خالد زينب16309141822127036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشيل حسن جبار حسن16310151821001018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسليم محمد ابراهيم فراس محمد الحسن16311141821005004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي محسن الرحمن عبد سكينه16312131822093064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلك عبعوب علي ريحانه16313141822074029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيميرزا اسماعيل ابراهيم صادق16314141821014012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عبد جاسب زهراء16315141822124033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيمفتن مهدي فالح نور16316131822077074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيمغامس حسن جاسب مسلم16317131821011070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد عباس صباح غفران16318111822068035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحسن محمد علي زينب16319121822102048

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعبد حمزة موحان كرار16320101821060103

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيالرسول عبد رضا محمد ازهر مصطفى16321121821034164

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيفارس اكريم محسن سجاد16322151821008063

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحاجي بطيخ كاظم مريم16323141822100087

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمسير صدام محمد مينا16324141822115078
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحمزة قادر سالم زهراء16325141822079051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيسلمان حسين محمد حيدر16326261821013045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمرزوك حمزه علي الهدى نور16327121822127114

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدهللا محبس محمد عباس16328121821034096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان سالم كالي فرح16329101822109082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيجابر فاضل رائد راويه16330101822111009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين علي تبارك16331131822093012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي عباس ماهر ساره16332101822091016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس حنون احمد غدير16333141822074083

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيسريح علي عباس بكر16334101821010005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيشايع ساهي علي ضحى16335131822070046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح وعد سجى16336151822050060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيكريم حسين وليد عمر16337111821027083

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيماضي والي جياد مصطفى16338141821029084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسن جميل رائد علي16339101821015041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح حسن مرتضى16340151821008133

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسج حمود نزار اسماء16341151822080004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيغضيب مكطوف حسين زهراء16342141822191022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم االمير عبد سمير االمير عبد16343131821042044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيجبر شمال خميس زهراء16344101822096028

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيالصاحب عبد جوعان عالء زهراء16345151822053034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيداود سلمان جميل وفاء16346131822072054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيعيدان محمد سلمان علي16347131821019029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة534.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحمود خليف محمد العزيز عبد16348261821156019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة حسين رحيم رغده16349111822095042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عباس محمد دنيا16350141822100024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعميش عبادي السالم عبد تبارك16351141822085007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيرحيم موسى حسين منى16352141822102101

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيكريم فرج شامل مسلم16353221821376138

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهليل كاطع محمد شذى16354151822040079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبياحمد ياسين ظافر محمد16355111821021135

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن عبدالزهرة حميد منار16356141822074103

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم عباس خضير حسين16357151821018022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود رحيم محمد زهراء16358131822077025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيصحن زيارة الحسين عبد عذراء16359131822093077

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين هللا عبد فخري مصطفى16360141821019139

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي عباس فضل ياسمين16361121822092058

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمزبان عباس فاضل مصطفى16362151821008146

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيزيدان كاطع سرحان حسن16363141821024045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم سعد ياسمين16364141822111064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف عزيز كاظم التقي علي16365131821011041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيكاظم حسين صدام اسامه16366111821022007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عكار كاظم زينه16367141822110099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيجودة قادر رافع سراج16368101821015025
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي ابراهيم محمود محمد16369101821016054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد العيبي محمد جاسم16370151821010017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد عباس دريد سجاد16371141821019049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيفيصل علي الرحمن عبد علي16372111821029075

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم سعيد كريم فاطمه16373151822042061

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعباس جبار موحان علي16374221821376096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيحمودي هللا عبد باسم مصطفى16375141821009049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد عبد احمد فاطمه16376121822102080

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيخفي المنعم عبد خالد ابراهيم16377131821045001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمرعب باني عباس زهراء16378131822094028

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعواد وادي حميد سما16379131822098097

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي عباس سالم يحيى16380131821014099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين مهدي فالح ميسم16381101822095027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيخضر علي حميد والء16382101822077043

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيهادي جليل محمد ايناس16383131822079011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس تركي نزار رؤى16384131822079016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيكريدي سوادي خضير تماره16385141822106010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم حسين ناصر حسين16386141821061048

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيالصاحب عبد سعيد عمار هللا عبد16387181821085038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعسكر شنيشل كامل اسماء16388151822041002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر مزهر سعد ليث16389151821003087

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن راضي الكاظم عبد مؤمل16390151821013061

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي محمد ابراهيم دموع16391141822080019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد شهاب يونس فاطمة16392111822109087

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحازم كاظم سعد زهراء16393151822040050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيموزان حامد ماجد مرتضى16394151821020099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود خزعل مجيد سجى16395151822044065

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحتروش عبد كاظم حنين16396121822089020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيتعيب فرج نجم الباقر محمد16397121821032102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين حبيب محمد امير16398101821015006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيحسين كاظم عيدان حسين16399261821016016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمنصور احمد قيس محمود16400111821180132

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيصادق فاضل عباس هللا عبد16401111821180082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر الرزاق عبد فؤاد الزهراء فاطمه16402131822107105

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيفليح حميد شاكر تبارك16403131822111024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد علي حسين ياسمين16404141822076120

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محسن سعد سيف16405141821013063

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن جاسم حسن مرتضى16406151821003103

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيجنيوي تايه محمد عمار16407211821074051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيايدام حيال صادق رباب16408141822080020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيفندي محسن مبارك هاجر16409141822070111

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين معن سجاد16410111821181038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعواد عبيد هللا عبد ايسر16411111821157001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي فتيخان طالب ميثاق16412121821175024
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد عدنان قحطان عدنان16413111821011035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين علي الكريم عبد حسين16414121821003022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمريوش دراي عماد تبارك16415121822112019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين كاظم ناظم زينب16416121822087027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبياسماعيل الحميد عبد العابدين زين أهله16417141822081003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيراهي فاضل عباس زهراء16418261822110024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيشالش ابراهيم اسماعيل مصطفى16419121821009211

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيعلي محمد علي عباس16420211821025017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي حميدي حيال حسناء16421131822109006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيجبار محمد صالح غدير16422131822075022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير علي ثامر16423131821004021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد رشيد محمد رشيد16424141821005031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيشهاب كوكز جاسم بشار16425191821109039

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن طالب مهند زيد16426141821038046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان الجبار عبد علي انسام16427141822100007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسوني جاسم نصيف هدير16428111822071122

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم محمود حميد حارث16429111821166008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيغايب عبد طالب علي16430211821226029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن باقر ناظم حسين16431151821011013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيحسون محمد عالء نبأ16432111822076123

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيرشيد محمد بشير نذير16433111821180149

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيسكران محمد صباح مصطفى16434131821004070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيهيبت فرج عباس تبارك16435131822115002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيالحسن عبد عريبي خضر حنين16436121822085012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيعلي جبار حسين زهراء16437101822114014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن حميد ماهر فاطمه16438131822111098

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن شمه االمير عبد براء16439131822116004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيراضي الواحد عبد حسين الواحد عبد16440141821400074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعيال نعاس خضير حسين16441261821026014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي غازي زينب16442141822126015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعكله منصور جبار امنيه16443121822092005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيشبيب محمد توفيق طيبة16444121822117019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيحمادي جاسم رعد ايمن16445141821004010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيفرهود علي حسين كرار16446101821060095

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد محجوب لطيف هديه16447121822081017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيتهلوك علوان محمد عايد16448261821208011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل احمد فاطمة16449101822101044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين جبر الهادي عبد رقيه16450101822099019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيناجي القادر عبد شاكر مرتضى16451101821030014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم الرهزة عبد حيدر كرار16452131821011056

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمصطفى السالم عبد احمد فاطمه16453131822116042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيزوير نعيم سعد البنين ام16454141822080003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم ثامر عباس نجالء16455151822051113

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيصالح محمد هاشم الرحمن عبد16456211821043020
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن جاسم عادل حسين16457141821049022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي يوسف الزهرة عبد ضياء16458141821028066

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن غازي علي امجد16459141821024031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم خالد وليد نور16460111822112132

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعريم عبد خيري موسى16461121821034183

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسون معيوف قيس مصطفى16462111821180143

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبينعمه علي عبد الكريم عبد زهراء16463121822090022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد سهيل نشمي نوال16464101822108047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعبود محمد جاسم امير16465101821060016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيقاسم اصغر حسين ضحى16466131822401060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيموسى جلوب رحيم زهراء16467111822117018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيسليمان احمد سعد شيماء16468111822150010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور محمد حازم براق16469131822094007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيطه علي حسين نرجس16470141822134054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود علي االمير عبد سجاد16471131821014037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيتبل قاسم غازي منار16472151822049093

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعلوان سعدون محمد جهاد16473211821054021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيحمزه رديف حافظ علي16474261821041025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيصفر ابراهيم عالء حسام16475121821044015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود عبد ريسان مصطفى16476111821012054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم حسن فالح رنده16477121822091014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيغزاي شلش محمد وسام16478121821005079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم كريم عبد رسول16479141821045018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبينافع الدين صالح نبيل روى16480131822086028

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحنون الحسين عبد حيدر المرتضى16481131821012017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيجاسم كريم داخل احمد16482231821061002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحريجه ابراهيم جمال علي16483121821044047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمطير عبيد شافي مريم16484141822079099

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخالطي غركان نصيف احمد16485151841001009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيخلف محمد جاسم حسين16486211841014019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجوهر مهدي حسن سجاد16487131841003025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحمد جاسم زياد طارق16488181841141049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيارحيمة ازويني مزهر جعفر16489141841026011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيناي محمد الزم مريم16490151842052037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن جبوري قاسم كرار16491141841029050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم الدين جمال محمد ابراهيم16492111841017004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم سامي عمار زينب16493151842046090

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة532.6للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحمد شنته صادق علي16494151841012029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم احمد خالد زينب16495141842149035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان علي حسين ضحى16496111842065082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحسن غافل منير زهراء16497101842123020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود هللا عبد عماد سرى16498111842111013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة524.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسالم حيدر صادق حسين16499131841016022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمفتن نعيم كامل مصطفى16500151841010064
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين رحيم عوف زينب16501111842110045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير فريد محمد16502111841018090

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف جاسم يونس غدير16503131842092034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكرم حميد ماجد حيدر16504151841017030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجميغ مطر علي حيدر16505131841257022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطريد نعمه حسين نورالهدى16506131842105050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبد مصطفى مريم16507131842071101

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد جواد صالح آية16508121842087004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيقدوري الكريم عبد باسل جنات16509101842105009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلق الرضا عبد مجيد مصطفى16510141841042047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيشفيق خليل نهاد الخالق عبد16511101841026113

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي راضي عماد منار16512141842132064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبد كاظم الحكيم عبد دنيا16513131842114004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكامل موسى محيسن فيحاء16514141842066040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخلف نجيمان رعد دالل16515121842129005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخميس توفيق حسن عباس16516121841032041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنصور بني الحسين عبد حوراء16517151842047034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيسى عمران قاسم زهراء16518101842105022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد قنبر مهند زينب16519131842071062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة508.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعايش فرج اكرم فيصل16520101841028074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيجودي مهدي علي محمد حبيب16521231841009021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة508.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيزغير مطشر عبيد عبدالعزيز16522261841029012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة507.6للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخلف قاسم سعد منتظر16523151841012061

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا فرج عطيه محمد ايه16524121842094023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدبعون رهين ابو شاكر كميل16525151841011079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزياره فلحي كاظم لينه16526151842054133

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفنجان الزم حسن حوراء16527141842066016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائينمر محمد عيدان تبارك16528151842045012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسن كاظم لمياء16529141842145126

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين كاظم جاسم علي16530101841020103

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل ضياء بالل16531191841011032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن صخي علي نبأ16532141842135044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمغامس عباس خضير استبرق16533121842103001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعنبر جاسم فاضل ادريس16534151841071030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطعمه يحيى احسان ايمان16535121842092014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة500.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيطالب خلف زيدان بشار16536191841341134

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوهيب عبدالرزاق جمال ايه16537131842116003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد الدين حسام مكين16538111842065093

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم مالك فهد16539101841041064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان ورد جمال دعاء16540141842149019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم خليل شكر شروق16541101842129010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيذويب مطلب بدر رسل16542151842047045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم عبدالحسين احمد نبأ16543131842070224

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد مؤيد ياسر عمار16544101741018022
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحسين ابراهيم غسان هللا عبد16545181841141058

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشالكة طاهر سالم اكبر علي16546141841016062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد علي جبار احمد16547141841018004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمد كامل قيس مريم16548151842047128

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدوس محمد جاسم قنوت16549131842072043

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهادي كاظم صاحب زهراء16550131842097020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيجاسم عباس خضير غيث16551191841083020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس خضير االله عبد فيروز16552151842054127

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خالد وليد نبأ16553111842068078

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيغفوري ستوري علي قنوت16554121842102068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيمحمود محمد علي غسق16555211842104023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائياحمد رجا ناصر مهند16556191841018016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد خضير احمد امنه16557111842098001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين حسن اية16558121842091003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمد مثنى ابراهيم16559181841018001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حمزة ذياب زهراء16560151842055040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين نيسان زهراء16561211842139060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم الرحيم عبد وسام آيه16562141842134005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد عباس عثمان هللا عبد16563141841152014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيخضير ابراهيم انيس افنان16564111842106005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن محمد الخالق عبد علي تقى16565121842089021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلومي زويد رعد علي16566121841026074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيطويرش كاظم رائد احمد16567111841009003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد موحان اياد زهراء16568111842066020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموزان مهوس حنون زينب16569151842053052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود سلمان حسين انسام16570131842104010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيرسن محمد علي عباس16571151841071124

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمادي ابراهيم طالل رحاب16572121842112052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشبيب ناهي رحم نبأ16573151842050079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيادهم قاسم حازم الدين برهان16574141841048011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود احمد عماد لينا16575131842096026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلاحيائيراشد سلمان قيصر العابدين زين16576231841253003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس ياسين محمد هللا عبد16577101841019082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجماغ ناصر احمد رقية16578141842086070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح رسن احمد مرتضى16579151841004057

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياالمير عبد جالل ثامر رسول16580121841030067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيفرحان عبد قاسم زهراء16581141842220046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمزعل جواد دريد زينب16582151842056035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين عبد احمد تقى16583101842095018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيهدلوش عبود حازم مصطفى16584211841085022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد رشيد باسم زينب16585121842107107

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن رياض علي كرار16586131841030073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزيز راشد المحسن عبد براء16587141842079014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدنفش صادق اسامة هنادي16588141842095063
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم صبحي نبيل علي16589231841251150

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيجياد الكريم عبد محمد سجاد16590161841392003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان سالم رافد تبارك16591111842062023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيعبيد هادي محمد تبارك16592261842134010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحنتوش حسن يوسف ميادة16593131842109023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس كريم الهادي عبد محمد16594141841173041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلومي حنين عزة هللا عبد16595141841019045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجمعه خليل اسحاق ضحى16596121842090026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد محمد باسم سالي16597111842114052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين مهدي زاهر حنين16598101842115041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمعله عكال الرزاق عبد محمد16599221841093072

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن حسين حسن جعفر16600131841010017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن سالم قاسم ديانا16601101842098005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبل كريم عويد ميس16602121842094182

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار جعفر عيسى فاطمه16603151842058067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان جبر كريم مريم16604121842094173

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينادر قادر عباس اسامة16605151841017007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطه حازم غسان حازم16606131741034007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد خليل اسماعيل مينا16607111842077031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيزبون عجم زامل ختام16608111842110022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد جاسم فاضل محمد16609121841030151

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائييسر محمد عباس مؤمل16610121841030128

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجوده جاسم محمد فرح16611111842080092

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغفور اللطيف عبد جمال ياسين16612131841016098

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.2للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيهويدي حامد اللطيف عبد رسل16613221842156053

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين عبد سعد علي16614101841208009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد جياد عوده هاجر16615141842079110

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميد عذاب السالم عبد خديجه16616141842079027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالعزيز عاصم كفاح اريج16617131842075004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عباس ابراهيم براء16618131842101010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطه خالد احمد ياسمين16619131842101055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيثابت دعير فاضل بتول16620141842145019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرحان هبسي عبيد محمد16621121841025084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن حسون احسان هاشم16622121841002040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالزم خفيف الحسين عبد احمد16623121841030014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعكل محسن كريم رقيه16624121842094072

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم صدام احمد زهراء16625131842097017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياسماعيل عباس فاضل والء16626121842091038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدشر حمد عيسى زهراء16627151842040062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعودي عبدهللا هشام تبارك16628111842066011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعيد محسن علي مناف16629121841030184

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيالسالم عبد محمود زياد ايه16630111842072008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكزار عبيد جميل علي16631251841014055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمظلوم علي محمد مروه16632111842217069

2889 من 378 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الحافظ عبد طارق ساره16633141842078042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان مهدي محمد منال16634141842145134

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي جوحي محمد علي16635141841012028

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد محسن حيدر فاطمه16636121842107167

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحاحيائيعباس باسل حسين محمد16637181841361015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيجواد كاظم ضياء نمير16638181841346046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزه عربي فاضل افنان16639131842078002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعكله حسن هشام احمد16640131841012015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبيد سعد رفل16641131842101018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطاهر كاظم محمد علي16642121841025063

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصكر حمود المطلب عبد أحمد16643151841007006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم اسماعيل علي هديل16644121842114043

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعسكر المهدي عبد احمد منار16645121842090038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيعيسى فاضل طياب حوراء16646211842156013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمود الرحمن عبد نبأ16647101842107030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجالي جبار صباح حوراء16648151842053021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيتريجي جاسم رحيم حوراء16649151842053018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجحيل محيسن علي هند16650111842065114

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جميل حسين علي16651111841018071

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن حمودي حامد آيه16652141842102005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنجي عبود عامر رنا16653141842067019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيغالم حسين مظفر زينب16654111842105044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلك محمد علي مروان16655141841043024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيدشتان هادي حسين ضياء16656141841011050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد صالح هادي حسن16657141841021028

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيعباس خضير احمد الرحمن تبارك16658231842178005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين شنوت حامد مؤمل16659141841016084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي جابر عبد حسين16660131841010027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعواد عوض اياد االء16661131842101002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير صالح امال16662131842099005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي احمد صفاء محمد16663141841008079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم االمير عبد ثامر محمد16664101841005023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد جاسم أمين محمد16665101841004014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد ابراهيم عبدالحميد هناء16666131842123029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطاهر عبود عبدالباسط لقمان16667131841014023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا جار عطوان حسين هاله16668111842217089

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف الستار عبد سالم زينب16669111842138012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد جاسم محمد مروه16670141842145128

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسالم حسين سلمان علي16671141841027033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعمران حسوني غالب محمد16672121841031154

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى ابراهيم عادل السالم عبد16673141841009017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميدي الحميد عبد علي زيدون16674141841021046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمران حسين محمد نبا16675141842069048

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيجاسم خليف احمد مريم16676261842108093
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي كريم علي نبأ16677131842098089

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس كاظم جواد غفران16678121842122014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيثجيل باشا جبار منتظر16679121841026136

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات االهلية العراقية العائلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاصد موسى جعفر زينة16680151842062007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمدعلي روضان شهاب صفية16681131842116029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعطيفي محسن حسين غفران16682121842096022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم منحر علي ربى16683151842048041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحاتم عبد احمد ايات16684151842048006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزهرة عبد حميد قيس مهدي16685151841011120

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيطاهر محسن خالد سجاد16686111841009015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحاتم سامي حيدر محمد16687121841015017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكريم دعير مالك علي16688121841031114

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيخضر محمد صالح مصطفى16689191841341119

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد فاضل عبد هاله16690141842099059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوفي نجرس حمزه زينه16691141842069036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسون عدنان تبارك16692131842078009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح مهدي سجى16693101842223047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائياحمد خلف ابراهيم زينب16694311842039014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن رزاق قاسم حوراء16695111842081012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالمنعم عبد فالح مهند آمنه16696111842065004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد كاظم غالب محمد16697121841030150

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف يوسف سالم حسين16698121841030051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعويد حسين محمد الضحى شمس16699121842094128

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيسلمان محمد جاسم احمد16700251841046002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي أيوب رياض تقوى16701111842093005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمعيبد بجاي فاضل الهدى نور16702141842225096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد صالح رافع سهاد16703121842101021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد كنعان رياض زهير16704191841019035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحواس عبد حسين فاطمه16705121842102062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيجاسم احميد محمد اسيا16706111842085002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبد اماملي حميد فاطمه16707151842047118

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعارف لبيب ابراهيم مصطفى16708211741029040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حمزه ذياب هللا عبد16709151841071130

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي هللا عبد حيدر زهور16710111842105043

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم نصيف خالد ساره16711101842097025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0الخارجيونالثانية الرصافةاحيائيحمزه محمد ستار محمد16712141841400031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشالف محمد احمد منتظر16713151841012057

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرحان عبد قاسم زينب16714141842145092

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيشايع برغوث محسن ميسم16715261842083090

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن غازي كريم محمد16716231841020258

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمليحج محسن محمد نور16717141842145150

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغضبان عبدالحسين علي عباس16718131841007007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد كالص فرات فرقان16719121842094166

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم حسون عالء ايه16720121842107025

2889 من 380 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيزبار تركي قاسم احمد16721101741020013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان الجليل عبد ماهر سماح16722111842066032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود حسن صالح دنيا16723111842066016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمنشد زامل سعد احمد16724151841071015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود حسن صالح الصادق محمد16725111841012032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم احمد العزيز عبد سوسن16726141842079059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.3للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد خضير احمد طه16727101841026109

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.3للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن رمضان محمود يوسف16728131841010145

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد ابراهيم محمد تقى16729101842091020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير االمير عبد زهير محمد16730121841201039

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالهادي عبد حسن هادي نور16731121842110082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات االهلية القبس ثانويةالثانية الكرخاحيائيسريح كاظم محمد ليلى16732111842132005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيصالح الرزاق عبد عادل هاشم16733211841037027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم هللا عبد نصر سيف16734101841042009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشمخي علي محمد المنعم عبد الباقر محمد16735151841011086

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحبيب جاسم موسى نرجس16736151842045054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيروضان علي عبد محمد غدير16737121842095040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفرمان الرسول عبد خليل الحسن16738151841071032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم السالم عبد حوراء16739121842102027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف الكريم عبد حازم سندس16740101842103019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعريب كريمش علي حنين16741261842098008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيساري حمود كريم مريم16742131842100083

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير علي مريم16743131842070205

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0الخارجيونالثانية الكرخاحيائيحسن دعدوش  طه معتز16744111841400017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفليح بدر هللا عطا رسول16745141841028034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن كاظم صادق رسول16746141841017047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر هويل كاظم هبه16747141842087042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم حسن جاسم فضل16748181841346037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطارش جبر صباح علي16749131841012084

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين اسعد نور16750131842070230

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجابر مناتي محمد فاطمة16751151842041054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود خلف علي طيبه16752101842119044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن صادق جعفر جنات16753101842123009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمران علي غسان محمد16754101841019131

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزهيري حمود علي زينه16755151842055059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائييحيى مهدي فتحي هدى16756121842117040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد سلمان ستار بشرى16757121842121001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيمرزوك خلف رعد عمر16758311841072017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيوادي هللا عبد خضير هللا عبد16759111841008021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائينعمة صالح مهدي مقتدى16760151841071239

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد مجيد طالب نور16761101842117102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالهادي عباس خضر كرار16762131841005037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم مراد خالد امنه16763141842114005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحماده صبحي حسام ايه16764141842225012
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي حسين محمد مريم16765121842118082

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين طه محمد استبرق16766131842093008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالحسن سدخان الهدى نور16767131842100093

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمراد هللا عبد مراد ابراهيم16768321851010003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيولي مفتن غالب شفاء16769241852106036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين النظامية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكسار حسن عادل علي16770141851002018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسالم فاضل ماجد داليا16771131852093012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداغر جبار وجيه زينب16772131852093035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم سلمان كاظم هبه16773131852107049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبيد حسان كاظم عباس16774151851005059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمطرود شاكر حميد نبأ16775131852093067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيإبراهيم بدر حسين منتظر16776221851019062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيمهوس كاظم صالح هللا عبد16777221851033057

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحيسن ثامر حبيب سجاد16778141851012020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجواد عباس علي زهراء16779141852072021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيغالي حميدي قاسم محمد16780221851021122

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيعبد اللطيف عبد رائد منير16781211851026033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعكاب ناشي خالد المنتظر16782221851001013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم سعدون كاظم زهراء16783151852049026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد كمال غازي علي16784141851013069

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعلي حسن طالب سارة16785261852110013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن مغتاض هادي ليث16786151851020041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيعلوان حسين عدنان نسرين16787211852136030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسلمان جبار محمد العابدين زين16788151851002026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبطان كاظم احمد رامي16789131851002016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيولي ابراهيم حكمت علي16790131851014029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيجبر كاطع يحيى فاطمة16791221852155029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداود الكريم عبد نظام زينه16792141852111021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاوي محسن قاسم احمد16793101851015004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين عبد نجم ساره16794111852109032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحليحل محمود كريم علي16795281851002049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيصالح عباس اسامة العابدين زين16796231851027017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحسن الرحيم عبد االمير عبد حسين16797161851038033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيالساده عبد هاشم الزهره عبد أسماء16798161852240002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسيد يوسف حسن غدير16799151852054034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبد خليف محمد حيدر16800221851028040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسون مساعد سالم احمد16801141851028003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصابر هادي علي جنان16802121852094008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيسعد عزيز باسم علي16803311851024026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيجمعه حسين هادي فاطمه16804231852114032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشغيت الرضا عبد محمد حسن16805151851007025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيالغني عبد خليل عصام محمد16806111851021104

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد الهادي عبد سمير يوسف16807101851022056

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيسعد جاسم عباس محب16808151851071235
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان سعدون ماهر حياة16809131852098009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي الستار عبد مقبل محمد16810141851020096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصالح عبداالله مؤيد جيهان16811131852102003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهادي حسن كريم نبأ16812141852135024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد محمد سعد ميس16813101852089016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيطه حمدان حمد هللا عبد16814101851208018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل حمودي شهم فهد16815141851020079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد الجبار عبد علي حسين16816141851042005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود غالي جبار علي16817101851008024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطتطبيقيسعد خلف سعد مريم16818261852080013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشخير سالم ماجد حسين16819131851045013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيناصر حمه عزيز زهراء16820131852096010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصكر جاسم محمد هدى16821131852070044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيياسين محمد سالم عباس16822131851031041

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي لطيف زكي محمد16823151851015066

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيمنجل عباس برزان كاظم16824161751131055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعربي عباس قاسم رسول16825151751018016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس الرسول عبد علي ايه16826141752134003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيالعظيم عبد فاضل سعدي سيف16827111851004049

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيفرحان هللا عبد اياد خضر16828111851025012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقيجزاع حسين كاظم سفانه16829111852069011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقياسد ماي طارق علي16830111851009031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد راضي فالح غيث16831111851006118

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد اللطيف عبد لؤي رقية16832121852110006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفندي عبود سلمان حسين16833151851005032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي عبود طه شيرين16834101852114020

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسان عدنان لؤي سلمان16835101851046003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد صبحي رباح هبه16836101852091035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعد المنعم عبد يحيى هللا عبد16837101851019102

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين عليوي حسين علي16838101851014073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارتطبيقيحسين ابراهيم اسماعيل حسن16839191851104010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسيد عبد الكريم عبد مهدي16840141851021114

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشمام عنجور زامل تبارك16841131852281004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل ابراهيم اسماعيل نورالشمس16842131852117083

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيجرو نوري صباح هللا عبد16843101851205090

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموسى فاضل حيدر كرار16844141851021073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد هاشم سعد سيف16845101851009009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم جبار العباس عبد ساره16846241852130019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيرحمه ابراهيم محمد مصطفى16847231851002120

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيعبيد عتوي خضير مصطفى16848221851003152

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكرم تقي محمد اركان كاظم16849131851031066

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عيدان محمود اسامة16850131851006009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين رحيم رسول مؤمل16851151851017060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد شهاب صالح حسين16852111851006049
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين األهلية التكامل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيغايب حسن فراس علي16853121851038002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيعبد جواد حيدر حسن16854251851022010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيهليل ساير توفيق احمد16855111851209005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعزيز الصاحب عبد حكمت سجاد16856121851202026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم عباس جواد فرح16857121852105051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي طارق زياد ايناس16858131852106005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيجبار صليبي سعيد ايات16859111852112005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالكريم طالب علي عمر16860131851014038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيعطيه صكبان صدام براء16861111852070003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجياد الزهره عبد ميثم نبأ16862121852094045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد علي محمد ميثم محمد16863121851031111

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيبوهالل البشير بن زهير فيروز16864131852283027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد الكريم عبد زيد بدر16865111851200032

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاالولى الكرختطبيقيشفيق سهام محمد انمار احمد16866101851061001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيموسى فاضل حسن احمد16867111851006016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد حمزه محمود علي16868111851026077

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر اسماعيل ياسر يسر16869131751001130

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد نجم خالد حسين16870151751018010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخاجي الزم محمد علي16871151851007069

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد علوان نصر رعد16872141851042008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيواوي حنظل جليل محمد16873271851007088

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير ياسين مؤيد مريم16874161852231051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداخل سيف صالح هللا عبد16875141851019043

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس علي محمد حوراء16876101852118011

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد كاظم ياس بلقيس16877131852071007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح مهدي اركان مرتضى16878141851021100

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمصلح احمد شهاب حازم16879111851006037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيوحيد حسن علي سبأ16880121852102036

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمكوطر جابر طالب صابرين16881111852110038

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيخان علي علي كامل نرجس16882151852045035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيلفته عبود قاسم عباس16883151851008021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزغير نعمه حميد كرار16884151851005077

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد ابوالقاسم اكرم مبين16885131851007019

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي الحسين عبد علي رقية16886121852118021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان جاسم محمد مرتضى16887131851005048

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي علي عبد رياض ليث16888141851201318

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشاكر صبري علي نور16889141852074040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيجبر علي حسن يعقوب16890221851004068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيصادق صحن ستار محمد16891161851020078

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيمحمود رزاق رائد حسين16892231851030008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةتطبيقيلعيبي حنون محمد احمد16893241851053001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيسالم حسين حمودي حسن16894281851151101

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشحين رحمه شاكر تبارك16895141852090010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيسليمان عباس الكريم عبد محمد16896101851208029
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيحسين محمود زيد العلي عبد16897211851025012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيصالح هادي محمد اسماعيل نبأ16898211852113021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحاتم رحمه رسول منتظر16899121851031128

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد عباس فاضل فرح16900131852087012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقييوسف مهاوي يوسف حسن16901151851007027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن بدن ابراهيم حسين16902151851013012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة473.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف حميد علي الكريم عبد16903191851348055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيالعزيز عبد عدنان سنان مصطفى16904101851026126

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيعصفور رحيم عماد علي16905111851037047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحرامي محيسن عباس زهراء16906141822110079

التربية كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسوني كوالن الرضا عبد الهدى نور16907151822044098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيطه محمد فاضل شهد16908131822075020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة575.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر علي مهدي شهد16909151822046045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان كريم حسن اسماء16910151822040005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيسليمان علي رائد رفل16911101822091008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبينبي عمر ايدن زهراء16912141822095033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيشكر جمعه عباس دينا16913131822107043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيداخل عزيز جبار زينب16914141822124040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيسرحان اسماعيل ربيع محمد16915111821166027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة558.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيأزغير خليفه عيدان ايات16916141822401018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيد سفيح هاشم ايه16917151822047018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيالرضا عبد ياسر جاسم طيبه16918151822051075

التربية كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل اسماعيل عصام سدر16919131822111073

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن االمير عبد قاسم هديل16920121822087060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته محمد باسم كرار16921131821030062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيمغير عباس كاظم عباس16922261821176023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سلومي داود زينب16923141822075100

التربية كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيابسيط محسن يوسف زهراء16924151822040059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار زغير مهدي زينب16925131822098085

التربية كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبينور محسن فاضل بالل16926221821079005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمسلم هاني مخلص عباس16927151821005052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيفاضل سلمان غالب طيبه16928141822066030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزغير محسن فوزي هدى16929151822048128

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين جاسم محمد غفران16930151822055062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيحبيب شعالن كريم نارين16931231821181021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبينعمه علي قاسم نهى16932141822113022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0المختلطة بردى ثانويةديالىادبيمحمد احمد عدنان محمد16933211821229021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلي المحسن عبد قاسم علي16934261821176033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيمذكور مهدي الزهره عبد حنان16935131822084006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيحزيم مسلم عقيل فاطمه16936141822144041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيمتجي جبار عباس مريم16937151822052018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيصابر عاتي محمد زينب16938131822106033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبيحسون عبد الحج احمد16939191821066002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهدى هليل جاسم زهراء16940151822040043
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم علي عباس سجى16941121822105088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيشكر عادي حسن محمد16942121821175019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيحاجم سيد فاضل زهراء16943111822076056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبديوي عطيه رحيم زهراء16944151822044039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا جار علي حسون غفران16945151822055060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيداود جامل كريم علي16946141821012060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم سالم فاطمة16947131822107103

التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيعزيز صبر غازي ياسر16948111821025052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيخليف غزاي جواد حسين16949141821028034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنون فيصل غازي ساره16950151822040072

التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف عزيز كاظم تقى16951131822118037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن هللا عبد احمد مريم16952121822103043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمرزه حاتم قيس محمد16953261821013131

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد عبد ابراهيم الرحمن عبد16954131821171016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعالوي شفيق جاسم مصطفى16955141821003126

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمحمود الرحمن عبد جمال فاطمه16956261822083048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيرداس محمد محمود أنسام16957121822120002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيمشرف علي عبد حسين علي16958221821214005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح جباري هاشم أيات16959151822044007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيخضير دهش عادل زهراء16960151822052010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيجبار الرضا عبد رائد االء16961141822075015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة538.0الخارجياتالثالثة الرصافةادبيضيدان لهمود الحمزه عبد سناء16962151822401040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد كاظم جواد حسين16963151821018020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر زعالن سالم محمد16964151821007173

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيياس خضير ستار حسن16965151821007026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس جعفر حسين فاطمه16966151822046057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينجم بريبر قاسم علي16967141821003096

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيجابر عبيد محمد زينب16968141822143027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد مظهر حسن فاطمه16969141822092034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيشوني رمضان علوان احمد16970141821031008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي لفته عطيه حسين16971141821061042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة عبيد رحيم حسين16972111821029027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي احمد خالد الدين نور16973111821025050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيبربوتي خالد وليد مريم16974131822071111

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيمهودر عبود سعد حوراء16975131822126014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيحمزه عبيد عدنان محمد16976231821034078

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن حسن فؤاد زهراء16977121822112052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم عيسى خورشيد شهد16978151822046042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيهبول عباس علي حسين16979141821032016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيجهلول عبد سلمان ابراهيم16980141821061006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيجسام علي احمد سجى16981131822126035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيمحيسن عذار خضير هدى16982131822103072

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيياسين مهدي سعد زينب16983111822076065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيبشير حميد حسام طيبه16984131822107089
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن علوان حسين علي16985141821061088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيضاحي عوده هللا عبد حمزه16986261821176012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيويس حمه ياور اسماعيل مصطفى16987141821038152

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيزيدان حردان الحسين عبد تبارك16988121822095011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد حمزه عدنان حمزه16989121821035006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيمخلف حسين فرحان عمر16990101821150027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن حسوني كريم امل16991131822118015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم حسان نوري مريم16992131822107122

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيفضيح العباس عبد زيدان حوراء16993111822076031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجريب حسين الزهره عبد زينب16994151822051055

التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيعبود مزبان جمعه الرحمن عبد16995191821071032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيعبد نجم حسن رفاه16996101822107014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين المسائية األمين الصادق ثانويةالثانية الكرخادبيفرج هللا عبد باسم عمر16997111821205031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيدويج عودة صليبي عدنان16998111821152024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عبد هللا عبد الحميد عبد16999111821156041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطيه رايد عالء تبارك17000151822044019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حميد ناصر عادل17001101821155012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن فياض علي عباس17002141821045023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيسحاب حمادي عبد فاطمه17003121822113018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم ابراهيم ليث علي17004121821003069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر محمود محسن مرتضى17005141821027081

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيخضير جبر شغاتي احمد17006281821046002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخادبيسهيل طلب احمد فاطمه17007101822223019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود كريم احمد الزهراء فاطمه17008151822053061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيصالح محمد حاتم ابراهيم17009231821198001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعواد صالح احمد حوراء17010141822102021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد جبار محمد أيناس17011141822079016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي حسن رافد نازك17012131822098146

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحيدر محمد حسن تبارك17013151822044017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد محمد جاسم ياسر17014121821175026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيكسوب دلف مشعل مصطفى17015191821108024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيوايد طعيمه ناجي علي17016141821029058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيبر حسون علي كوثر17017141822088057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيمحيسن احمد الرحمن عبد تقى17018261822125001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيعزيز الحسن عبد محمد الحسن عبد17019181821129012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود نجم ماجد ليث17020141821061117

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبييوسف عبد سلمان هاشم17021121821170034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعفريت كريم محمد فاطمه17022151822058071

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن عميد كريم هواجس17023131822107147

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع هللا عبد نجم حسين17024141821028041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة الرز ثانويةقار ذيادبيبجاي طاهر كريم كرار17025221821267009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم الرضا عبد كريم عذراء17026141822092031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم المحسن عبد الباقي عبد فاطمة17027131822129014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيحسين حربي السادة عبد مرتضى17028261821016041
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمصيحب سلمان جوده زهراء17029151822051042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيازعيل الصاحب عبد راهي شهد17030151822051070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمعيدي سالم محمود بتول17031121822098012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد خميس جليل جالل17032141821015018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عزيز احمد ضياء17033141821048043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيخضير الوهاب عبد طاهر خضر17034261821156010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيفتحي خلف زياد فاطمه17035141822116017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم منهل مصلح احمد17036111821032005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس هللا عبد ماجد دنيا17037151822044029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيعنيد حسن فائق خطاب17038101821160015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيدعدوش كريم محسن نهلة17039141822136073

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيخالطي راضي جاسم نبأ17040141822074106

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين خليفه كريم حسن17041141821031020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيراضي مهدي تركي يوسف17042241821035038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان عبيس صبار رانيا17043141822139014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمرزه منفي معادي رسول17044261821013050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل محمد السالم عبد فاطمه17045131822071097

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعباس كاظم جمعه ابراهيم17046101821155001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيخليل عراك طارق مسلم17047101821155023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيسكران وهيب محمد حوراء17048211822239002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيداود جرباوي قادر فرح17049231822094017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيجياد عكار شعشاع رانيا17050141822093027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيياس يحيى اياد امامه17051141822099009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيدحل شطب محمد رعد17052101821055010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعدوان جواد حسين رند17053141822093032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيعيدان سالم حسين وفاء17054141822124074

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيجاسم حسين صدام الحميد عبد17055211821026019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعودة مفتن راضي اسراء17056151822058004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيغاوي رحيم سالم براء17057151822054019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر ثجيل صبير عذراء17058151822040088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيدايح حمد محمد شروق17059101822095013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيهويل شخير الرضا عبد اركان17060141821028013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيمهدي حسين حمد شيماء17061211822178040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيهندي رهيف طالب محمد17062121821202215

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيحسين ياسين قيس لؤي17063181821315016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعكلة كويش عودة حسن17064141821061032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان فرحان حسين فاطمه17065131822104039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف زبن محمود عثمان17066121821176026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيجديع عبد هالل هللا عبد17067121821175016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحمد محمود صالل محمود17068111821157025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيحسن حسين عثمان قحطان17069111821051025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيبديوي اللطيف عبد اسعد اللطيف عبد17070191821052019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيعالوي مهدي عيدان يوسف17071131821013047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيسماري علي صباح نرجس17072121822091039
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحيسن توفيق احمد علي17073261821156027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد الرحيم عبد الغفور عبد زينب17074131822123020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيشويخ الحسين عبد علي فاطمه17075131822129015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيياسين طارق حسين زهراء17076181822236017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج بوه علي حيدر17077131821017047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن دعيج كاظم حسين17078141821045015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيشكر حمد حيدر سحر17079101822113022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيسالم صكبان هويدي محسن17080221821225021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيمريوش دعدوش حاكم الندى قطر17081141822092037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيمجيد خميس احمد انور17082261821173005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعماره زامل اسماعيل احمد17083141821003001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيكاظم حميد صباح هاله17084261822112027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعلوان دواي رعد فاطمه17085141822083017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيفليح خلف صالح زهراء17086141822110077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم كامل جاسم مياده17087141822122029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر حيال حسن اسراء17088151822056004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم الرضا عبد مالك تقى17089121822113005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي خالد وليد نور17090131822071134

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيالجليل عبد فاضل محمد زهراء17091131822119018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم جبار موسى حيدر17092131821045048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيخماط سلمان امين طيبه17093121822089052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد الزهره عبد علي سجى17094121822176010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر عبعوب الرحمن عبد زهراء17095151822080025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان جاسم ماجد ديانا17096151822055023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيحافظ كاظم جواد سجى17097151822080030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيادبيمحمد ياسر جاسب علي17098221821318020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيحبل ياسر صبار محمد17099221821307086

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيحريجه جمعه سعد عباس17100261821041022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيصكر رسن الكاظم عبد أيالف17101131822106006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيجتير هاشم حسين الهدى نور17102121822099070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيضعن سلمان سمير عمر17103261821030027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجبار الساده عبد االئمه عبد باقر17104141821003014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيديوان مجبل جاسب علي17105281821010036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمزعل حسن باسم طيبه17106131822094055

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجليل حسن قاسم فاطمه17107131822094061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيشغيدل كامل يوسف زينب17108131822107067

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر غالي محسن نبأ17109121822125096

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيم سباهي لعيبي جاسم17110151821018009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمزعل جوحي محمد حيدر17111151821008056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمرزا رضا محمد الزهراء نور17112151822050099

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيتقي فرطوس سعد مصطفى17113151821020105

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيبوري سلمان علي الهدى نور17114151822051119

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيدبن كويش مطشر مصطفى17115141821003128

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيحمندي ابراهيم محمد علي17116141821045026
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيهالل محسن سعدون عمر17117141821029061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبياحبيش امطشر مصطفى نغم17118131822107131

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيخلف جميل رياض مرام17119191822259012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيبدر مهدي سعدي فاطمه17120121822105122

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين العامرية ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي علي حسين هللا عبد17121111821044007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين كاطع علي حنين17122151822056017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيوالي زبون محمد علي17123151821002069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمظلوم عبد محمد مصطفى17124151821005105

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم اسماعيل اكرم ايمان17125111822112020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيالجليل عبد حماد يونس شمس17126101822099025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيحافظ محسن ستار زينب17127131822081008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد حسن فاضل مصطفى17128111821053148

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيماشي وهيب علي خضر17129191821028015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعبود ياسين مؤيد كرار17130141821018063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس اسماعيل رعد احمد17131141821019006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيعامر معن مهدي ثراء17132131822110006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان داود حلو ميعاد17133141822092040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيصبح طالب احمد خالد17134111821042026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم محمود شاكر كوثر17135111822061037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشكور مريود علي محمد17136151821008125

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيابراهيم عبد مفيد زهراء17137261822091021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيفيصل ماضي كاظم أنور17138141821029005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيبحر ناصر جبار حوراء17139141822110045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد مجيد مازن سرى17140141822095057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيحمادي جسام رضا حوراء17141141822122010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيعلي حمد عبد ماجد17142191821052027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر الرضا عبد مهدي الهدى نور17143151822042074

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر حسن احمد زهراء17144151822045044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر كاظم طالب محمد17145151821007178

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف عباس علي زينب17146141822115050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيالمجيد عبد صبري صالح كوثر17147151822056062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين المسائية الواقدي ثانويةاالولى الرصافةادبيداود سدخان عداي مصطفى17148131821254026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيسرحان مزهر عادي محمد17149101821032034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيصالح فنجان قاسم كوثر17150101822096063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيعواد ساير مؤيد احمد17151101821011006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيحسن هللا عطا زياد لؤي17152101821150029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0المختلطة مأرب ثانويةاالولى الكرخادبيعنفوص عبود مجيد عمر17153101821158014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد الرحيم عبد باسل علي17154131821042053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم جاسم يوسف علي17155141821061107

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيمحيسن غازي رزاق غسان17156191821283008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر حذية كاظم حيدر17157141821031031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد حسين علي زينب17158141822073046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد ناجي علي رفيف17159121822127043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجامل جمعه جاسم بتول17160151822058013
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيكاظم عناد صباح وسام17161261821013149

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمشتت حسين علي دانيا17162141822079032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحيسن غالي هاشم علي17163121821034123

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيعوده شياع فالح مصطفى17164231821045024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمديلي ساده كريم علي17165151821018076

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيطشطوش دايخ فاضل رونق17166151822048038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيجبار لعيبي غازي رسل17167131822122018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان حمود خالد شهالء17168141822110112

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيزبين حسين جعفر علي17169141821003086

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيفرعون كاظم عماد زهراء17170121822095018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعلي ابراهيم امين هبه17171101822113048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيسبع كريم ساجد علي17172141821032034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمتعب سفاح فاضل فاطمه17173151822056059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسالم سعدون فالح شمس17174141822067060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيزيدان جمال احسان قتيبه17175121821170026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيأمير سيد الرضا عبد زهراء17176111822112058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين العامرية ثانويةالثانية الكرخادبيموسى هاشم حيدر رامي17177111821044002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن ثابت علي سجى17178151822055050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيفريح سعدون الحسين عبد تقى17179141822080011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيمحمد خلف كريم حاتم17180191821095012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعودة غضبان جميل يوسف17181131821003074

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةادبيزغير رحيم راضي احمد17182131821040002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهميم دمن خالد تاج17183261821013018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيشريف حيدر الحسن عبد محمد17184151821003098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد فراس رعد رسول17185151821015040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيلعيبي كريم تحسين آيه17186121822090001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد حسن فالح تقي17187141821045007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيخليل ابراهيم بشير سامي17188101821041023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيمنخي ناصر حسين رقيه17189141822090020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيوادي عكله حسن علي17190141821029049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد سوادي عادل سجاد17191141821024096

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم غازي عدي رسول17192111821007031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود ناصر الحسين عبد االكبر علي17193151821003058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن علي موسى زينب17194151822047068

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيملكه عالوي عباس احمد17195151821007005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم جمعه عصام نوره17196131822105052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيتايه عليوي هادي مصطفى17197141821032046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن هادي عامر حيدر17198141821032021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيزغير عبد رحيم محمد17199111821028053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيحنون قاسم أحمد علي17200141821029043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد جبار رعد رنا17201141822065027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيزاير حسن جاسم جعفر17202141821008019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمطر جاسم محمد جاسم17203141821061022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيسبط سالم عدنان احمد17204111821025004
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيفنجان هللا عبد نجم تبارك17205141822222074

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحيسن كامل اسماعيل أيات17206141822092002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد سعدون محمد مرتضى17207121821036024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد حبيب ابراهيم ضحى17208131822285017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيعبد حسين علي حارث17209191821072010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيشحاذه هللا عبد ستار حارث17210191821101009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم نصر علي17211271821038073

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد علي الرحمن عبد زينب17212151822055044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته مفتن فالح مفاز17213131822078043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيمخيلف عطية كريم زهراء17214131822084016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم سمير علي ايه17215131822118024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين ساجت محمد زينب17216121822116013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيموسى ابراهيم جليل شهد17217211822178038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخلف غازي سعد انفال17218211822145011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي محان راضي هديل17219101822133066

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبينوري هللا عبد مروان طه17220101821022031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف عنيد حبيب علي17221141821029046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمزعل مجيد موفق فرح17222131822098129

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عبدالرزاق علي محمد17223141821045039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيرفش كاصد احمد وسام17224141821028133

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض علي مهند زينب17225131822098086

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد خليفه موسى آيه17226131822107010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان سلمان الباري عبد طبيه17227111822108064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحيبس كمر رحيم حوراء17228141822102022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيخلف محمود هللا عبد علي17229191821104019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكال جعفر مؤيد منتظر17230151821001145

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي قاسم سليمه17231131822091073

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض جبار حسن مرتضى17232131821002069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكبسون حسين ضياء أيه17233111822109005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيزبون داخل هادي سعاد17234141822073058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان ناصر محمود خضر17235141821004023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعيسى علي حسين علي17236141821061089

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيراهي حسين عباس فاطمة17237281822061044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيخليل اسماعيل خليل سجى17238131822281020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسين عبد علي زهير سجاد17239131821012066

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيخضر هاشم حسين علي17240131821012092

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد جبار الستار عبد ساره17241141822075115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان عواد سالم الرحمن عبد17242101821160024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيبراك محمد باسم عمر17243101821040024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد كاظم طالب حسين17244141821003033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيناجي اعريبي نزار رسل17245131822098050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر الحسين عبد علي ايات17246141822099012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيشاطي هادي نافع ناديه17247141822092041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيموزان كاظم رزاق احمد17248141821048006
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج فاضل علي ماهر17249141821028100

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف مزود ثاير باقر محمد17250141821048080

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي خليف شريف مريم17251151822055073

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم جاسم يوسف حسين17252141821061050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خلف زيدان مريم17253141822072072

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيجبير فالح حمزه رنا17254231822116007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيعيسى عارف مهدي زهراء17255131822401034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبييوسف هاشم سليم احمد17256151821018004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيالنبي عبد كريم محمد حسين17257151821001033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيلفته زيد عبد هادي محمد17258251821122148

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحيسن عوده جبار زهراء17259131822093044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مسلم واقد احمد17260131821030010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين كاظم ناظم سعد17261121821003041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيعاصي علي حسين هديل17262121822120025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين حميد مجيد ايات17263121822125013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبينايم حاجم حسن احمد17264141821024007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيجودة جبار باسم ايه17265121822087003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الهيل ابو هشام دعاء17266131822098039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمنشد جامل خليل رفل17267141822109022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيشاهين فليح عالوي اطياف17268141822133006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج حمود احمد هللا عبد17269141821049045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيالسادة عبد زغير كريم جعفر17270151821003018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيحسين علي كامل ميثم17271101821032045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيعبطان عبيد سالم نبراس17272101822222023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيغافل حمد حسن هدى17273151822048126

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير حميد هادي زهراء17274151822040058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم هللا عبد باسم هللا عبد17275131821255030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن جاسم ماهر فاطمة17276131822075024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيناجي سلمان عقيل سميره17277121822100019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا حمد سيد جعفر كاظم حيدر17278131821038012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيهللا عبد مجبل قاسم محمد17279261821156035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيفهد سوري حميد مازن17280141821024194

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيشاف ما هادي الواحد عبد سجى17281141822115054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد محسن حسين زهراء17282141822083008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين غازي فيصل كرار17283141821037247

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم علي عبد حيدر الهدى نور17284121822125098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عباس حميد نبأ17285111822084105

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعباس علي عباس منار17286111822081049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيرحمان عودة الهادي عبد امير17287111821033015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيهادي حسين عماد يونس17288111821025057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم ناصر عالء فاطمه17289141822072065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيعبيس صباح محمد ايه17290131822102002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد محمد جاسم ايات17291141822093010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي قاسم رياض حوراء17292131822118044
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيجبار الحسين عبد راضي مريم17293121822112101

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبيكواد هللا عبد خميس محمد17294191821066015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيجميل الجبار عبد بهاء هند17295211822231018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيماجد عواد ناصر غنام17296101821160033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيسمين جمال اسماعيل ساره17297211822142007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيسلمان فاضل عباس سفيان17298211821244007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمطلك سفاح عويد زينب17299121822105078

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم رزاق طالب رزاق17300151821009063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيصالح علي هللا عبد طه17301191821101016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعزيز الزهرة عبد حازم رسل17302121822087015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي بنيان عباس علي17303121821034110

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن حسين عالء طيف17304141821030033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته كريم مهدي محمد17305141821029077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف مجيد صالح ضحى17306141822121017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيجودة قاسم أبراهيم احمد17307151821074004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيجسام علي بهاء براء17308111822102009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيشكري احمد محمود نور17309131822098164

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي خلف ريسان بسام17310141821208042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان خالوي حميد سمر17311131822098098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيهنوان محسن مهدي علي17312141821061104

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن كاظم علي كاظم17313131821024078

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيوحيد فجر صباح كواكب17314261822126084

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة اإلرادة ثانويةاالولى الكرخادبيخلف حسن طه ساره17315101822156002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة652.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعودة حسن محمد ياسر17316141841034029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة630.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر سعد محمد مريم17317141842124016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعوفي غافل مراد فاروق17318221841036130

التربية كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعبود هاشم حامد حسن17319271841033008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة604.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيشحتول شبيب حامد مبين17320231841257104

التربية كلية/المستنصرية الجامعة598.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي عليوي خلف أالء17321141842073001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة596.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحمادي طعيمه نجاح كرار17322221841365037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيناصر مشلول اسماعيل نور17323221842209168

التربية كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي فاضل عباس سرى17324111842218035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمنجل حاشوش قحطان فاطمه17325261842091041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوالي حمدان عباس ياسر17326131841018036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة581.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيظاهر خليبص كامل رواء17327261842083028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة574.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذياحيائيفليح سعيد حسين صالح17328221841217007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة574.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيناهي جميل سالم عباس17329231841181024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة570.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيصخي شمران رحمن غفران17330231842198009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة570.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم محمود علي17331111841026098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد عباس سالم الدين عز17332121841022070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعفين محمد حسين ظفر17333121842083021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيعبد علي حسين الباسط عبد17334231841031055

التربية كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن غازي حيدر ليث17335111841007015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة565.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيرعيص جافل حسون حيدر17336261841173011

2889 من 394 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمفتن رحم كريم حسين17337141841008026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة559.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخلف حسين صالح احمد17338121841170002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد هللا عبد القادر عبد17339201841250011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصابط عبد محمد حسين17340141841043008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناوي محمود شاكر علي17341141841028058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع نوفي احمد رقيه17342151842040054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيصحن كليب ياسين حمزه17343221841023031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد اسماعيل ازهر فرح17344141842114024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد علوان خليبص نور17345111842074053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائييوسف عبيس محمود علي محمد17346231841034077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة554.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمطير جبر عباس منتظر17347151841012062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيوزير فرحان حكيم مرتضى17348241841008115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد عالء زهراء17349231842117061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.2للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا كاظم موفق عبدالرزاق17350131841010063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيمحسن قاسم ازهر سيف17351251841015014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحاتم باكور قاسم زهراء17352141842145076

التربية كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين توفيق خليل زينب17353131842116019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة547.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيخليل راضي سليم مختار17354231841178034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مجيد احمد فاطمه17355141842140098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم شذر كريم صادق17356151841015042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصح نعاس الزهرة عبد غدير17357141842074115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد عباس خالد حسين17358241841168008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسدخان راضي يوسف زهراء17359141842139010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن احمد ايوب هاجر17360121842080028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائييوسف محيسن حسين سجى17361151842048068

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيصخي شمران رحمن مروه17362231842198013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الرزاق عبد لؤي تبارك17363141842076016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمودي رشيد محمد زهراء17364121842093014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيمحان حسين علي احمد17365241841012002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيسفيح كاطع صالح نور17366261842091049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيخضير سفيح صباح نوال17367261842115025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيحسين خليل سالم احمد17368211841054007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيموات جبار ستار حسين17369221841010026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنصور محمود خالد أمنه17370141842122001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي شاكر احمد باقر17371251841122035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيريحان احمد محمد مصطفى17372191841066130

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد باقر17373241841017011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعلوان حسين عباس احمد17374251841047001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابريج كاظم حسن زهراء17375141842225129

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيجذع الماني هادي محمد17376231841034081

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيعبطان كاظم رزاق العابدين زين17377231841167007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعبيد ساجت عبدهللا حسن17378261841016017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد حسين علي محمد17379241841008107

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين فالح ثامر منتظر17380231841006183
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيحسن عبد سعدون ليث17381231841220010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن صباح اناس حسن17382231841020050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم نعمه حسين سجاد17383251841031321

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي جبار ستار هدى17384151842054182

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيمشكور كاظم عبدهللا حسين17385261841011037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيجياد مخيلف احمد هاجر17386261842091052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد حسين موفق مسره17387101842221058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيطلب عاجل حكيم مصطفى17388151841071231

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيخاير ابراهيم جليل أميمه17389211842231002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيسعيد هاشم صفاء حسنين17390251841007047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمزه محسن يوسف منار17391151842054150

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيهادي حميد ضياء زهراء17392231842095036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود دعير اياد رجاء17393141842134033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوش عبد احمد رضا17394131841011015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعبيد علي احمد دعاء17395221842154039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محسن عبدالرحيم زهراء17396131842103019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسن جبار فاضل عباس17397251841045040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حسين علي احمد17398241841207019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي عزيز كريم حمزه17399141841003015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخفيف داود ارحيم ايالف17400141842139002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيناشي خيون حسون محمد17401271841007074

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيشمر جالب حسن نور17402231841162022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيمرزه عاكول مهدي أمجد17403231841054002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيالعباس عبد خضير حسين حميد17404241841035032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيبريس ابراهيم صدام هللا عبد17405211841031030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكزير فرحان ياسر هدى17406141842117071

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي رحيم سعد نور17407121842094199

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيحمزه دوهان امير الدر علي17408271841004015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيدرويش سيد الرزاق عبد منقذ17409141841022078

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيضاحي دشر فاضل ساره17410151842046095

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيالريش ابو ماشي فيصل فداك17411281842065038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيجبر جاسم علي حنان17412221842165021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر رباح حسين علي17413141841047079

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهالل صالح علي مصطفى17414101841019145

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيكطافة االمير عبد غني مرتضى17415221841023092

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبوهه مجيحل محمد حوراء17416151842054033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشويع فرج حنين احمد17417151841010002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمنصور عبد قاسم منتهى17418111842151020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيرسن خلف جالل مقتدى17419121841007170

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم هللا عبد فالح غدير17420151842056054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلوم منسي ناجح منتظر17421251841044277

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعليوي حسين علي حسن17422261841016018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيريحان محمد هادي حسين17423101841208016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبد عباس احمد عمر17424121841020090
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعباس جبر حمزه نذير17425271841035060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي جبار زهراء17426141842087012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيخليف مزعل نغيمش ياسمين17427221842153338

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيياسين طه عباس مقتدى17428111841039045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيحسن محمد جاسم سيف17429221841021047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم خليل شامل ٌعال17430121842106064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمزعل الحسن عبد عباس االء17431121842107011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيرزيج هللا عبد السالم عبد أيه17432211842293003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعكرب سند سلمان نور17433271842062132

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل خليل صالح رويده17434131842112018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي اياد مريم17435131842119023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيياسين جدوع حسن مصطفى17436211841273030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم طارق زياد علي17437111841058064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين سعد باسم ريام17438151842058035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيسعيد حميد فيصل رند17439211842160009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزه زيد عبد عامر هللا عبد17440111841026077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمجذاب والي حمدان سجاد17441151841071095

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيحسن جاسم علي هبه17442231842126084

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمجيد صالح محمد مهند ميس17443271842056257

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةاحيائيعباس فزع مهدي صباح17444241841075008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرسن عبود صبيح سجى17445151842048069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحمه جبار سمير ساره17446151842051067

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحلو شاكر جواد زينب17447241842139062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان جبار ستار تماره17448111842084039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيمحمود هللا عبد خليل نادية17449121842020061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيمزيد اسماعيل عامر حنان17450121842020007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم فؤاد احمد حسين17451111841012012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائينايف كاظم محسن رونق17452111842077012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس صبيح محمد مصطفى17453111841011072

التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبيب نهير ذياب زينب17454121842112080

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جودة حمد مروة17455231842168025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل علي هيثم عذراء17456141842145114

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته فاضل عباس زهراء17457151842040059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيفارس حميد صالح مصطفى17458101841055049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي نايف خضير سجى17459111842086018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالساده عبد كاظم عماد رغد17460251842100223

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييوسف فهد وهاب أيوب17461251841031097

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيادهام فاضل علي ختام17462211842156014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيذياب صفوك حسين علي17463191841041029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيمرزه طاهر وصفي علي17464261841026032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيمهدي فوزي قيس سما17465231842095052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين حامد مصطفى17466141841064027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالليل ابو جريو ناصر فاطمه17467141842087030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصاحب رجاء عبودي فاتن17468131842107073
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجنبر محسن عالء حوراء17469131842122007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيشدهان كاظم حسين الكريم عبد17470231841013029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيراضي هادي علي أيات17471231842093005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياخطيل فيصل غازي علي17472151841018036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعيد كاظم جواد نور17473151842051120

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخويط جبر عدنان غفار17474251841150265

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيلفتة سالم عباس مجتبى17475121841170025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي جبار معد رؤى17476121842114012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي محمد رهف17477121842129007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيراضي علي حسين يحيى17478261841012167

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيصالح سليمان حاتم ضمياء17479101842113046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم صكبان صادق زهراء17480141842225120

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد صافي جمال امير17481191841337030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمانع خيون فاضل مريم17482141842132062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغالم كاظم كاطع هدى17483141842078101

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيلفته سالم كتاب دعاء17484231842109050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيهللا عبد زامل سعد الهدى نور17485261842104115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيجواد حسين محمد مريم17486261842108098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمجبل عبدهللا صالح حسين17487261841012028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه هادي طالب مصطفى17488241841065017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعالوي الساده عبد نجم زهراء17489121842094102

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيديوان مكطوف الحسن عبد حسين17490111841007006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس عبد سعدون سجاد17491111841041009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسليمان محمد الرحمن عبد رسل17492101842129008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسين محمد سامي تبارك17493261842087027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد سعد محمود يقين17494191842173088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد علي سعيد ورقاء17495111842138020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي علي عبد احمد سجاد17496131841034017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف اسماعيل خالد علي17497141841047080

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمزة حامد محمد لينا17498231842109181

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيكاظم علي حسن حيدر17499231841164014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس هاشم فيصل رويده17500131842126020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد صبري جهاد نهاد17501101841020171

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيدويج جاسم مالك منتظر17502261841173035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيحساني عبادي جهاد نصير17503261841159031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعيال فالح محمد نبأ17504261842098026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد مهدي كريم زهره17505241842102059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيسكر نعيس محسن االء17506261842134004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم الحسن عبد علي باقر17507151841005018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهادي سهيل سنان زيد17508151841017032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيحمزه مرزه سعد حمزه17509231841031035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيكاظم عدنان حسين محمد17510251841051029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي اكبر علي احمد حيدر17511151841015027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح محمود الوهاب عبد ريام17512101842094020
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيصالح خميس ضاري ليث17513191841066095

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسين علي حوراء17514141842070025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيفرحان فخري محمد السالم عبد17515191841041025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيذجر هادي فالح فاطمه17516131842078033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحاتم جاسم سالم حمزة17517131841041011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرج قاسم مؤيد ايمن17518141841173006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيالكاظم عبد حسن أحمد حسين17519271841014034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيضعيف فليح عواد رسول17520221841309009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عباس حميد زينب17521141842073049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد سعود هللا عبد احمد17522101841011011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل عبد سعدون حارث17523101841014013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيطلب محمد جاسم امنه17524101842109007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين وناس محمود حسين17525241841005048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخنوبه محمد باسم رانيه17526151842042024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيغفله كسار حسين رتاج17527241842120057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيمنصور سليمان طلب احمد17528211841088006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيالجليل عبد الرزاق عبد صادق زهراء17529111842076053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعفر علي محمد صباح محمد17530111841004047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيالزهرة عبد راهي عماد علي17531251841012075

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيكاظم جبل ثائر محمد17532251841003039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجياد جبار المهدي عبد سرور17533141842134064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيعبيس محسن كاظم حسام17534231841067021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد شرقي سعد سجاد17535141841049015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيجبر صاحب جبار منتظر17536231841177018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعوده العزيز عبد ناجي نمارق17537141842066047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخابط مجهول الحسن عبد احمد17538241841207015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعياده جاسم مسلم صفا17539111842218042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيالواحد عبد منير سراج رقيه17540261842251008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين غازي فيصل اشراف17541101842118008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيمحسن كاظم موسى جعفر17542231841051016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيشكر ستار احمد مهند17543211841022059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه فاضل اركان اطياف17544111842086004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائياسماعيل ابراهيم احمد امير17545251841016002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيكيالن سلمان قاسم زينب17546281842065026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيخلف نمر عماد الباقي عبد17547191841304012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيفراس نصيف عبدالكريم مصطفى17548261841026046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجميغ جمعه ماجد نور17549141842100098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيشاكر رحيم امين حوراء17550221842171016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزه مجذاب جمعه اخالص17551131842072002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيوهيب زغير عالء تحسين17552141841011017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلاحيائيعبد جبر الحمزه عبد منتظر17553231841202026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعبادي علوان هادي محمد17554231841257124

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيصالح فرحان عباس علي17555211841278039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيحنتوش جواد صاحب علي17556261841044026

2889 من 399 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد حسون صباح حسن17557241841005024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيضايع مجباز عباس زهراء17558241842119094

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيسلبوح عبدالحمزة ضياء روان17559241842080054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخورشيد مسلم محمد تمارا17560121842095009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيسريح غافل جاسم كاظم17561231841005124

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد فراك ضياء ايناس17562241842220041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد ناهي حيدر فاطمه17563111842084113

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطر عباس ياس تبارك17564111842217014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيسلمان نصر عدنان مريم17565111842085065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم عامر رنده17566121842108022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيوحيد برقي منصور مصطفى17567251841016070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيفخري جميل علي بنين17568271842071009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد علوان حسن علياء17569141842066037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيابراهيم المنعم عبد عامر مريم17570201842160043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلاحيائيحسن عباس محمد علي17571231841254010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيدنبوس طوفان عوده الحسن17572261841205050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيسالم عطيه حسن وليد17573261841018039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيخيون سالم حكيم الهدى نور17574221842163060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي سلطان حامد غاده17575111842084104

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيموسى وزير جاسم فاطمة17576241842130059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيجباره حسين ستار سلوى17577211842141063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمطرود عواد يحيى أحمد17578251841111007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيراضي هدهود كاظم حسن17579251841111010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمصطفى هاشم حكمت بدر17580111841025010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد غانم سالم شذى17581101842077045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي حوشي السالم عبد ريستاج17582151842042028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيصالح خميس ضاري حارث17583191841066031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخميس مزهر هادي ريام17584141842093026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيحسون رمضان محمد علي17585231841054087

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد الرزاق عبد محمد سجاد17586101841013048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح هالل سعد17587221841225017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد الحسن عبد واثق جعفر17588251841044036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيشاعور صبيح عقيل محمد17589261841037022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن خليل سعد سرور17590121842123008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن فالح حيدر زينب17591121842094105

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائينصار ابراهيم ياسين سجى17592111842086020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيياسين كريم قاسم نبأ17593151842047134

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر حسن عباس هدى17594141842108098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى صبحي حسام علي17595101841015022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي جياد مقداد احمد17596131841029006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيهادي حمزه فاضل منتظر17597231841006189

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيرديف مسعود عجيد ورود17598211842293026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد جعفر ماجد رقيه17599101842106010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عبد عدنان حيدر17600101841020049
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعبد محمد جاسم عذراء17601261842083065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشيال الحسين عبد هادي علي17602221841003162

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين وناس محمود احمد17603241841005008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصبخايه شابث ناصر ساره17604151842051068

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسكران الرضا عبد احمد علي17605151841001044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيموسى جبر عيسى كرار17606251841113020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس جبار سامي ايه17607111842109013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجبر ماضي حسين حيدر17608261841010049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوالي الزم علي حوراء17609141842140037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسحق الكريم عبد اسامه شفق17610141842111090

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي صالح امنة17611111842111001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس عيسى احمد سجاد17612141841018056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد عبود حسام عائشه17613131842070154

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداغر ذياب سرحان زهراء17614141842071031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عزيز حسين آيات17615141842111001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي عباس عامر زهراء17616131842086032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحميد حسن موسى حسنين17617231841005039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيحمادي عواد جليل رافد17618241841204028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحكيم عايز علي تبارك17619231842109033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعباس خلف سامي زهراء17620261842089049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم كريم حبيب الهدى نور17621241842119174

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحيبس عبود االمير عبد كوفه17622121842112118

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم ضيدان جبار مريم17623121842105127

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير حمودي محمد ميس17624101842097046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمناحي خليف زياد شهد17625141842134069

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيصالح علي مهدي روان17626181842236061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن كريم عباس ساره17627141842140071

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيويس فريح حميد ريام17628141842145064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد فاضل ليث زهراء17629131842095013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزيز فندي حسين فراس17630141841003042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم علي سلمان ضحى17631101842221048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات االهلية االميرات ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان محسن عباس ساره17632241842125012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكريم علوان وسام زينب17633121842087032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمراد الرحمن عبد نزار زهراء17634211842135045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمعيلي صالح كريم الرحمن عبد17635111841025036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين خضير ياس الرحمن عبد17636101841011038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة607.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان مطير حسين جليل17637221851022014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة607.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعبيد محمد قاسم كاظم17638251851122109

التربية كلية/المستنصرية الجامعة606.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم جواد رياض مريم17639141852101020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيمطر عناد جابر اكرم17640221851030007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسوادي رسن عبدالحسين امنه17641131852109002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة584.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعطروز شمخي علي عباس17642221851023029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة579.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم جاسم جبار زهراء17643131852109012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة574.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيمنديل هويدي ناجي نور17644241852115045
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيطرفان انعيمه سريسح مسلم17645241851046028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيسليمان علي صالح علي17646211851052028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة566.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيجابر بشير سامي كرار17647221851095031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر مطر عناد محمد17648221851030039

التربية كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد ظاهر رحيم وائل17649241851012052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيعبد نجم قاسم حسين17650211851007023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة559.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد حمود علي زينب17651151852042025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة556.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيهادي صالح رياض حسين17652251851122041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن محمد جاسم نور17653151852044052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة554.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيمهول وحيد رحيم علي17654241851016075

التربية كلية/المستنصرية الجامعة553.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيفليح مشاي حسن علي17655261851008024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد جاسم رشيد حسين17656151851010007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخليل خلف هندي انهار17657121852114002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيمشاي فرج طه ياسين17658261851008044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيعطية حسين الكاظم عبد حسين17659221851099006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخيون منشد جبار حسين17660141851049004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صالح حسام كرار17661251851013036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود ساجت الحكيم عبد ساجد17662241851046020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقياميري لطيف حيدر كرار17663221851318028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبد عبيد كاظم زينب17664261852087011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر جميل علي17665221851095024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيمحيسن حسن فالح حسين17666261851008009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيلطيف صالح فارس سجاد17667261851017040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيحميد ابو عبد جلود سجاد17668221851020031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم عامر هبه17669191852178017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعبدالكاظم جاسم محمد مرتضى17670251851013045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجودة حمود جاسم مصطفى17671251851122140

التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيدهش جعفر صادق حسن17672271851009019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيزياره حسن سالم رسول17673231851173019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جاسم نصر مصطفى17674121851024006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيساجت قاسم عدنان عباس17675221851023028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيخنياب جابر تمكين محمد17676251851122124

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبراك نعيمه ناصر علي17677221851311136

التربية كلية/المستنصرية الجامعة529.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعبد تكليف نوماس سجاد17678251851111024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعويز فنخير حسين اماني17679131852072002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيمشعل علي حسن عباس17680221851040028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيمارد عطيه عبد ضرغام17681221851313012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيعبود نعمه مجيد حيدر17682221851046023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيبغدادي راضي علي بسام17683221851077010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيربيع خلف خضر محمود17684131851001071

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم لطيف محمد شروق17685221852204014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيصالح هادي صالح نرجس17686221852166010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد حسين محسن كرار17687221851311149

التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيعوفي ذاجر جاسم كرار17688241851012038
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيالحسين عبد صالح مهدي رياض17689261851172007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد نعمه الحسين عبد رامي17690271851011016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيعاتي منسي هادي زمن17691221852095005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحسن زيد عبد مطر حسين17692251851122050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيراضي دهيم احمد مرتضى17693231851010079

التربية كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالمجيد طعمه فارس طعمه17694131851030036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيلفيف حسين علي احمد17695271851024003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاطع مظلوم تركي محمد17696111851201077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشذر عبد ماجد هدير17697141852109018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصوينت عبيد عادل علي17698151851008025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيصكر رشيد ظاهر مصطفى17699231851030020

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالحسن عبد عودة علي الدين سيف17700251851150126

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمطلك كاظم ميثم مصطفى17701271851002247

التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد سنكر جبار هاني17702251851052053

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيعسكر سالم غالب سجاد17703221851017023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان سليم حسن رسول17704221851214007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان كشكول لطيف مصطفى17705141851015038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيرهيف سلمان  مشتاق حسين17706241851005022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفنجان كريم ابراهيم عذراء17707151852056019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى جبار ستار علي17708131851014031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيجوده حميد امطير وسام17709231851257062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد ابراهيم محمود اسامه17710101851010002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيشخيره ابو حسين فزاع حسن17711241851016023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيمكي الرسول عبد محمد علي17712111851031023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل مفتن عوفان شبيب17713221751246005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد الكاظم عبد ماجد حسين17714291851026025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين دويحس رحيم عادل17715221851307092

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيزغير دغمر حيدر عالء17716241751152030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم عبدعلي محمد مهدي17717131851023056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيعفج ناصر حسين محمد17718261851016034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود جاسم عايد جاسم17719241851069005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي عنيد رشيد زينب17720151852044023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر حسن شبر منتظر17721241851168059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيمحسن عبد حسن مرتضى17722251851051029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيحسين حبيب صاحب وسام17723231851163024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيارحيم طه سالم سجى17724141852095021

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيعلي خبر حصيل حسام17725221851275008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمحمود يوسف عباس احمد17726251851007009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي جواد اياد زبيده17727271852063048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد رزاق عارف السالم عبد17728161851033058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد يوسف الهادي عبد هاني17729271851020077

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيصافي زغير علوان سجاد17730221851274005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيكزار شعالن زايد حبيب17731231851054022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيعليخ مكطوف صباح مسلم17732221851274013
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيجوان عبد طاهر حسن17733241851010015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيراضي جمعه اسماعيل هجران17734231852119115

التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيافتيخ عبيد راضي محمد17735261851027064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيوداعه عبد عباس مسلم17736241851025022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقينوري رشيد حميد الحسن أبو17737271851005001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيحسن مارد صباح حيدر17738271851003024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيحمود كامل صبيح هيثم17739241851009062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيبريج الكاظم عبد جواد حسين17740271851001029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم جبر جليل الهدى نور17741241852120048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيناصر عبد رائد كوثر17742231852126034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقينايف نعمه كركان سعيد17743221851017024

التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيس موحان حامد مرتضى17744241851017088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجبار خضير احمد ابراهيم17745251851031006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعبدالعباس عبيد عباس أمنيه17746251852097001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيطاهر حمزه حسين صادق17747241851168027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيعلي عبد وحيد مهدي حسين17748221851079010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيراضي رشك سالم هدى17749151852052008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيجابر وطن قيس زينب17750241852088011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد الحسين عبد مهدي مصطفى17751251851150294

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيمجبل كتاب فرهود محمد17752221851034063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم هللا عبد مظهر امير17753121851011001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيعباس فداوي فارس نواف17754221851248017

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيجابر عكله كريم احمد17755221851031004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقينجم فرحان رحيم نور17756241852115044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءتطبيقيناصر كاظم رشيد باسم17757271851025006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيمجيد حميد رياض حسن17758251851012031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيمرزوك صالح كريم حسين17759221851051012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيكريم فرحان قاسم امير17760241851160003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد نجم خماط مقتدر17761221851015033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعبيد عالوي سالم احمد17762231851051004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيحميد ناجي علي احمد17763211851014010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطتطبيقيحسن مهدي شيام احمد17764261851029001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيخريم عليوي رحمن صائب17765271851024035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيمشلوخ شمران كاظم ايات17766241852080003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيحويل لفتة كاظم محمد17767221851318033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيحمد جبار رياض امجد17768221851069008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيبدر عليخ كريم فاضل17769281751008090

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيمزعل حسين سعدون حسام17770101851035006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيخادم علي حسن علي17771251851122089

التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيحسوني طليفح جابر ليث17772221851070046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةديالىتطبيقيالخالق عبد يوسف جميل محمد17773211851069002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحردان عبدعلي عباس رواء17774131852118030

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبريسم رشيد سعدي اكرم17775141851017016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان الزهره عبد حيدر علي17776161851079039
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس خزعل محمود غدير17777151852054035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن اسماعيل علي زهراء17778111852215026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقياميلح كاظم سعد حيدر17779261851017033

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيحسين عليوي حسين علي17780251851013028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حميدي علي كرار17781111851042032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيمهجهج هللا عبد حامد رويده17782231852190005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيحسين حمود طارف حسين17783231851035005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيكاظم جواد سالم قاسم17784231851041023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيحنون ميران سمير احمد17785241851014004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيشافي شغي حسن مصطفى17786281851151556

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم محمد حيدر محمد17787241851009049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيوالي شمال محمد امنه17788281852065003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصادق محمد محمود فاطمه17789131852070035

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلتطبيقيصخيل حسين فوزي محمد17790231851209016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جبر طالب محمود17791271851036080

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيراضي كردي حسين علي17792251851016032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيوهد الحمزه عبد شاكر حسن17793241851025004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد داخل امير صادق17794241851168026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيالرضا عبد اسماعيل ابراهيم علي17795101851202029

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيناصر عباس كامل حسن17796271851005018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيساجت جاسم رحيم احمد17797221851069003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجابر مري نوري كرار17798221851311151

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيطعمة مهدي رحيم الزهراء نور17799281852070063

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحناج حمود ماهر هيثم17800221851302060

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد محسن انعيم شهد17801241852123036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيالحسين عبد هادي مالك سيف17802231851257028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمنوخ خيري مروح عماد17803131751001079

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم ناصر جميل علي17804161751002122

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخليفه أحمد علي أحمد17805151851006002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقياشيرم جهلول ثامر مهدي17806251851046058

التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد عون عبد علي سالم17807231851019037

التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيعطب كاظم احمد ايه17808221852158003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعبيد عبيس عمران زينب17809231852080034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيغالم خزعل حسين امنه17810221852164010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم هادي حسن مصطفى17811251851031165

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة658.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان سالم محمد ايه17812141822110026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة622.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيالكاظم عبد الواحد عبد علي أختيار17813151822054001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة619.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيالحليفي ياقوت السيد محمد آمال17814141822081001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة616.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد عباس قاسم نبأ17815121822103048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة614.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان فاضل عباس تقى17816121822103008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة612.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر دحام جابر زينب17817151822053044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة601.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد شاكر فرات امنيه17818141822095004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيتايه فيصل صفاء مريم17819141822068047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن نجاح عالء نرجس17820141822075188
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة577.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود ميرك محمد حسين17821151821011012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيحمزه طارق حيدر صفا17822101822079016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير خليل االمير عبد جعفر17823151821010018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعيسى وحيد حميد علي17824141821036048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيضمد مالك أحمد نور17825161822237043

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيشالل حمزه مهدي هدير17826141822071067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان محسن قاسم زهراء17827151822048055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي الرحيم عبد عدي روز17828131822073055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمكطوف ثامر رياض زهراء17829151822056039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيحافظ يونس صالح مصطفى17830131821031027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة552.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيتركي الكاظم عبد ميثم مريم17831131822118146

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد علي حسن طيبه17832141822134039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيسالم حمود عارف طيبه17833141822134040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيجعفر جبار سعد منتظر17834121821011038

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة546.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسين علي رقيه17835131822104018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبييحيى مرعي وعد حنين17836131822091039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير احمد مريم17837131822074041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد هادي وليد حوراء17838141822135014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن فاضل طالب امير17839141821005007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر درباش ستار فاطمه17840151822051097

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان علي رعد حوراء17841141822110049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم حسن عبدالعباس زهراء17842141822070041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم ناجي غازى اسماء17843141822106003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيغانم رحيمه مهدي اسراء17844151822047002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس شريف مهدي حيدر17845151821010036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعودة خلف محمد حسن17846151821008031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيمكي النبي عبد حسام مريم17847111822138018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين نوري احمد حنين17848131822091037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود فاضل ظافر قيصر17849111821002044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحافظ زاير حمودي طيبة17850141822068036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيعباس حميد رشيد مريم17851261822112022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيغنام محمد ماهر اصاله17852191822215004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعجوب جبار خالد يوسف17853141821037344

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخالطي كاظم سالم المنتظر شمس17854151822040080

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر شبل محمد جعفر17855131821003014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيالزم جبير علي زهراء17856111822074019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي الرحيم عبد رعد دانيه17857131822073035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبياللطيف عبد هاشم منذر هاجر17858101822089037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكاظم جواد محمد حسين17859271821038030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمود شكر احمد17860131821003002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيثجيل مهاوي مؤيد بتول17861141822081013

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيابنيه الزم فيصل ضحى17862131822118110

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسين عبد عزيز بهجت مؤمل17863151821001095

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيالحميد عبد محمود رياض آية17864111822137001
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيدفار هاشم النبي عبد جنات17865151822049019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزهره عبد الرحمن عبد علي يوسف17866151821013098

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبينوري سعدون عمر حنين17867101822221012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد كاظم سعد محمد17868111821028054

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف شولي حسين آمنة17869131822071002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيصالح حسين فاضل روان17870181822236016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصبح جهاد عمار احمد17871151821015009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيداود غضبان محمد روان17872131822106021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان جبر فاضل رقيه17873131822094023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيزيدان عاكول جميل كوثر17874131822070061

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي نزار طالب جوان17875151822054025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة513.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيزعيبل الساده عبد عباس برق سنا17876131822081012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيبزام كاظم جواد رسل17877111822071041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن ناصر علي مروة17878141822068045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح طالب حسن حيدر17879151821010034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0الخارجياتالثانية الكرخادبيمفتن محمد ماجد فاطمه17880111822401074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم انصيف احمد زهراء17881131822116019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمريز طالب عدنان نور17882141822070108

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبينصيف زيدان فارس مريم17883181822236036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيتعوبي رشك حميد هبة17884141822074121

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان عطيه كامل اسيل17885141822110011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيحلبوص كاظم جواد هللا منة17886141822082037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد عصمت محمد زهراء17887131822073063

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيداود محمد قاسم سجى17888131822118097

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيصحين محسن الرحمن عبد ايه17889121822095007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيازغير ياسين يحيى رقيه17890151822048035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي اسماعيل كريم زهراء17891131822072017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيعليوي هنو فائز غادة17892111822137033

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف الكاظم عبد رسول ايه17893141822127010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيمحمد العزيز عبد سامي محمد17894211821004066

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان جبار باقر محمد17895151821008113

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيحلو محسن محمد زينه17896121822085018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيسعد عطيه جاسم طيبه17897131822093073

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيياسين الجبار عبد وليد مالك17898111822077018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيفنجان سالم حيدر مريم17899131822072040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن محمد جبار سجى17900151822050058

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ناصر حسين سجاد17901141821008041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس فائق عباس فاطمه17902121822089059

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيداخل حميد علي حسين17903131821017035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيهادي عمران صفاء محمد17904231821065035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم لعيبي كريم ايات17905151822054012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيامين محمد مديح سعد ايه17906121822093006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم علي حسين زهراء17907131822071045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيطه جاسم طه ساره17908141822071035
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيكشاش كامل هاشم احمد17909141821031011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيزاير كاطع غازي مريم17910141822110133

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد ذيبان علي الهدى نور17911131822073141

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعيسى ابراهيم فاضل الدين سيف17912101821150015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى نعيمة محمد العابدين زين17913141821050007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد مهدي صباح هاشم17914131821030076

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيشعواط علي نزيه نور17915111822138024

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح محسن فالح رقيه17916131822112020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان موسى ابراهيم الفقار ذو17917141821009022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر رشيد محمد زهراء17918141822099042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيمحمد المهدي عبد منعم نورس17919181822130007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد جودة جمعه هند17920151822055085

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيكاظم عادل خالد مصطفى17921271821003130

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيجياد محسن رعد رسل17922151822054033

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حميد كريم سنا17923131822091075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جاسم راضي زهراء17924131822094027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة496.0المختلطة بردى ثانويةديالىادبيمحمد محمود سعد أثير17925211821229002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود فليح كريم اسراء17926141822071002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيحسان فاضل عادل ايات17927101822084005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيحميد مجيد حارس زهراء17928131822096012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسون خضير عماد احمد17929111821180014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر شالل ثامر زينب17930151822054047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد زبيل طارق زينب17931141822076044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم رشيد عادل حسين17932131821024030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمنديل العظيم عبد خالد رقيه17933131822071042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود رسن قاسم فاطمه17934141822102092

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن عالوي رعد رنين17935131822096010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيم ياسر حسن ساره17936151822044058

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمهنا جبار سامي رقيه17937131822118060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخادبيجميل غني الرزاق عبد محمد17938101821202038

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيزبون محمد عباس علي17939131821011046

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمشتت ماجد عالء مها17940131822118147

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيساري انكال علي سجى17941151822058058

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين خلف صالح حسن17942111821181028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيفرج ذبيح عبيد تبارك17943141822143010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم جلود صباح سجى17944121822085019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيبدر محمود رائد وفاء17945131822073155

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمود شاكر ايات17946131822072005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزلف مشط فرج محمد17947151821013071

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحل محمد حسين فاطمه17948141822075159

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبياسماعيل خليل امير شهد17949141822107029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيعبد جبار ستار ايناس17950141822221005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي الحسن عبد جاسب حيدر17951151821003036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0الخارجياتالثانية الكرخادبيمحمد قاسم حسين ضحى17952111822401057
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسين علي مريم17953111822104054

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي جياد غسان فيروز17954131822086055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم صالح مهدي اية17955131822076003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيجعفر صادق عالء زينب17956131822100026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم منشد مجيد حسين17957151821008045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم كاظم محمد شيماء17958131822076017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي عباس خضير زينب17959101822120029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيسالم مجيد مهند علي17960231821023034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن عبد جاسب كرار17961151821007139

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسوني عليوي الحسن عبد محمد17962151821001110

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج قاسم علي حسين17963131821007014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيكاطع فاضل ظاهر ساره17964141822139027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيمطلق جابر سعد ايه17965141822127011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمناتي جاسم علي رقيه17966141822081022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيرشيد عثمان علي زينب17967131822171005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمد علي حسين دانيا17968211822179025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جعفر حسين زهراء17969151822080023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد جالب منير يقين17970151822048134

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرضا الكاظم عبد هيثم عباس17971151821008071

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيإسماعيل حميد صالح اياد17972111821054008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيالرحمن عبد هللا عبد نجم فاطمه17973151822051103

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد عويد الكاظم عبد زهراء17974131822126025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن هاشم عقيل هديل17975101822103034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيرضوان محمد رضوان وداد17976131822099062

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيجياد هادي صالح رفل17977151822080020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبينامق ناجي صفاء خديجة17978141822095017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم فرحان مهند رند17979111822137015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحلو وهاب حسن منتظر17980141821019148

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن عبود عادل حنين17981141822139013

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيلطيف ناهي عالوي حسين17982261821021006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيرحيم مرتضى عالء علي17983131821034074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيحميد اسود شعبان ليث17984231821031052

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسالم حميد كريم علي17985141821038100

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيحسن مطر هللا عطا دنيا17986101822104003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصحن خنجر صالح محمد17987151821018097

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار عباس علي موج17988131822118149

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد محمد فؤاد جمانة17989141822076017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيجمشير زيدان محمد جاسم17990131821025006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي احمد عماد تمارا17991141822142003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محسن فاضل تمارا17992121822090010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0الخارجيونالثالثة الرصافةادبيمزبان عليوي احمد  سجاد17993151821400032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعبداالمير علي سعد ريم17994121822230014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف حاشي لؤي شهد17995151822054077

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيخلف علي حميد سجاد17996151821075080
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين فياض مهدي جعفر17997151821007021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود بلبل جواد تبارك17998141822140008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيجابر مصحب حسين محمد17999221821082042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخالطي عبد عباس زينب18000151822044050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم منصور رحمان رسل18001151822054032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد حميد محمد تبارك18002111822100009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلطان رحيم فاضل الدين سيف18003151821007080

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيداخل فهد سعد ضيغم18004151821020051

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن محمد هاشم نبأ18005141822090051

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيزناد جاسم رحيم زهراء18006141822073036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيالفتاح عبد احمد عثمان هللا عبد18007131821006059

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم مجيد احمد علياء18008121822102075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس قاسم صالح حوراء18009141822075056

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح مهدي عادل ضي18010141822066028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيهادي قاسم نعمه ايه18011101822105009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيزاهي جميل علي نبأ18012141822099067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد حبيب علي عباس18013141821008054

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيناي محمد الزم محمد18014151821005093

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن عجمي سعد فردوس18015141822111049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيزكي ضياء خلدون محمد18016111821031022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان هاشم احمد تبارك18017131822074012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيرزوقي حمودي ماجد ايه18018121822100004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود خليفة سعيد رنا18019101822095008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيباقر احمد فالح علي18020141821177109

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيغافل خلف ماجد مريم18021141822135043

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود نعمه اسعد زينب18022141822079057

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيقاسم لعيبي كاظم حوراء18023131822122015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد حسن اسعد زينب18024131822072018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم عباس عادل منتظر18025151821007211

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن مزهر ماجد منال18026121822089068

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن فاضل فارس محمد18027131821012135

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم هللا عبد معد رانيه18028131822101029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين نايف عباس حسين18029151821013024

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود علي احسان فاطمه18030131822100038

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاتي جاسم موسى حوراء18031151822041014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حسين حسن زهراء18032151822046023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد سامي عباس هللا عبد18033131821008087

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس نهاد اياد ايه18034131822073015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن نوري صباح ربى18035141822142004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن هادي فائق مريم18036141822068048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيادحدح عوده احمد حنين18037151822042015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي جبار عادل باسم18038131821025005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى حليحل فرج علي18039151821015084

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيداغر عبود حميد امال18040261822252002
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر حسن كريم ورود18041131822118177

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيشكاصي كاظم اسعد عذراء18042131822093076

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد سلمان محمد احمد18043141821040003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي عبد حسين رسل18044141822081021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيشالل رحيم رائد رؤى18045131822118055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيياسين محمد مصطفى ايه18046111822073008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيسوادي خزعل جبار منتظر18047151821018114

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرشيد حميد علي حميد18048151821008049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكلخان الحسن عبد علي مريم18049131822118142

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيطه احمد هيثم مصطفى18050131821031030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته هالل علي زهراء18051141822139020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكار جاسم رياض زينب18052151822058048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا محمد صفر مازن مينا18053131822072044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمخيط حسن محمود حسين18054151821007053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي نريمان رعد تبارك18055131822098019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود علي كريم محمد18056141821038139

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيسماري محسن امين سجاد18057141821208092

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيموات مهدي حميد فاديه18058131822118122

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيجرجيس هوبي محمد اميمه18059131822129002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعويد علوان عيسى عويد18060151821003076

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيخان علي مير سايه حيدر علي18061131821003037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيجفات هاشم حميد علي18062131821011043

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحبيب حميد محسن مرتضى18063131821008150

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيمحسن عالوي سعد عذراء18064111822220046

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته فرحان عجيل هيام18065141822108068

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيجاسم عاصي حميد مصطفى18066191821072016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد مجيد عماد مصطفى18067131821031028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيطعمه حسين علي جوانه18068111822076027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعرب شبيب حسن زهراء18069141822075080

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيكاظم رحيم الصاحب عبد هاله18070131822401092

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالرضا احمد رياض حسين18071121821044019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمناتي زاير محمد زينب18072131822091066

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعطيه انعيمه عبد زينب18073141822102049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسعيد كاظم جواد بتول18074141822110027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيموسى الكاظم عبد عباس مصطفى18075291821009119

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي كاظم فريد علي18076101821004017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيداود علي حسين صادق محمد18077101821004023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي نعمة ناظم علي18078151821001088

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين كريم علوان محمد18079121821034149

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعلوان علي عبد احمد سجاد18080231821065019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضيب مكطوف سلمان احمد18081151821015005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيسعيد احمد صالح وسام18082211821059025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحاجم علي عادل زينب18083131822091063

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيخالطي كاظم احمد زهراء18084131822093041
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيمزعل حسين كريم احمد18085261821044005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيعبد اسماعيل خليل زهراء18086111822086017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر حسن فالح سجى18087131822094046

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيراضي حسن كاظم زهراء18088121822127053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد العباس عبد خضير ضياء18089131821012080

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيالرحمن عبد محمود ظافر مريم18090131822118140

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيحميد مجيد محمد هللا عبد18091101821014039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر غانم مؤيد منتظر18092131821008170

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيصالح مهيدي سعد حمزه شيخ18093191821342123

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحمادي عبد حامد طيبه18094121822102069

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0الخارجياتبابلادبيحسن جواد هيثم مروج18095231822401042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد محمد نعمه رقيه18096131822072010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود علوان كريم زينب18097131822072021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن مراد سالم امير18098151821015013

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود عباس صباح زينب18099121822099035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهليج نجم الكريم عبد زينب18100151822046032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيزامل محسن فالح علي18101151821074120

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعويد صبيح سعد مريم18102151822045107

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمد رشيد الرضا عبد حسين18103151821018023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيديوان حميد صبيح زينب18104131822097029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيداود هاشم سمير سرى18105141822081031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيجباره رشيد ماجد الهدى نور18106141822102110

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيمسعود عبد فالح محمد18107191821078052

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنديل حسن عدنان فاطمه18108151822048093

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاصي حسن حميد احمد18109151821003004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمجيد فارس خالد رفل18110131822112019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد ابراهيم الكريم عبد حوراء18111151822049026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم خيري علي سيف18112121821025056

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيخابط عليوي حميد ذكرى18113131822118054

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيراشد الرؤف عبد راشد علي18114311821011015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيباقر محمد جعفر فاطمه18115211822145060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيرحيمه جاسم سعد مريم18116121822105139

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيطرفه خلف ثامر علي18117141821024134

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعبدالرحمن عبدالرزاق رياض نور18118141822095085

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيحسين حمود نعمه مصطفى18119281821015070

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد مناحي ناصر نبأ18120131822107129

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمدلول علي عباس مجتبى18121121821032100

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي فاضل حسين ديانا18122111822065021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيزاير محسن علي واثق18123121821009243

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيجمعه حسن فالح زينب18124141822071033

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين عبود صادق موسى18125131821038051

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيظفير مجيد صبيح عمار18126141821048070

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجباره خلف فيصل زامل18127141821003056

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاكاخان ابراهيم نوح زينب18128151822054061
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيجسام تركي نصير هللا عبد18129131821015032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيسلطان محمد كاظم سمر18130121822105093

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح سبهان محمد علي18131131821042062

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيطارش صالح حمود كوثر18132151822053068

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان خضير محمد مالك18133141822079103

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس عبد ثامر نجاح18134141822222077

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد عادل باسم رسل18135131822098047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيخيون منشد كاظم بتول18136141822124016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيعيسى حميد ساجر علي18137211821239013

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيخزام حسن محمد هديل18138151822052028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر شمخي حسن مريم18139121822087047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي فرحان عدنان عبدهللا18140121821034099

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين علي حيدر امير18141121821034017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين الرزاق عبد سعد علي18142131821030053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاشور ابراهيم خليل علي18143151821020069

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عزيز احمد عالء18144141821048050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان محمد عويد حنين18145111822076029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم فتحي بالل ايالف18146151822048011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمنشد فرج جاسم غدير18147121822092040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد حسين هادي االء18148131822105003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيعواد كريم حميد مها18149141822143044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيبحر حميد اياد حاتم18150141821024042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد نجم خضير احمد18151101821018002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم هاتو صباح نور18152151822054112

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين الرحيم عبد صباح حنان18153131822098026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيرضا رحيم صالح مصطفى18154111821031032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيسهر مالك علي نور18155131822118165

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيعذافه موات ناجي علي18156141821045027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيبجاي جالب مؤيد فاطمه18157141822083022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان هللا عبد احسان شهد18158141822106026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد جعفر احمد ساره18159131822081011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعصمان سلمان علي حسين18160151821013025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمفتن جامن الكاظم عبد نور18161151822049106

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيبحر هادي هيثم هدير18162211822091116

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيكريم كاظم رعد زهراء18163111822101023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسهيل موسى ماجد احمد18164151821008011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبيعجيل عنيد الجبار عبد رياض18165191821066008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيعويد عبيد نواف ليث18166191821108017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ذياب مجيد صفا18167131822078027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيمهدي علي محمد حسين احمد18168221821069003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنبارادبيسليمان حمادي مخلف مؤيد18169191821362025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان الساده عبد حامد ساره18170151822051063

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيركين اصبيح عادل ازهار18171151822056003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي كامل عدنان زينب18172131822072019
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيعويد غليم محمد علي18173111821009067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيفليح كريم سعد فاطمه18174111822108075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن الحافظ عبد ستار رسل18175131822101031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حميد سالم يوسف18176151821011047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبياعبود حسين هالل عباس18177121821009102

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر عوده نعيم فاطمه18178131822107114

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيوزان شيال صادق آيات18179131822092001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبييوسف راشد هاشم حنان18180131822086010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيمسير الهادي عبد توفيق اسيا18181121822090002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس جاسم محمد ضحى18182121822089051

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن حسون عباس زينه18183131822093061

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسويج حسان خزعل فرحان18184141821003103

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبييونس كريم عباس الدين سراج18185141821038053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيخضير قاسم محمد رانيه18186141822100027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيداود عباس ياسين هللا عبد18187141821003076

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيمسلم نصر إياد ياسر18188141821040041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيمحسن محمد جاسم زينب18189141822120011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيمكطوف ضاحي جبار علي18190141821050017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمد اديب عال18191111822073050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبياحمد محمود حيدر حوراء18192121822102021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد الرزاق عبد كريم كرار18193131821009089

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس ستار تركي رونق18194131822105016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر هادي كريم محمد18195151821018104

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيجعفر ياسر حلواص محمد18196231821055050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود ابراهيم خضر هاجر18197131822281040

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم منعم ياسين محمد18198141821061130

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيضعيف اسماعيل حسين ميامي18199151822056067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيبنيان الزم عبيد يوسف18200141821026122

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد برهان عصام برهان18201141821013036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمخيف علي حسين طيبة18202141822076059

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيشناوه عبد علي عبد نرجس18203151822045117

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان شولي السادة عبد كرار18204151821004062

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدن كاظم جواد امين18205151821010015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد باقر سعد حسين18206111821020018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسون خضير عادل حسن18207111821180039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم صالح عوض ورود18208131822105055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيشوكت شكر الهادي عبد سجى18209131822092034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيسليمان علي طالب أحمد18210191821101001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم نصيف سعد هاله18211121822089075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيعباس خضير جاسم ليث18212191821108016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمهر عبد جبر ساره18213121822102051

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر كاظم فاضل وائل18214151821002106

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيهادي ضيغم ناهض حيدر18215231821011041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيوادي سخي حسين هللا عبد18216131821038022
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان صيهود حاتم مصطفى18217131821012145

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحافظ جاسب عامر اية18218141822080005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيشهاب فوزي رائد زهراء18219101822119012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم محمد احمد رواسي18220101822120026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبدالحسين حسن علي سرور18221141822072050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيشذر مشجل حيدر طيبه18222141822065050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد كامل حمود ميس18223141822093077

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيشنون الكريم عبد عادل زهراء18224141822080026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيعلي فياض جميل هاجر18225101822090047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيعالوي عبد ابراهيم زينب18226131822110015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيبنيان حمود جاسم كرار18227131821017107

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيبارح زاير راضي مقتدى18228141821031087

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجواد ابراهيم جميل ياسر18229111821028070

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيناصح  حميد  خليل  زهراء18230121822401037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم رشك محمد الصدر امنه18231151822046006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعاشور جاسم الحافظ عبد زينب18232111822072047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم ياسر صباح علي18233151821020075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد احمد حارث18234111821033020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيحسن محمد الغني عبد حسين محمد ليث18235111821057079

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد خالد معاذ شهد18236131822074030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيعباس عزيز صالح زهراء18237111822117019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمامي علي صباح مصطفى18238131821008159

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجهلول علي عبد حسين زهير18239131821034039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود نوح سعد أرائك18240131822075001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعسل منشد نوري سجى18241131822111072

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيحافظ محسن سالم سجاد18242131821026034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه محمد الرزاق عبد محمد18243131821006084

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين خلف سعد امير18244121821034019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان محمد جاسم محمد18245121821036021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيحاجم جاسم سعدون تقى18246121822099007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيسابط والي سعيد ايات18247131822107018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم احمد الرحمن عبد18248111821001037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم محمد عباس جميل ياسه18249121822118053

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحمد علي ياسين علي18250261821013096

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشجل حسن سعدون حسن18251151821007028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيكطاع فياض حسن علياء18252191822194039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيحسن صالح احمد ابراهيم18253131821015001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن هللا عبد قاسم محمد18254141821012078

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد حسن حميد حوراء18255141822101009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0الخارجيونالثانية الرصافةادبييازع نصار عدنان امير18256141821400017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيسلومي عليوي سعد امنه18257141822077008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيجياد مدلول رياض تبارك18258141822077014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0األهليةاسطنبول العراقية النموذجية األندلس ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد جميل محمود زينة18259131822246001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحزام رحيم مجيد حيدر18260141821024081
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيزناد حميد مجيد غفران18261141822079086

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيلعيبي حسين علي بنين18262141822074012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس راضي احمد نور18263141822075191

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن خلف هادي دعاء18264141822191016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيكواد حوار منعم غفران18265141822067074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي صالح رزاق يقين18266121822125109

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيعبد ياسين علي صفا18267111822106033

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود سرتيب فرحان ضحى18268151822050073

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن زياره سالم زهراء18269151822048045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحرز كريم محمد باقر18270151821008021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيجبار علي حسين علي18271111821015095

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح حميد علي رند18272141822115034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم عباس مالك ايه18273121822117009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد حسين خالد زهراء18274141822079050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيدرويش حسين احمد حيدر18275131821014028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود هاشم سالم زهراء18276151822049039

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبييتيم كسار عباس زهراء18277141822075084

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكزار كامل عدنان بسمه18278221842141026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة573.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد حميد اثير طيبه18279131842070150

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحداد عبد علي هللا رحمة18280141842076030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة565.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجربوع سعدون عالء عمر18281141841026049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة554.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم باقر محمد فوزي18282121841170021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمناجد حميد محمد عبير18283141842079071

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون عطيه مجيد تسنيم18284111842068019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد حيدر يقين18285131842072065

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبولص الياس مازن ليليان18286141842078074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف خلف سعدي مصطفى18287101841015037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعيسى محمد باسم شهد18288141842095037

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي الستار عبد الوهاب عبد سجى18289101842086075

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة539.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيغازي كامل حيدر زينب18290291842085079

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة537.7للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن جواد ابراهيم محمد18291101841026203

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسوب طالل فهد18292131841004028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي ياسين طارق احمد18293101841026016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد علي عمار هللا عبد18294251841205098

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيرحيم المحسن عبد صالح مريم18295101842096032

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خزعل عامر تبارك18296131842091036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم خليل الرحمان عبد هاجر18297101842090084

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطلك هادي خالد عذراء18298141842067050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عدنان جمانه18299101742115042

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاشم ضياء احمد ايسر18300131842072006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيموسى عباس حامد مؤمل18301271841015038

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد يونس حميد سمر18302141842107029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالرزاق عبد مؤيد سرمد رحمه18303131842106007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيصالح جواد سنان زينب18304111842106025
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسن محسن الناصر عبد18305141841011060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة521.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيرشيد جلوب حبيب منتظر18306151841012058

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد ضامن عرفان ملك18307101842137089

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن رياض عامر بسمه18308131842117031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيكمال حسن احمد حيدر18309111841006019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائييحيى محمد الدين صالح عائشه18310101842115128

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيريحان قاسم حسن هبه18311161842165492

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائينجم خلف طالب طيبه18312141842076059

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعداي سالم سعدون مصطفى18313151841018049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالعابدين زين قاسم احمد شهد18314121842091019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد حسن هللا عبد دانية18315141842086050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد طه ايالف18316101842097008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبادي كاظم الخالق عبد رقيه18317141842127011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم حمزه طيبة18318111842217054

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد جاسم جبار زيدون18319121841022036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي مسلم عبد العال عبد حسين محمد18320111841019031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح اسماعيل جاسم اكرام18321131842086003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عباس كاظم عبدهللا18322131841012073

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود الدين شمس محمود احمد18323101841026028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائينجف نعمه عامر فاطمه18324131842100065

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن هاشم حاتم نبأ18325131842070225

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحقي محمد عباس مصطفى زينب18326141842094087

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد رؤوف سعد مريم18327101842118074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاشم عبدالحسن كاظم كاظميه18328131842117135

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعويد سيد رياض هدى18329141842101045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسان هللا عبد غدير18330101842086085

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيجابر سعد كاظم رقية18331281842051015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي مناوي حسين تقى18332141852104006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالدين محي حسن رائد رانيا18333131852070011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعزيز عبدالواحد حيدر عبدهللا18334131851256031

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيسماوي حسون باسم يوسف18335271851019100

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشذر سلمان قاسم الهدى نور18336151852040014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرضا عبدالحسن قاسم رقيه18337131852118029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيزوير حميد الزهرة عبد ضياء18338161851081005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل يونس مظهر احمد18339141851001008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين طويرش حسن علي18340151851011034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيدريس صافي عباس فاطمه18341271852062060

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر العالي عبد احمد نور18342141852081011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكامل علي عمر ُعال18343141852078029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسليمان سلمان ماجد تانيا18344131852070006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجابر عبد عادل شمس18345121852094026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاطع فاضل عباس اسراء18346151852048003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيشاكر نور عقيل صفاء18347251852070049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعمران علي طه دينا18348231852108012
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرحيمة طعمه جعفر مؤمل18349141851026048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد كريم محمد18350141851009041

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهامان فالح طاهر حسن18351131851045010

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي رحم حسن مياسه18352101852223020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرحمه الزهره عبد جعفر محمد18353141851063004

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي كامل محمود تماره18354131852072005

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيناجي غازي محمد تبارك18355131852075007

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفهد جلوب وعد عباس18356131821012082

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحمزه أيوب يونس نبراس18357141822102107

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيزبون ولي علي ليلى18358141822115073

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيطاهر هللا عبد نجم حسين18359121821018015

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا جبار ليث نور18360131822071133

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحميد طه ياسين نبأ18361111822094074

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد األمير عبد علي زينب18362141822106019

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيشولي علوان محمد تبارك18363131822093014

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينعمه هاشم محمد سجاد18364141821003064

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم صالح مهدي زينب18365141822080035

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي صالح احمد زينب18366121822099029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي رشيد ياسر جعفر18367131821023013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيعزيز سالم حسن احمد18368121821018003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم محمد دنيا18369151822050028

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيفهد حمد علي ساره18370141822110102

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محسن تحسين رانيه18371131822119011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيصالح ابراهيم ساهر ساره18372101822109051

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيدهش نعيمه كاظم ابراهيم18373151821015002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي الحسين عبد ليث حوراء18374121822091011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيالرضا عبد المنعم عبد الودود عبد علي18375281821150006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيصالل صالح علي اكرم18376141821208024

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن كامل عادل داليا18377141822072017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود سرتيب حردان اسراء18378151822050003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم الجبار عبد كاظم انور18379131821012025

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيثعبان المحمد عبد عماد تبارك18380131822100008

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيجدران شنيشل علي سجاد18381121821018023

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعبيد الجليل عبد فؤاد هللا عبد18382101821027058

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين علي حسن زمن18383151822048040

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيكيطان جبار فاخر حسين18384151821002022

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحسب جابر موسى ايالف18385111822078006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيموسى عمران منتظر احمد18386121821018007

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان رحيم االمير عبد زهراء18387141822140029

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحمودي عباس عدنان رقيه18388141822077024

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيعون عبد قهو عزيز محمد18389121821200043

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم ادريس حسين ايات18390111822121002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيجميل زبالة احمد رسل18391131822074020

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر محمود رشيد زينه18392131822107068
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيارزوقي ابراهيم اسماعيل امنيه18393131822111011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيبداي عرب عدنان تبارك18394131822118033

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيفرحان ضيدان طالب غدير18395121822105109

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعطيه الزم سعد مصطفى18396121821009216

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبينعمه عوده يونس منال18397131822281033

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبياسماعيل عباس حسين ايه18398101822105007

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيفاضل جبر عبد زينب18399111822220039

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعدون جبر كامل فاطمة18400151822055066

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيراضي اسماعيل محمد مهدي18401211821005051

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير حميد حامد تبارك18402131822098016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبياسيود خميس خالد الكريم عبد18403211821247013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عبد جمال الرحمن عبد18404151821007101

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر جاسم عبد زهراء18405151822051047

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود عدنان الوهاب عبد ضحى18406131822127003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيشويع حميد االمير عبد حوراء18407131822106015

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيصالح مهدي عطا فاطمة18408191822214023

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيجميغ حواس يحيى الحسن18409221821242001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم جبار ستار هبه18410131822110028

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين جاسب قاسم سجى18411131822098093

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيسالم عيدي جبار بنين18412131822103013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود هادي حسن تبارك18413131822103015

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحامد خماط حسن نور18414141822191065

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعطوان سلمان خالد علي18415121821032085

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيحميد كبسون كاظم حمزة18416181821278001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيخماس رحيم محمد فاطمه18417151822056060

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةاحيائيعبد هللا عبد رائد االء18418321842025005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس عامر احمد مصطفى18419121841030168

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد حسين رقيه18420121842094069

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائينعمه تركي احمد زهراء18421271842057055

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد مهدي سعدي سهير18422121842090024

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم حسن فليح نهى18423111842070104

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة512.0الخارجيونالثالثة الرصافةاحيائيليلو عبد محمد رضا18424151841400006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد جعفر صادق نور18425121852118038

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمزعل هللا عطا علي آية18426151852044003

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيقاسم رجب ماجد هدى18427121852230003

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين شنوف كاظم زهراء18428131822076013

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيمنصور ذياب جاسم خضير18429231821255033

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحافظ صابر حيدر مصطفى18430151821003117

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيجعونه خالد وليد دعاء18431151822047031

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيداود حميد جاسم وفر18432111822112143

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان محسن احمد زينب18433141822081026

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيسعيد محمد شوكت جودت فاطمه18434211822179059

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيدعيدع عبد كريم منار18435141822072076

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان فليح جعفر مرتضى18436151821020096
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيحاتم هللا عبد سالم حسين18437141821009016

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيشبوط خلف عبد بتول18438121822125015

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين كاظم احمد زهراء18439131822111056

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن سي محمد هادي طارق18440131821034051

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيخضير عسلي حسن عباس18441101821060072

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد نجم محمد سمر18442131822118100

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيحسون كاظم يحيى علي18443121821202170

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيشويخ حسن مالك علي18444151821003073

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيثويني نعيم فوزي زهراء18445141822222026

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين جبار سالم رانيا18446121822112032

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيتوفيق جبار رياض زينب18447141822102046

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيهندي محمود سنان هللا عبد18448141821176054

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود طاهر علي حسين18449121821044023

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيداود الحسين عبد محمد زينب18450131822118089

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجميل مجيد علي فاطمه18451111822076099

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي عدنان حوراء18452131822091040

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن فليح ايوب هاجر18453131822111126

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيفنجان يسر رياض حمزة18454111821020024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيزيدان فتاح ستار علي18455151821020071

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد اسعد احمد ايه18456141822093011

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد االمير عبد عدنان علي18457141821014018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد جبار بكر اسماء18458141822104003

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف محسن صباح هاجر18459141822095089

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود موسى صالح حنين18460131822098027

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن شاكر احمد ديانا18461131822098040

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي حاتم مصطفى هللا هبة18462141822084012

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود سعدون محمود زهراء18463141822095040

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد رضا عباس نبأ18464131822078049

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيبدن حميد حسن نرجس18465131822077069

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبينادر علي حسين عباس18466151821015053

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيديوان جبار عباس سالي18467141822102057

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيعناد محسن هادي زكريا18468141821004027

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيسلمو بهنام بيرج مريم18469141822097032

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيرستم محمود علي باقر18470261821021004

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود جالب الكريم عبد كرار18471151821008104

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخميس كزار صالح ساره18472151822042042

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيصادق جعفر عالء احمد18473131821030007

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيداود اسد منير نوره18474151822047101

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير عبد احمد مرتضى18475151821007188

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبدالرضا حيدر محمد18476121821009176

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيخالد داود سلمان نور18477211822121035

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيرحيمه فاضل اشرف حوراء18478121822102020

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعبد عواد حسن محمد18479101821055039

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيسعيد نصر وسام شهد18480121822098062
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبياسماعيل مهدي لؤي وجدان18481131822094080

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيحسين الرحيم عبد فاروق اسيد18482181821001005

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيبريدي شنين عباس شكران18483141822065043

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبييسر خليف محمد حنين18484141822102019

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيرسن عوده عنيد زهراء18485121822098040

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد محمد عقيل طيبة18486141822076062

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى هالل عبد مهيمن18487131821008176

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيالقادر عبد جابر احمد مريم18488101822221043

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيجويعد هللا عبد سالم تبارك18489111822101003

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة499.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي حيدر شفاء18490141842094100

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا جار ماهود مؤيد فاتن18491141842140096

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود لطيف حاتم مصطفى18492131841257049

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم عامر سامي سجاد18493151841015034

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهليل عاصي صباح فاطمه18494121842092050

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائينويصر نور منذر بنين18495251842084114

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين محمود لؤي نجالء18496231842088311

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيمراد الفت حسين صفا18497211852102018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا مصعب حيدر عبدهللا18498131851022038

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيضاري ذياب ليث شيماء18499141852112015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة582.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيمطر طاهر خضر منتظر18500221821079029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة576.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد شهاب حسن محمد18501121821172020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة572.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي تايه كريم ايناس18502141822110024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحميد شاكر الكريم عبد مصطفى18503261821013138

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم شاكر جعفر علي18504131821023048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيورد شناوه صالح سجى18505131822094045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة558.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيوهيب الخالق عبد علي مريم18506141822140050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته غالي طالب طيبه18507151822051077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيمظلوم الحسن عبد خالد هاجر18508141822066046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد عباس الحمزه عبد رفل18509141822107016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعايد شمعون عامر سرور18510101822109056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعالوي حسن الجبار عبد دعاء18511131822094016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة542.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد الواحد عبد سماح18512121822080013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيدهيلي طحيور صالح محمد18513221821376126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة540.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيالرسول عبد ارزوقي باسم ايمان18514141822135008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيزايد علي حسين فاطمه18515131822123032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيمحمد عدنان قحطان محمد18516231821001074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبييحيى علي صادق محمد18517121821018046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيفياض حميد احمد ايمن18518111821053031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيطلفاح كذه صباح رقيه18519101822222009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمنصور خلف الجليل عبد منار18520111822084096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة533.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد سلمان طارق اريج18521131822091007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيادبيوالي منصور محسن محمد18522221821309014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيمنسي ياس يحيى بنين18523101822096015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحمادي حسين احمد شهد18524141822220034
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيعذوب دعاج علي زهراء18525141822092017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جبار سعد المصطفى نور18526141821037335

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيصبار محمود شاكر تبارك18527131822118032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيدندن ابراهيم جواد هللا عبد18528231821023025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيالساده عبد رحيم عادل ريتاج18529121822100010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي ناهي عامر مريم18530131822079050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيسبع احمد باسم حوراء18531121822105039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد جبار علي زهراء18532121822125052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصدام كاظم جواد عباس18533151821011021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي سعيد حمادي علي18534121821032082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد مجيد نبيل ايات18535151822047010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبياحمد نوري فالح محمد18536101821015063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيحسون ناصر علي نبأ18537101822125023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيحبيب محمد حميد نبأ18538111822119016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيسلومي عوده شامل يوسف18539261821013154

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيعطيه كريم جبار فاطمه18540221822171031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين عباس شيرزا اسماعيل زينب18541151822056046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد ابراهيم ايوب حواء18542131822101019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيدخيل غضبان هللا خير زهراء18543141822109025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن كاظم رحيم نادية18544141822074105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيشيت شندي داود هبه18545131822098167

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيهادي هاشم بشير ساره18546131822080039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد شهاب ابراهيم الرحمن عبد18547121821172014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيهندي صابر علي زينب18548121822092031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيزاير عطيه عقيل رسل18549151822055024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيزامل محمد قاسم زهراء18550141822075089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالرحمن عبدالوهاب ماجد عبدالقادر18551121821204014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيحاجم سلطان فاضل فاطمه18552131822281027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيدنان ساجت عبيد أحمد18553231821034003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيظاهر حسين الرزاق عبد علياء18554101822076026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم حسين كاظم غدير18555131822126046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمصطفى غالم صالح زينب18556211822179045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيحمد عباس عدنان يوسف18557111821033115

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيشاهين كعيد صبيح علي18558141821028077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي عباس صدام مصطفى18559131821006098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيالنبي عبد عباس سالم نور18560141822220030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي خضر ياس ياسمين18561131822110031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيكاطع علي جاسم شهد18562131822122040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيناهل خميس رحم عذراء18563151822080036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر فرحان حسين محمد18564151821075166

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم حسين عباس علي18565151821015080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيساهي صدام محمد اسماء18566151822051005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيصنيت محمد حميد علي18567261821173022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيمطلب رحيمه سعد آيات18568131822109001
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيخليف سلمان محمد فردوس18569231822094018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع عطيه حسين مؤمل18570141821049068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد محمد جاسم حوراء18571131822093018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم يوسف ماجد هجران18572151822041056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبينصيف عون عبد صاحب رحمن18573121821204010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيجياد جبار فاضل مريم18574111822089046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمدب حامد ماجد محمد18575141821012080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جاسم شلش حسين18576141821005021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيميزر صالح مهدي اركان18577141821061013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيشياع العزيز عبد شياع ميمونه18578111822073066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيجابر حنون عودة اسعد18579141821024028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيم حميد عباس شهد18580151822040082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم عراك علي ميس18581101822110095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشذر نعمه طه ايوب18582141821003013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان رحيم احمد تبارك18583131822124002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن عبد نجم علي18584141821045028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبد ريسان حسين فيد18585121822089061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجابر عباس محمد حيدر18586141821012025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسن زهير ديانا18587131822098041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم محمود حميد صالح18588111821150047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيجريمط هللا عبد مالك رواء18589141822108028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيهادي عدنان علي نور18590141822100095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجخيور علي عقيل ايثار18591151822048010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعبد حمود احمد الزهراء فاطمة18592151822045098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم جاسم محمود سجاد18593151821018056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد عيدان انمار أميمة18594121822016001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبياحنوف سلمان جليل آيه18595131822093006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبينجم علي نعمه مأمون18596231821178043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم زاير محمد سجاد18597141821028057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبينعمه كاظم جاسم زينب18598151822052011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حمادي كاظم زينب18599131822084019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبينجم ابراهيم هادي حوراء18600131822118052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود عبيس جهاد ايه18601131822091018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيعالي عيف سعد حنين18602121822099009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيهويدي جليل معمر نور18603141822074116

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين عويز ساجت اسراء18604121822105009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيشوكة مشرف علي محمد18605141821027073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيعبد احمد شعبان ياسر18606111821001076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيخلف حمود خالد احمد18607111821047002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيعطيه نعمه يامر تبارك18608231822095008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيضامن جميل جوده دعاء18609141822191015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيرفيعي الحسين عبد علي عبد الحسين عبد18610261821030019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي فرمان حبيب بفرين18611151822047019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم كاظم علي حسين18612151821005022
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكردوش حمد هللا عبد محمد18613151821005090

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعيدان حسين حيدر ايه18614141822067018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجياد حسين جمعه رقيه18615121822125041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعامر رسن الواحد عبد هدى18616141822191067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف غازي حسين علي18617141821012050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيبرغش عوده طارق الرزاق عبد18618101821010011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيسلمان فاضل عباس مسرة18619101822113036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيناصر محمود رياض فاطمه18620131822095031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف سلمان داود أسيل18621141822067003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيفريخ الخضر عبد داخل سجى18622111822081030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم عباس قاسم زهراء18623131822103032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيمظلوم علي فالح علي18624151821075131

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمه عباس سعيد احمد18625151821013002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحويجم صالح خالد بتول18626151822050015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جواد اركان احمد18627141821048002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم طريف ماجد دانيه18628121822092016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد عبيد عباس منتظر18629131821172016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيسعدون ناصر نعمه حسن18630221821047021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمشجل ماذي سالم الهادي عبد18631141821012046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيعطيه سلمان خلف محمد18632141821400102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحيدر هللا عبد محمد فائز18633141821003101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم علي حسين دعاء18634131822110008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعريبي عبدالزهره حسن علي18635121821044048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيهادي كامل الدين عالء نور18636111822074052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود سعدون سلمان محمد18637121821034142

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيزاير عويد مهدي سميه18638141822120016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيطلب محمد جاسم وديان18639101822109110

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيخضير ياس محمود شاكر18640111821051012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيصبار عبد حميد الرحمن  عبد18641121821018028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي هاشم احمد حسين18642131821023016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيوالي حمدان فاضل مصطفى18643151821017105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعزوز جاسم جامل محمد18644141821049074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبينوار هللا عبد صالح عائشه18645131822104035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيورد السادة عبد موحان عباس18646141821061078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي رحمه محسن مريم18647131822099050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد عبدالرضا احمد الهدى نور18648141822072082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشلش كاظم كريم سراب18649151822050061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيداود محمد جاسم ضحى18650121822112079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيسطاي علي ثائر احمد18651111821054002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيحسين نصار حازم صفاء18652111821166012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيشاكر سعيد كيالن شيماء18653141822082028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيعبود كامل عبود يوسف18654111821009118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيعواد مشكور ياسين عمر18655101821040026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد دهام فالح شهاب18656101821055016
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان هللا عبد ستار مرتضى18657231821178046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسين سعد ادهم18658101821010001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل حميد الحسين عبد تغريد18659141822111009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسين جابر زهراء18660131822126022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم عوده محمد زهراء18661131822118079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيفالح سعيد عباس محمد18662131821027027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر طارق ليث علي18663131821023054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح الهادي عبد رائد حسين18664131821003018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن عبود يعقوب محمد18665111821057094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر جاسم هللا عبد عبير18666151822048083

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحزام عبعوب الدين بهاء محمد18667141821024202

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان الساده عبد الجليل عبد عباس18668141821037177

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين سعد صالح احسان18669141821018002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيعلي عبد رباط حمزه احمد18670261821155002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيمحمد هاشم هشام يوسف18671191821099032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم حسين علي حسين18672151821010024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبينعمه عوده االمير عبد نور18673131822109032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين العامرية ثانويةالثانية الكرخادبيعبد بحر االمير عبد طيف18674111821044006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر هادي نزار نبأ18675121822105150

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكنعان جبار نصير تهاني18676151822040026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف عودة عليوي حسين18677121821034059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد مهدي الكريم عبد حسن18678141821061029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى الرضا عبد محمد احمد18679141821003010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحيل محمود سلمان حيدر18680141821012023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعبد كامل الكريم عبد مريم18681101822109088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيخليف فرحان صالح مهدي18682101821152007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحنتوش يوسف قاسم حوراء18683151822051030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين حميد جبار علي18684121821029016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم مشتاق فاطمه18685121822110046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيابراهيم احمد احسان علي18686111821180087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيعالوي قاسم العباس عبد ايه18687131822103010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعالم جبار كاظم فاطمه18688121822098070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيكاظم االمير عبد فزع عباس18689181821301023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيجواد كاظم صالح نسرين18690121822092053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيامير عبد جاسب مصطفى18691141821028117

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيجدوع حسين حازم قطاف18692141822092036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان حامد صادق جعفر18693141821037054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيداود كشكول رعد هيام18694101822118087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيالجبار عبد محمود سليمان مشتاق18695101821055045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيسرحان حافظ محمد احمد18696101821024013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيالزهره عبد الحسين عبد مازن يسرى18697131822091123

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود محمد محمود نبا18698121822106038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيشهاب محمد حقي يوسف18699131821004077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيغبيني غركان رياض الحافظ عبد18700111821054030

2889 من 425 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعبود نجم رعد جنه18701111822068013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم محمد سالم حنين18702151822048018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد عباس حكمت امان18703121822127009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيديد جبر هللا عبد خديجه18704151822047028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيكنيهر مشوش فريد حوراء18705141822070019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن داخل احسان علي18706141821019065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيحبيب ابراهيم قصي حبيب18707101821029011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيبديوي جبر صالح مهدي18708131821026078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجاموس عبيد محسن زينب18709121822105080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس فاضل قاسم زهراء18710121822110028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي فياض هادي الجليل عبد18711111821152016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيمراد احمد علي محمد18712211821076039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين منصور رعد ضفاف18713121822103035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشاهر محسن حامد اميره18714151822040009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح حسين علي احمد18715121821175009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيخلف حسين محمد اكرم18716261821030004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي عباس صباح مرتضى18717151821018106

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسن عامر امينه18718111822104007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيعبود طعمه كاظم مصطفى18719221821079028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد جعفر صادق رنين18720121822105053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيصالح عبيد احمد هللا عبد18721261821156021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيحمزه الحميد عبد مالك علي18722191821099017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف جميغ كريم احمد18723151821010010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم نصيف حسين مصطفى18724111821031031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيسالم حسين فيصل احمد18725261821044004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي جبار الستار عبد ساره18726131822070034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيمفتول قاسم محمد ايات18727151822052002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي جبر محمد زينب18728131822084020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيخماس كامل خالد دعاء18729131822098035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس عبد علي زينب18730141822070051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد تايه ماجد نبأ18731141822075186

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن لفته انور علياء18732151822056056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد علي صبيح نور18733151822080048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسين نمير نور18734101822118078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيعودة حسن هاشم نور18735131821008180

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيهاشم قاسم الرزاق عبد زينب18736111822108051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعسكر عبد حنون زهراء18737141822110072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيحسين عزيز سعدي حمزة18738221821373014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين المسائية النهروان ثانويةالثانية الرصافةادبيشغيدل طه علي حسن18739141821206007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيطبك راشد الحسين عبد تبارك18740141822136020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن خالد حميد حسين18741131821002022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي ياسر حسن احمد18742131821012005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعيسى حسين اسعد فاطمة18743131822118123

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيموسى عمران ضياء سجاد18744121821018022
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيرشيد محمد فاضل احمد18745111821156007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصبار ظاهر رحيم بتول18746151822042007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان كاظم نعمه حسين18747111821042024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيمسلم حمد عبد زهراء18748211822167017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم عباس فوزي بيداء18749151822050018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي ستار نبأ18750131822084034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيسعود طالب كاظم عمر18751141821061108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات االنتصار ثانويةالثالثة الكرخادبيسا؟ر حماد تركي زينب18752121822126006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر باني مسعد حسين18753141821003043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيهليل محيل محمد باقر18754141821003017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيبدر عبيد هاشم فرقان18755141822223039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج كريخي رحيم حسين18756141821028035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر مهدي صالح بنين18757141822109013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد الكريم عبد سعد أديان18758141822121001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد خضير عماد لقاء18759141822067081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيشرموط حميد المجيد عبد ياسمين18760131822112055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيجليب هللا عبد هادي زينب18761121822112067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحيسن اسماعيل الكاظم عبد هديل18762131822105053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيجاسم جبار غالب عباس18763231821006034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبينايل عزيز رامي محمد18764131821171026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيفرج محمد زاهد الدين بهاء18765121821032024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيياسر حسن علي براء18766151822044011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيحسن خلف عباس علي18767261821016033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيدحام كاظم ناجح انعام18768121822176002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيرحيم حبش حميد هاله18769141822136081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيموزان حسين فاضل نباء18770141822070100

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجياد داعر كاظم زينب18771151822051060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبياحمود عبد ضياء هديل18772141822066048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيشليبه حسين عباس علي18773141821028080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيارديني منصور محمود حيدر18774141821012026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن خليل جالل سجاد18775141821028054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيحسين علي باسم حوراء18776261822112008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد حسن بدر شروق18777101822155010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيبدن مجيد جبار حسن18778141821028026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف علي كريم غفران18779141822088048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر حمود فاضل ليث18780131821012111

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف عبود منير ساره18781121822083013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمظلوم صباح رائد حنين18782111822071034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم هيثم ساره18783131822107070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان جاسم محمد اسماء18784111822070006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيحسن فليح عادل عمر18785111821150074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد محمد نور18786111822079058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيعكاب كاظم زعيم منتظر18787141821174054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيرضا دبوس قاسم عبدهللا18788141821037192
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبيجوده جبار احمد وفاء18789221822107027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن انعيمه علي عبد فاطمه18790141822111045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد علي حسن مياده18791141822136071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيشمخي زعالن كريم نرمين18792141822073093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيخضير قاسم الحسن عبد الزهراء18793141822223005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيحنش علي محسن مريم18794111822076118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا رحمه حاتم حيدر خوله18795131822099017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد علوان كريم فاطمه18796141822113018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم نصيف نيسان موسى18797101821155029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي ظاهر سامي نور18798131822118160

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيزيدان فتاح ستار حسين18799151821020024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن رحيم كاظم زينب18800131822107063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيجعاطة مريوش عادل داليا18801141822092011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد مهيدي اسد محمد18802141821004050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد الحسين عبد رزاق علي18803151821005061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيغريب عباس خضير احمد18804141821003002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خضر ميسر حوراء18805141822082012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيباجي عبد عباس حسين18806141821032013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيذياب عباس عبدالهادي بتول18807141822095008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم عدنان قحطان تبارك18808131822099011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس سلمان مجيد سيف18809141821151008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل احمد قيس عمر18810141821008081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيعرار محمد قاسم حسين18811141821045014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعلعول نعمه علي زينب18812141822075105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيارحيم ياسين عالء سكينه18813131822080044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيفرحان والي حميد ساره18814131822077037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيغضيب محمد شهيد بنين18815111822138005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبادي برغش عباس احمد18816141821003006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز يوسف رضا اسعد18817141821048013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيطخاخ حمزه محمد حسين18818261821041011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف عالمه علي الهدى نور18819141822090053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد جبار انور الهدى نور18820141822071063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيريسان موزان حبيب علي18821141821049051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح عواد أحمد آيه18822121822089001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيالمجيد عبد مالك سعد فاطمه18823101822120054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيداغر حسن طه نرجس18824131822086070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي الحسن عبد احمد نور18825131822123041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور فرحان الرضا عبد ديانا18826131822106016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيرويض قاسم علي زينب18827131822093059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين محمد فؤاد كميل18828131821009091

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيراضي هاشم طالب ساره18829111822076068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيكاصد رحيمة خليل اسيل18830131822122002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيمحيميد خلف لؤي الودود عبد18831121821174014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد رشيد حسين نرجس18832141822110144
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حسين ناصر باقر18833141821024038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسون فاضل رعد احمد18834211821077005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم احمد عباس شالل18835101821055015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعيفان طلب محمود طلب18836101821055017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن زهير حسن حسين18837141821045012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيوردي نوري صالح لطيفه18838101822107033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيشلش شبيب ثامر احمد18839131821027005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيناصر محمود رياض زهراء18840131822095016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين نعمه مهدي إيهاب18841131821002003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيصيهود محسن جاسم كوثر18842131822111101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين خليفه خالد مروج18843131822111105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحمودي الرسول عبد محمد رقيه18844121822127046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيشحم فندي زياد سجى18845151822054071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضر جاسم طالب االء18846151822049009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد الكريم عبد عامر طيبه18847141822121018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيحسين لفته كاظم علي18848221821225016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيالنبي عبد جبر علي عباس18849221821082033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس الدين نجم دلير حنين18850141822127019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيرسن محمد قاسم زهراء18851141822115039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حميد عدنان علي18852141821028081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد السالم عبد داود صفا18853141822115060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيراضي عيدان احمد نوره18854151822051122

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيطلب محمد جاسم هاجر18855101822109106

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيصياح رحيم محمد فاطمه18856121822104030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد جاسم كوثر18857151822048102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيزورة عجيل احمد نبأ18858151822058079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشخيتر محمد جاسم تقى18859151822058018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيحمزه خضير علي نور18860261822072031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيمجيد تركي يعرب مرتضى18861191821099031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيمحمد الرزاق عبد فائق نبأ18862191822215018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيحسون سلمان داود حسين18863271821026009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيلهمود كامل عدنان سارة18864141822220019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم وحيد كريم زبيده18865141822069024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم جابر كاظم ياسر18866141821024266

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد نعمة حميد اسراء18867141822124003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حميد سليم حيدر18868101821155008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيعباس خضير الرحمن عبد ايسر18869101821011008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيصالح هدم احمد امجد18870101821206008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم حميد جاسم زينب18871131822070026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر صحن علي اسراء18872131822118008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود الحسين عبد كريم سرى18873131822104029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين شعالن رحمن نبأ18874131822126058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحمدان صالح خزعل مصطفى18875121821005069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيدرويش رضا محمد عادل نغم18876121822090048
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيوزير ادهام عباس بهاء18877111821042018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيحميد ناجي محمد حسن18878111821001011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيشاطي جبار ستار جاسم18879151821008022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعيسى حنون عقيل مسلم18880151821020100

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيموسى أحمد كريم اسامه18881111821210007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيحالن موسى صالح احمد18882261821047017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيلفتة حسن حيدر نور18883141822109074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيحلو جحيف علي زينب18884141822066022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبش العيبي اسماعيل أحمد18885151821005001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر عاتي حسن زينب18886131822094037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسوني غانم زامل زهراء18887131822093049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحسين عباس علي كريم18888111821152030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر عبدالرسول علي حسين18889121821044024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم احمد مصطفى18890151821005099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي عبد غازي هبه18891151822048125

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطلك الحسن عبد وليد حسين18892151821008047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيفرج رحيمه مالك حنين18893151822045026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيمحسن رزاق عالء جنه18894111822060007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشبيب مرجاح سالم زهراء18895151822046026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر عبيد خلف زهراء18896151822049038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد يسر جمال مصطفى18897151821002096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي يوسف مياده18898131822071113

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنبارادبيبردي عبد خالد عامر18899191821362018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعليوي حسين محمد انور18900211821008012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبينعمت حسين عباس زهراء18901141822095037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن جاعد غافل مهدي18902141821003135

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعودة مجيد حامد هبه18903101822110107

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيحمدي سالم خالد عال18904131822070049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد عبار ضياء عزالدين18905121821034101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته الصاحب عبد ثائر سجاد18906131821013019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيزامل حطاب ماجد فاطمه18907131822081014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي علوان حسين االء18908131822084001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف كاظم سمير زهراء18909131822106026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي عدنان قحطان رفل18910131822105015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيجبر قاسم محمد شهد18911131822122041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد نجم حسن سجاد18912111821059026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيضاري سرحان فالح ريسان18913121821175012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي هادي عباس علي18914141821061094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجخيم نعيمه إبراهيم حسن18915141821012015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيراضي هاتو جعفر سجاد18916151821001039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيخليفه حذيه نعيم محمد18917141821028109

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب كاظم رمضان ايات18918141822108015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود عبدالحسن طارش مريم18919141822074099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيعلي رهيف علي نور18920221822172029
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحسين حميد ايمن هاجر18921101822120076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد عباس علي تمام18922121821034029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيطلك حمود عيسى زينب18923121822112064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي كاظم فاضل نور18924131822122058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيحميد مجيد ميثم نور18925131822105050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيخساره قدوري محمد عساف18926111821047011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد مولى حسن علي18927131821008092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح هللا عبد صالح سجى18928131822112027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محيسن علي منتظر18929151821007213

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحميزه عبد محمود زينب18930111822081028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيحسين مري حسن عالء18931261821026041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين اتى هل اعداديةالنجفادبيمنذور عناد مهدي كرار18932251821203011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيياسين شعيعه ابو ستار ضحى18933151822048080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيوادي حسين مجيد رغد18934131822094022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد نجم الغفار عبد رسل18935151822053026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيزعال حافظ صادق جعفر18936261821026004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيعسكر سلمان االمير عبد زهراء18937141822133018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبيارزوقي الوهاب عبد شاكر الوهاب عبد18938141821054022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدن جاسم صالح زهراء18939151822049040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عبيد جوده محمد18940141821012074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيمبارك عباس ناصر مسلم18941221821079027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمطر غناوي حميد هللا عبد18942141821038070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيسكر علوان جاسم التفات18943131822098006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي فيصل علي ايه18944141822069010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد حسين هادي زينب18945141822072042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيمكلف وهيب سعد منار18946141822074104

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعبد داخل علي تماره18947101822110025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيشالل موات عباس امل18948131822118014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيزيدان العزيز عبد محمد بشير18949131821013004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيشهاب جبار ستار الحسن18950131821030012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته عبود جعفر كوثر18951131822106048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيحميد رشاد محمد نسرين18952111822151018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمتعب فريح أحمد حسن18953121821032028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيحافظ مهنا حميد حسين18954121821170007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيهارون عدنان حسن وليد18955111821054053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي شحاذه خالد سرمد18956121821174010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيخلف حمد ماجد سماح18957111822164008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم محمد ايات18958121822230005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم حسن فالح زهراء18959141822065034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم حمزة رحيم سجاد18960141821061063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم قاسم عباس حيدر18961151821008054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن غريب فاضل عالء18962141821003080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيجبر عواد ثامر اثير18963261821173002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد محمود عمر ضحى18964141822067067
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعطيه منشد راضي رسول18965141821028050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين شراد نعمه رسول18966141821028052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيموات حمود هادي آيات18967141822075003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيكاظم حسين فيصل عمر18968231821073037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيداغر عبود ياسين مروه18969131822281032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيدحام مهدي هيثم علي18970101821152005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيكاظم الواحد عبد نجم فرح18971231822198002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيمهودر صالح سعد مصطفى18972131821026073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين ثائر سمر18973131822119025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيزغير رمضان سيف احمد18974121821011002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيموزان حسن عباس ازهار18975111822109007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم محمود شاكر رنا18976131822112021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةديالىادبيرشيد محسن ميثم باقر18977211821069001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان محمد جواد فاطمة18978111822109084

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي حسين علي18979111821015097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمحمد عبد سعد محمد18980261821008055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عجيل هادي حسن18981141821003029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيراضي الحسين عبد سامي غدير18982131822099044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيضفير فاضل ياسين حسين18983261821016017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين االهلية العلم ينابيع ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج حمدان ستار سجاد18984141821062003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيمعيوف هللا عبد مؤيد العزيز عبد18985101821206024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحازم فالح مظفر احمد18986121821034012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين الكريم عبد حسين علي18987131821024067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيعذاب متعب يونس فيض18988131821004055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيدحام داخل أياد نوره18989131822126064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيجياد كناش باسم سلوى18990111822061020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيجياد هاشم محمد علي18991121821025071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم حميد الدين صالح الزهراء18992151822047003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدر حسين خلف خلدون18993151821018039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات االهلية المنصور ثانويةالثانية الكرخادبيالزم الحسن عبد ناصر فاطمة18994111822125004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعطية احمد القادر عبد سرى18995111822157015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين سلمان داود فاطمه18996121822087044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان علي حيدر فاضل18997141821019101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحمودي الرسول عبد محمد فاطمه18998121822127091

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيعبد كاظم وحيد حنين18999261822125002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن كاظم كريم هللا عبد19000141821028071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته جبر محمد دعاء19001141822127024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيحبيب مشهور علي كرار19002231821195025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيحسين محمود عامر وسام19003101821150041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيكاظم جواد رعد تقى19004231822095009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيعطيه محمد علي هدير19005131822120026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةادبينجيب كاظم جواد ايمن19006131821252021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيخلف احمد صالح مها19007111822084100

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمطر حسين حيدر فاطمه19008121822105119
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيفرحان سرحان ماجد رضا19009121821044030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد أبراهيم فيصل مصطفى19010111821151090

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان غازي عادل حيدر19011151821018033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس كامل خلف كوثر19012141822110130

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيسبع سلمان محمود سلمان19013141821015032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيجواد حسن كاظم مهدي19014211821060019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةالثانية الرصافةادبيعريبي محسن مدلول زينب19015141822223024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيهندي داود سلمان سيف19016141821036035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيخنجر جبوري اجبير تبارك19017141822090012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيذياب عباس عبدالهادي شهد19018141822095058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج جاسب المنعم عبد زهراء19019151822056042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحسن كاظم هادي احمد19020211821223006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيعبد جبر حسين عباس19021231821257020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل عدنان الرحمن عبد19022101821155014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبينجم دحام فارس نهى19023121822082019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيراضي كريم حسين امير19024121821009014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم النبي عبد خالد مروه19025131822103057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم عدنان زينب19026121822085017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جواد رياض سيف19027121821044036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيحميد صالح خميس محمد19028211821089048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيفرج حسين عبد موسى19029211821077181

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمهدي مصطاف عباس سالي19030211822145046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيلهود عبار اثير فاطمه19031151822051092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيرشك الساده عبد محمد نور19032141822075201

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين غافل عامر حسين19033141821061040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيكناص مهدي محمد طيبه19034151822051078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيعلي هادود علي آيات19035221822422003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد الرزاق عبد محمود روان19036141822099032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم زيادي نوري علي19037141821029059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان جاسم الكريم عبد علي19038131821025028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيشالل صبري اسماعيل رائد19039231821045010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيأمين سليم حسين ضحى19040131822071083

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيغافل جبر اركان حسين19041231821023010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيشهاب سالم جاسم محمد19042121821035016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعيدان جبر مياح حسن19043121821172005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيخضير هللا عبد ناصر محمد19044111821042077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبون هاشم كريم سجى19045151822047072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد صبيح كاظم تبارك19046151822058017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين دعير ناجي زهراء19047151822058045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيارهيف برهان عدنان فاطمه19048151822054094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيحافظ حسين وهاب احمد19049151821006011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعباس ابراهيم غني براء19050261822083014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيخضير حسين جبار يوسف19051181821129023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي عيدان ثاني ناغين19052141822133056
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن الكاظم عبد طالب رنين19053141822100038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيخليف عبد حسن اسماء19054141822109003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم حسون حازم محمد19055101821011034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيموزان عيسى علي رحاب19056141822136024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبييوسف خالد رائد داليا19057101822076009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيموسى مهدي حسين محمد19058121821044076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيحميد سعود خالد وليد19059101821159013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيماجد قاسم محمد منتظر19060131821042094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيزينل نوري ناظم زهراء19061111822109048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمدلول موسى باسم سجاد19062131821003027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيشخير رسن قاسم زينب19063121822125061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبينايف بدن هاشم آيه19064151822046004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح حسن علي مرتضى19065151821007192

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعبد محمد زاهد مالك19066111822071109

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيدهش عمران محمد حسين19067261821015028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد محمود فاروق غفران19068151822046052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيجبر زيارة جاسم احمد19069261821016001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيسلوم مسربت موحان قيس19070261821026054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيصلبوخ عايز قاسم حسين19071151821006032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار ريسان كامل كرار19072151821008105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسين عبد جاسب عبود زينب19073151822048062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيابوذينة حمودي أبراهيم مصطفى19074261821047170

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيدفار محمود نزار بالل19075111821053040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعرب حمود باقر غدير19076141822110120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود الرزاق عبد ايهاب حمزه19077111821057028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيبوهان رشك جبار هيام19078141822088066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيالوس هللا عبد نجم بتول19079151822056011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيخضير عباس قاسم هللا عبد19080141821004038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيعاكول الحسين عبد علي فاطمه19081141822126020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى ناصر سمير شهد19082131822098101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد قاسم محمد ديانا19083141822146006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعبد عناد فهد هللا عبد19084101821055026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيسدخان عبدالحسين شياع جعفر19085141821045008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيمطلك مرعيد صالل احمد19086101821150002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيياسر موسى عمران هللا عبد19087231821198025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعوده مهدي عامر حسين19088231821185006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم علي احمد اية19089131822126010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبينخش علي احمد شهد19090101822107026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيمسعد سعد محمد مصطفى19091101821005061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر عباس حسين تبارك19092121822105031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف حسن محمود علي19093121821009146

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد نجم هيثم زهراء19094131822285009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيناجي رضا احمد ورود19095131822401094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيكاطع الرضا عبد منذر حسن19096131821002019
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح محمد حازم عمر19097131821006072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيموسى محمد جاسم ايه19098121822080003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عباس يحيى زهراء19099121822123016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي احمد عامر ساره19100111822084052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبينوار محي فاضل شيماء19101111822084066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيناجي داود حسين محمد19102211821203018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم علي حسين طيبه19103151822040085

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصباح كريم طالب زهراء19104151822050037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيسلطان عجرش كاظم علي19105261821030024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان عبد صبر مهدي19106151821002103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيد حميد عباس مصطفى19107151821006098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبياحديب دعير جليل زهراء19108151822080022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف مديد علي ذكرى19109141822102032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد حواس فاضل الدين سيف19110141821019051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكعيد لطيف سعد اسراء19111151822048002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيعطيه مزعل مهدي حسين19112261821165004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيراضي حسن فالح مريم19113141822221027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع اليذ جبار محمد19114141821024204

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي شرموخ احمد حسين19115141821049017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيجهلول عبد صباح سجى19116141822066024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين جلوب هادي رسل19117141822222021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيالفت موسى منصور فاطمة19118141822074095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيجودة حودب جابر محمد19119141821048081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد الرضا عبد رياض عذراء19120141822113016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيياس سرحان رديف مصطفى19121101821024095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيفليح هادي علي حنين19122101822089009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعمار حمود علي عماد19123141821028091

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد صالح عيسى سجاد19124141821024103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعبد محمود مشكور عمر19125101821055033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيفيصل مرفوع عوض محمد19126101821055042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي قاسم مظهر سجاد19127131821007022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان عبيد كاظم طارق19128231821178026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكبيش رحم محمد زهراء19129121822105069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي نديم نهاد آيه19130101822106001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيعالوي هللا عبد الرزاق عبد الوهاب عبد19131101821024056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيصكر جحف علي عبد زهراء19132141822075087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد نايف سامر حيدر19133121821003029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر االمير عبد رياض االء19134131822118012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيالفت محمد جهاد زهراء19135131822116021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر كريم خليل علي19136151821020070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخادبيناصر علي خضير زينه19137111822139012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيحسن محمد رياض رفل19138111822085013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي كديمي هادي بتول19139111822105011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان عبود كريم فاطمه19140151822048097

2889 من 435 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمحمد جسام محمد الهدى نور19141211822155096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحمة حسين رعد مريم19142151822051107

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي احمد محمد نبأ19143151822040111

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسيد مولى علي زهراء19144151822050039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيحيدر كطوف هللا عبد انور19145141821208034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيشرهان حسين صفاء زهراء19146141822071021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيوهاب ساهي صباح محمد19147151821006084

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيشراد فرحان محمد فردوس19148101822090030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد رشيد سعد زينب19149141822110094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي صالح جاسم تبارك19150131822099009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعريبي حمود باقر يوسف19151141821049096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيحسن عبيد خالد معاذ19152101821155028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود علي احمد سهير19153101822120037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيسلوم علي محمد حمدية19154231822114009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيعباس فرحان ناجي بالل19155191821101005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان نهر جليل زينب19156141822075097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعايد شمعون عادل هدير19157101822109109

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجبر سليم داود أيمن19158121821036001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن حمد عباس بشرى19159121822103006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيصيوان علي جميل نبأ19160121822098078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيسيف جاسم محمد علياء19161231822094013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد خضير ذكرى19162111822119007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيشالل احمد جالل اطياب19163111822085001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيحمد خليل نعيم خالد19164111821034019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن ترف رزاق دعاء19165111822082010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد راشد باسم نور19166111822109108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيثجيل جابر علي زهراء19167151822051048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد حامد جاسم سجاد19168121821032055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد علي عبد حسن رسل19169141822073028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيحاجم عبدالحسن يونس اريج19170141822065002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيفالح علي محمد منتظر19171151821018117

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعايد غثيث علي هدى19172231822119101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعذال غريب عباس حسين19173141821003034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي محمد جاسم زهراء19174141822134023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيغلوم سلومي علي الزهراء نور19175141822108063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا صور محمد طاهر حسين19176141821028038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد جميل كامل حسين19177141821048031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيجبار فارس فاضل حوراء19178141822110053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم حمادي عامر نوره19179141822100099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيحسين علي خزعل رسول19180101821041020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيزناد علي هللا عبد نور19181141822079114

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيذياب يوسف عمر حفصه19182101822118028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيدعيوش هادي علي محمد19183241821012047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان محمد نوري محمد19184121821025096
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيشالل محمد منذر مصطفى19185131821025046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ناصر نعمه مصطفى19186131821004071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان بطيخ مولود بان19187131822111021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيسلطان خزعل عباس حوراء19188121822099011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين حميد فالح زهراء19189121822099027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمحمد فرج حيدر زينب19190261822083030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح الزهرة عبد كريم انمار19191131821255003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخادبيضيدان حماد طه شهله19192111822098003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيطاهر حسن فالح زينب19193151822052012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل عباس خالف سجاد19194151821015044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0الخارجيونالثانية الكرخادبيمهدي امين خالد ابراهيم19195111821400001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيبريج ابراهيم ثاير مهدي19196211821072014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيمنصور غزاي صباح اسامة19197121821010008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسن هادي الكريم عبد موج19198151822045113

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا جار هاشم سالم زهراء19199151822048046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيباشي ظاهر امان زينب19200151822047057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجوده عبد خضير حسين19201141821003030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيصحن عبدالمجيد حميد سكينه19202141822070068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيمحسن فاضل حسين علي19203271821026022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد ياسين جميل هديل19204141822136084

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيجاسم شراد محمد أحمد19205261821156001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان سنخان جالب العابدين زين19206141821061057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيشهيب مظلوم هادي زهراء19207141822108033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا خير كاظم حسين هاجر19208141822066045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف علي بسمه19209141822109011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان حسن عامر علي19210101821011023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحيدر هللا عبد ماجد فاطمه19211131822098127

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيشريف ضايف حسين نور19212131821014097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيزاير حسن محمد هللا عبد19213131821012086

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيموزان هامل الكريم عبد حسين19214131821045034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن مخيلف حسن مؤمل19215131821026060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيسطم مسطو علي العزيز عبد19216101821206023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي خلف قيس حارث19217101821040004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سلمان علي حسين19218131821030021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيبادي كزار الحسن عبد الرا19219121822105135

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن رهيف جميل ضحى19220131822122042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعلي احمد حمد هدى19221111722095099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد نصيف جمعه محمود19222121821170033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرشيد حمود عباس حسين19223151821008036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرداد جابر حميد حسين19224151821008033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيلفته فاضل حاتم حسين19225211821262005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود سرتيب فرحان نور19226151822050108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد كاظم نهاد البنين ام19227131822107016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي بريس كريم محمد19228121821204024
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد حامد عزيز كوثر19229141822067080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبينزال الحسن عبد فاضل حسن19230141821061033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعبود سلمان محمد داليا19231111822072026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحمود صالح احمد مصطفى19232141821013140

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيمحمود نزار قتيبه عباس19233181821127018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج كريدي مزيد احمد19234141821003011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيالصاحب عبد الجبار عبد االمير عبد حوراء19235141822075057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر كاظم موسى باقر19236141821049014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيحميدي الحسن عبد صادق زهراء19237141822066016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيعيدان خوير هالل دالل19238141822092013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعيدان كاظم علي حسين19239141821177044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيلفته عباس محمد احمد19240261821203006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيروضان حسين عامر ياسمين19241101822118088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محمد جاسم علي19242141821029044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين عبد قاسم علي19243121821034117

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيحمود احمد مصعب عثمان19244121821008021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيمحمد سالم رياض امير19245231821045004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0الخارجيوناالولى الرصافةادبيمحمد حمدي اياد محمد19246131821400095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيمخلف حسين احمد القهار عبد19247111821181054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبييوسف علي حيدر دعاء19248111822118006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر هاشم الرحمن عبد حسين19249131821012048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيداود جاسم ضياء نبأ19250131822101072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيمحمد جاسم محمود شيماء19251111822085024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيخلف علي عبد بهجت باقر19252111821052021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكامل موحي مزهر تبارك19253151822044022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم حوشي عباس االء19254151822040006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخوني طعمه الرضا عبد بنين19255151822044013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيمحمد شبالوي علي حمزه19256271821045010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعكين هاتف حيدر ليث19257271821016110

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيزوره هاتف عباس كرار19258151821006071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمجلي محسن عطيه نرجس19259141822070103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم عليوي سليم العذراء مريم19260141822065057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمكطوف شيال خلف مرتضى19261151821010082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيموسى سعيد علي غفران19262141822143037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيكرمش سعيد احمد محمد19263141821048079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيخليف عطشان حامد زينب19264141822133026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمطر عبد كاظم علي19265141821012059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر كاظم علي سمر19266141822191042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيسعد هللا عبد احمد مهدي19267141821026117

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين فرحان علي محمد19268141821030064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم عبد موسى19269141821003136

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح شحاذه سعد اميمه19270101822108005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيطه خالد صباح احمد19271101821016005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبياحمد صائب احمد هللا عبد19272101821013041
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعمر صادق محمد تبارك19273101822094005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم كريم رواء19274141822136030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم احمد ايات19275101822084004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيزغير كريدي حيدر كرار19276101821052020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيعلي عبيس خضير محمد19277231821022051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيسلوم حاتم رائد دعاء19278101822095005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين حسن زينب19279141822075098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد حسين علي زهراء19280121822104018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرخادبيغريب حسن محمد مصطفى19281121821033023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيسعد خضير ناصر مرتضى19282131821008151

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيمحمود القادر عبد سمير احمد19283191821017003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبياسماعيل سعدي وسام رانيا19284131822075006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيكاظم منهل حميد منذر19285211821032026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمد رياض رسل19286131822073045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيكاطع علي صباح زهراء19287131822122024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسن هشام زهراء19288111822112060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيجلعوط خلوف قاهر محمد19289311821004053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين عكلة فرحان حسين19290151821010028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيزريع رحيمه شاكر هللا عبد19291261821035035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسين فؤاد حيدر19292141821001008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيجاسم عداي ثامر مصطفى19293181821129020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيلفتة جبار قاسم علي19294111821027077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيشاعور فضاله نعمان عذراء19295141822092032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمشعان حسين ابراهيم براء19296141822110028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيحسن حمد حامد انور19297101821041011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيشويع عبيد قاسم ايه19298141822136012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين المسائية النهروان ثانويةالثانية الرصافةادبينجرس عبد محمد علي19299141821206029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم ثائر ليث19300101821155021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيمحروس داود حسين سجى19301131822079029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد الهادي عبد وسمي طيبه19302131822171007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم خليف كريم نورهان19303111822151019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيصالح علي مجيد الدين حسام19304111821033022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ابراهيم خليل الهدى نور19305111822139016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيخضير حمد كاظم مروان19306111821025047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين شنيت طالب محمد19307121821170029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات سابات ثانويةاربيلادبيعباس محمد هادي نور19308311822034020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمحمود سعدي رعد وداد19309111822106057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيصبار ابراهيم كريم مسلم19310251821025094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس خضير ناصر غفران19311121822090037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيعبود عذاب علي محمد19312111821027104

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيصكر جبر كامل امل19313121822230034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيجساس خضير كوركيس محمد19314261821008060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين علي ماجد سجى19315151822055053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيكرجي احمد نوفل الحميد عبد19316151821020054
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد كاطع عباس حسين19317151821001026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عبدالرحمن حكمت علي19318141821038087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيهداد كاظم حميد رشيد19319221821225009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيعزيز سالم حسن مصطفى19320121821018057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيجاسم الكريم عبد محمد هللا عبد19321181821129014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود راشد احمد يونس19322141821061152

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيزغير كاظم جاسب حسين19323141821018023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسب مهدي علي سيف19324141821061070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيفلحي ابراهيم ضياء طيبه19325141822101029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان احمد بالسم هللا هبة19326141822074119

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد غازي امير اسماء19327141822143002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيالهيد حمدي كاظم مصطفى19328141821003127

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيضجر طاهر حسن تبارك19329121822087008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسان جبار سمير سيف19330131821026042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيراشد كاظم سلمان علي19331131821027021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد رحومي محمد سجى19332111822095067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيسبتي محمد جاسم مريم19333121822089066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف مهدي حيدر آية19334121822099002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمعارج ناصر رعد علي19335121821005039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحمدان محمد علي منتظر19336121821005075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيبرهان منخي رحمن علي19337121821170021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد موسى حسين زينب19338151822047059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيعبود علي ثويني أطياف19339111822158001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد نجم ضياء عذراء19340121822103038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيصادق موسى سعد ايه19341151822054016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحريب حمود شاكر عباس19342151821002045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبدال محمد علي فاطمه19343151822040100

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيعلوي كريم حسين علي19344151821075121

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيالسادة عبد عزيز عمار هللا عبد19345111821017031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيشحيت عوده سالم سجاد19346151821001042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيميرزا هللا عبد حسين ايه19347151822047013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيعلي القادر عبد الكريم عبد مريم19348211822125036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود كاظم يعرب نور19349131822098166

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابياالنبارادبيعلي حسين نايف حنين19350191822210002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيخلف حسين علي خضر19351211821060005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي ناصر الرزاق عبد تبارك19352131822098020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجبر عبدالحسن طاهر مصطفى19353141821013145

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود اسماعيل اسعد اسماعيل19354141821004009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيمخيلف عليان ابراهيم اخالص19355141822073001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيشاطي غازي عادل علي19356141821030043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد مخلف عادل هيثم19357101821155030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس حمزه اسعد زهراء19358141822139019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي رحمه محسن امنة19359131822099004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمصحب حمدان كاظم مثنى19360141821008088
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيطعمه حسين علي العابدين زين19361141821003057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيدربي زغير هيثم الفقار ذو19362141821049031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمطلك محل حسن مريم19363131822071108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيسعود كاظم مهدي صالح19364231821161016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم احمد عدنان ايه19365101822109020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان عليوي المنعم عبد يقين19366131822122065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد امين حسن احمد19367131821034007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن سلمان مرتضى خديجه19368131822091041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم خلف حازم آيه19369131822118002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيغانم الزهره عبد صالح بنين19370131822118029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه محمود قسام علي19371111821204122

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبياحمد محمود عدنان سما19372121822102060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان عباس خضير منتظر19373121821005073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيشبيب ابراهيم مهدي منار19374131822112045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمكطوف سلمان صادق شهد19375141822133035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجهلول علي عبد يوسف غدير19376141822073067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيغيدان كاطع سوادي سلمان19377261821016022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيعبد سلمان صبيح حيدر19378221821018014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيشهاب محسن ستار نادين19379141822070095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيكرم سلمان حسين محمد19380141821012075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز طارق زياد ديار19381141822075066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم خليل رياض رنا19382141822115033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيعواد كاظم ماجد جوان19383141822092008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد جاسم كاظم سجاد19384141821061066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي فيصل محمد روان19385101822155004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيفرحان صيهود رائد سالي19386101822099024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيراشد جبار ستار نرجس19387261822135018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيحسين صبري عامر حيدر19388231821196004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيكباشي قاسم جبار عباس19389131821034052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيتبينة جبار محمد هدى19390121822099077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيعودة مهنا مهدي احمد19391101821009008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح عيفان عامر استبرق19392121821017009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيمجول عباس عايد تبارك19393231822095007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم عدنان باسم احمد19394131821034006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيتوفيق حسن صفاء غفران19395121822105116

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد ابراهيم محمد طيبه19396111822070050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة الكرار ثانويةالثانية الكرخادبيعباده هللا عبد قاسم مهند19397111821165017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيمطلب عداي احمد هاجر19398111822133040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعباس صافي كريم ريام19399111822157010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالرحمن عبد محفوظ هيثم تبارك19400111822077004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيمدلل عوده علي عباس19401261821026037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم اللطيف عبد الرحمن عبد رنا19402131822094024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس علي محمود عمر19403121821176028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم جواد تبارك19404131822107031
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيناهي صالح محمد سجاد19405221821028031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيكشمر عطية حسن صالح19406151821008068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمجيد هللا عبد ناهض تبارك19407261822083016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعباس ياسين عدنان دعاء19408261822091014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيسعيد محمود ناصر موسى19409111821180148

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيخماط الكاظم عبد فاضل العابدين زين19410121821202092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيذيبان الستار عبد عمار اسراء19411111822127001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كاظم علي تبارك19412121822091004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخادبيتوفيق حسين علي صفاء19413121821205014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيعبيد حسين خالد ايات19414111822085003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيجوده جاسم صباح سجى19415111822121022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيعباس اكرام هاشم محمد19416211821032023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيمريجن عزيز كاظم حنين19417131822104010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيفهد ناجي ياسر الفقار ذو19418131821008054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمثنى حسن صباح دعاء19419131822107042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخادبيجميل خضير صبيح سيف19420121821024005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيمسربت عجيمي طالب زهراء19421231822131016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخادبيسعود كاظم احمد الرحمن عبد19422101821023007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيالطيف غيالن رعد ميس19423101822096068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبينايف صالح مهدي مظفر19424101821055048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي عبود حسن رنا19425131822100021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيدليمي كاظم حمود سيف19426231821257018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم عبد احمد حوراء19427101822110031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0الخارجياتاالولى الكرخادبيعلي محمد كامل امنه19428101822401004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيصالح قاسم الواحد عبد مريم19429141822401114

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد مجيد ستار مصطفى19430101821060141

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيفرج بدر خالد كرار19431141821024182

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيداشر حمادي طالب سبأ19432141822143030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيسعدون كريم عزيز حسين19433141821061041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيخريبط يسر تركي فاطمة19434141822109056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبياسماعيل عطية سلمان اسراء19435211722204002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيمفتن خضير راهي حنين19436131822109007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيجواد اسماعيل حقي سجى19437111822064037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيهللا عبد العزيز عبد حسن المهدي عبد19438211821026022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيجسام طه مصطفى الدين نور19439131821021038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيالدين فخر باقر ناجي عادل مريم19440121822118039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيدويج محسن رحمن يوسف19441121821009250

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس خضير عماد تبارك19442121822105034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيصليبي حسين جالل محمد19443121821034139

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عدنان قحطان أيه19444141822099002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين الكريم عبد احمد19445141821036005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود علي عباس وسام19446141821009059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيدايح خشيت حاتم حامد19447141821003024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد عبيد هللا جار علي19448141821031048
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان ناصر رحيم مروه19449141822108058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشندي ذجر عاشور احمد19450141821003005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي جواد بهاء صبا19451121822127073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم علي حسين زينب19452121822125058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةادبيكاظم كريم نصير حوراء19453151822052008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسين محمود رسل19454151822051036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيدهش سبهان محمد عباس19455151821001060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيشبيب محمد ياسين ايمان19456111822130005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم حسن محمد زينب19457111822121019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيغالم حميد مازن نبأ19458111822137046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيضيفان عبد توفيق حنين19459131822105007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيناجي هالل ناجي سرى19460131822105027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف ابراهيم رعد فاطمه19461121822105120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن كاطع رزاق جنة19462151822055012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةاالولى الرصافةادبيحاتم كامل اشرف مهتدى19463131822282024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة569.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيالهادي عبد علي عبد سامي هنادي19464161842170040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة562.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعودة جلوب خميس احمد19465191841007012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمزه فرج عيسى رقيه19466151842058031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة557.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي ذياب محمد علي19467121841013024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة543.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد كريم محمد زهراء19468131842107040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجعفر عبدالرضا محمد دانيه19469131842115002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيخلف هللا عبد حميد احمد19470191841104003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزبون عودة صالح ايمان19471141842132017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمظهور علي تحسين علي19472231841009057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد هادي فوزي حسين19473151841018015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة528.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد هليل الحسن عبد زينب19474121842105076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمزعل فيحان مجيد زينب19475141842113016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيعباس زغير شاكر امير19476271841021010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين عباس سعد اميرة19477121842101004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد خليل ممتاز فاطمه19478131842100069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن باسم زينب19479111842065055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكيالن جوده كاظم علي19480151841005078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشاكر خالد ماهر نورالهدى19481131842101053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم سالم خليل ضحى19482121842130025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين موفق محمد نهى19483141842071060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيجياد شعالن ضياء منتظر19484261841044052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيرشم صادق صالح زينان شاه19485151842045035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيمحمد عباس الرحمن عبد محمد19486191841040071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد الحسين عبد حيدر سيف19487101841028043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعباس بلوه حمودي حسين19488231841002043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيعلي حسين سعدون عمر19489211841022030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين تيمول حسام سيف19490231841252064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنين الغربي علي ثانويةميساناحيائيهليل جوني عباس علي19491281841013016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم حسين فالح سرور19492131842094044
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي حسين مريم19493101842155016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيعلي محسن علي زهراء19494221842394025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيحمد خليل احمد ايه19495211842148006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم حيدر ياسر19496131841015030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيياسين علي صالح ابتهال19497231842126004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ياسين كريم طيبه19498131842123018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجياد علوان ماهر مصطفى19499231841031105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائينصيف محمد سالم امنية19500111842071006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن كاظم جواد منتظر19501111841032073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد عمران حازم رؤى19502121842130010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمدان جاسم نصيف تبارك19503111842069007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيرحيم علي اكرم تبارك19504231842271060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشندل عباس محمد علي19505141841011076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحبيب هادي مجيد هدير19506141842104039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيطه داود ياسين مريم19507191842246087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيراضي محمد حازم ثائر19508221841307021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب جواد عامر حوراء19509121842110022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيبادي صخيل ياسين جالل19510111841026038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيملوح ناصر رياض صادق19511251841016028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيثويني جفات محان عمار19512231741010037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم شاكر احمد منار19513101842101092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين شعبان ناطق قتيبه19514131841030071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن علي محسن ميسم19515131842098088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي سهيل هيثم زهراء19516121842118044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيعودة صليبي سعد أسامة19517111841152001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيكاظم علي جبار نافع19518231841219019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم علي سعدون احمد19519101841009005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين حميد عباس االء19520101842108008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيسلمان فوزي نايف سجاد19521181841085030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس محمد عباس عذراء19522141842136033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود جبار محمد ايه19523131842073013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيعداي عوج فرهود محمد19524231841181053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداغر عودة كاظم نبراس19525151842046156

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعايد ابراهيم خليل حسن19526261841016014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائينعيثل جالب كامل اسماء19527221842311010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم نجم سهيل فاطمه19528141842076071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيمدلول يونس محمد مؤمل19529231841010042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد منعم زهراء19530131842103023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود امين محمد جاسم نجالء19531111842215125

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيقاسم حسن عصام هالة19532111842074057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائينصيف سالم سمير حسين19533221841301009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبصل سعيد علي رحاب19534141842145055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان سوسه قاسم رحمه19535131842070064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياسماعيل حسين كاظم حيدر19536151841007049
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس طالب مروان مريم19537141842142029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسان كاظم عقيل زهراء19538151842040061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائياعبيد دريول باسم فاطمة19539251842084478

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد طالب السالم عبد جواهر19540101842118020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيساهي محمد جاسم الندى قطر19541141842107039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاالنباراحيائيالرحمن عبد طلب محمد دعاء19542191842245007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيكاظم فاضل ليث مريم19543231842114090

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالفي الوهاب عبد مهند يمان19544121841031186

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي جاسم معن عائشه19545131842103035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيثامر ناجي هاتف زينب19546221842190114

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عايد فاضل امين محمد19547101841205092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيطاحوس محمد حكيم نور19548101842109095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحسن عبدالقادر حيدر زينب19549131842105021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد فرحان قاسم مالك19550141842140116

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيمزعل صالح هادي احمد19551191841050001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيمطر علوان كريم علي19552261841205027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيفرج لفته حامد حيدر19553221841029025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين ناصر حسين زينه19554111842080062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين االمين اعداديةاربيلاحيائيتوفيق محمد اكرم محمد حيدر يوسف19555311841009061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد كريم غانم تبارك19556151842040029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيتوفيق حسين عادل ندى19557121842118088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي جعفر رافد دعاء19558241842120052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد جاسم مصطفى منار19559101842123039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغانم ابراهيم وديع االء19560141842080004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيجاسم الكاظم عبد رزاق حسين19561231841257034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجباره خنجر جاسم مريم19562151842048103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزاجي زوين عيفان محمد19563141841047127

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيبدر كاظم ماجد حسين19564271841001074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحرامي العباس عبد حميد رحمن19565231841032031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير محي رعد زهراء19566101842114018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرمح حسين قاسم نور19567141842124019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيبداي شرهان كريم حسن19568221841310036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجليوي حسن مهدي حسين19569151841015025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد الهادي عبد صالح صادق محمد19570121841026108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحنون شوني رحيم شوذب19571121841206016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد نصيف صباح ايه19572101842093006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاطع حميد كمال سجى19573111842110050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد عداي كاظم لبنى19574111842133049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمرهون هندي عباس زينب19575121842098044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي ثجيل زهير حسن19576141841018026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيسليمان الكريم عبد جمال محمد19577211841011067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشنته كامل سعد هبه19578131842070245

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيزعاطي مطيع حايف بيداء19579231842122011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيمطر السادة عبد محسن رقية19580261842134016
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيوادي محمد غالي فاضل19581151841071181

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهادي صباح محمود تبارك19582151842040032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسهيل حسين سعد طيبه19583121842020040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود خالد وليد خالد19584121841205008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفليح عباس احمد مريم19585121842130028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيمه مجيد فالح ضحى19586151842042059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجامل نعيمه عدنان غفران19587151842055075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان هندي طه زينب19588151842046086

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيسلطان جزري احمد حيدر19589221841307046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي دوحي تيسير عمار19590131841030069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير حسن سعد رقيه19591111842109037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشنين حطاب غانم شهد19592121842091021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين زينل فاضل فاطمه19593141842070079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيكزار نايف شمخي هيثم19594221841031153

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيدليمي حمزه علي ايناس19595111842068012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخضير فيروز محمود زينب19596151842050043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيهالل عبد كريم زينب19597261842091030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0المختلطه مأرب ثانويةديالىاحيائيهللا مال ضاري رايد علي19598211841041004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل نجم محمد19599231841009098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيخزعل عباس خزعل دانيه19600141842097013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم حمزة حامد رويدة19601111842129007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجمعه ناجي حامد رقيه19602141842145058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان كاظم حسن هبه19603141842145154

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم عدي مودة19604131842073070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيسالم هاشم احمد زينب19605241842114121

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعذيب النبي عبد عالء فاطمه19606121842094163

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علي حسنين رسل19607131842070067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبود الزهره عبد اياد علي19608151841007074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد نوري محمد نور19609101842106032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمعارج حسوني رحيم الزهراء نور19610121842112135

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيتقي الرحيم عبد موفق هدى19611131842072064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيظاهر مهدي مؤيد محمد19612261741010149

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عبطان رجب محمد19613101841022039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعنبر حميد محمد غفران19614141842101031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيمرشد محمد فاضل مرتضى19615231841256065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمحيسن جواد عقيل زهراء19616221842209076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذياحيائيصالح مهدي كريم كرار19617221841299020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي راجي ماجد زهراء19618241842118048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرضا طارق زياد رانيه19619131842104020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف عبدالزهرة توفيق تبارك19620131842104017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خليل محمد تبارك19621131842091039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخفيف اسماعيل حقي سجاد19622131841045021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمزبان حاتم جعفر سارة19623141842134055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي عدنان علي بتول19624121842094030
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيعلوي مهدي عدنان محمد19625211841008056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد ناجي ثائر مها19626231842271271

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيعباس مهدي جياد زمن19627271842076016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليل وليد علي مينا19628111842124024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمخيلف نايف حسين احمد19629191841066007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيشهاب علي نعيم طيبه19630111842086023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياس محمد صادق زهراء19631131842091065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيمبارك حسن مازن حسن19632261841037005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد الكريم عبد ضياء رنا19633141842097017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0الخارجياتاالولى الرصافةاحيائيزوره شجر كريم دعاء19634131842401011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجعفر وادي دايم دعاء19635151842044038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيماجد عودة رياض مخلد19636221841310120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيخليف كاظم كمال منتظر19637221841079023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر عبد حسن بيداء19638141842113005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد كامل كريم نور19639111842121057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيجسام لطيف خالد فرقان19640121842020050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداغر عودة كاظم نورس19641151842046176

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهيدي خلف خليفه شيرين19642131842120017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد هللا عبد سليم سالم19643101841035014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيحسن الصاحب عبد الحميد عبد فردوس19644221842109061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد عباس حيدر غسق19645121842230010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدويريج هللا جار محمد ايه19646151842044004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيبدوي عبيد حسن رحاب19647111842129006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيمحمد عبد سعد الهدى نور19648261842115026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر حسن عباس فاطمه19649151842058065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميدي عباس عصام زينب19650111842084076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد سلمان سعد زهراء19651141842136022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0(ع) علي االمام مدارس ايراناالولى الرصافةاحيائيعلي شلوا محمد زينب19652131842205008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكامل علي حسن زهراء19653141842074064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي كزار هادي حيدر19654141841011035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيسنيه عوده مالح كريم19655221841382049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيجبر شمخي سالم نور19656221842109072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبد صباح غدير19657131842086058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبدهللا قدري سجا19658131842098052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمهوس جليل باسم محمد19659221841066022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيكنيدح فضاله رحيمه غفران19660221842169038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلعيبي حمود الزم غدير19661121842098063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائييعقوب علي رفعت عمار19662261841001126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكريم الحسين عبد جواد محمد ساره19663101842086074

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيطه ياسين مثنى حارث19664121841020031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حمزه نعمه مريم19665151842048105

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيدلي خليل احمد حمزه19666101841041023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمزة فاضل عباس علي19667121841031106

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناصر حمزه سعد مرتضى19668121841030163

2889 من 447 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيغازي حمادي غازي مصطفى19669111841203134

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخضير كاظم علي زهراء19670151842052021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد نور غيدان الكريم عبد زهراء19671151842047073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيحمزه محيسن عباس العابدين زين19672231841011031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد عادل هللا عبد19673101841019079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيعبيد نوري صباح دنيا19674161842241008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيحسين عواد حمزه مهند19675231841034093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيجلوب احمد الكريم عبد احمد19676101841205013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشحيت رشيد شاكر حسن19677141841027011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيحمزه سهيل سامي محمد19678261841173028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعاشور حسين عادل نبأ19679151842061013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي محمد امير19680111841152005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم هللا عبد خالد قدس19681111842126040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيجاسم علي هاتف علي19682231841252103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد رسول زينب19683101842111020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جليل سلمان علي19684141841203065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخيون الرضا عبد حسن ضحى19685151842051081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيفياض حسين احمد رغد19686231842095028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيبرفي مجيد عالء اسراء19687151842061001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد عواد تحسين رند19688141842071024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيحمد فرحان جاسم عذراء19689101842113050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر فالح احمد رقية19690121842112059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيجرو حسين ياسر امال19691111842066002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حمزه قصي ضحى19692101842106019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم ناجي لطيف زينه19693131842112022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيحسين منصور سعد نجالء19694261842251020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم دنو مهدي رحاب19695141842225139

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيحميد الجبار عبد حسين ايمان19696211842177004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيحميد عطيه القادر عبد بالل19697181841067021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن لفته ستار حيدر19698141841022020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم كاظم علي سجى19699141842145103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيعلي حسين خميس سجاد19700211841046012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن طالب خالد انور19701111841160009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيجابر راشد عوده احمد19702221841027002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيعبد الوهاب عبد طه سعد19703211841282027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليف الحج حسين طه19704121841015007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود ياسين هللا عبد شيماء19705121842080019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحبيب شالل نزيه نبراس19706121842080025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيشايع حسن فؤاد مينا19707101842114049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيكاظم جواد مهند جعفر19708261841017010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن محمد حامد لجين19709121842111014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيتقي محمد حسن محمد نعيم سرمد19710121841030075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيجعاطه حامد مؤيد حامد19711191841019020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيخدام جاسم عالوي جاسم19712281841010002
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائينعيمه عبد كاطع غفران19713221842166034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد هادي مهدي19714231841067093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيماضي حسين علي آيه19715141842134004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمشيهد هادي صالح نور19716141842116015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم جاسم يوسف زينب19717141842069035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد الكاظم عبد جواد حيدر19718141841017044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيمزبان ضايف يوسف زهراء19719221842102025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعرار محمد علي زينب19720141842065013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد طه عائشه19721111842068055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيحرامي سعدون باقر عزيز19722111841025051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيكردي سليمان قدوري الرحمن عبد19723111841018055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد رعد بثينه19724111842084031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب ليث مروه19725111842114084

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي محمد شيماء19726111842158004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحمد اسماعيل الرزاق عبد هاجر19727231842125078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيصحن سيد يونس علي19728221841033052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائييونس ابراهيم رحيم مغفره19729121842112128

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر كامل غفران19730221842184017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيجوده هللا عبد عالوي هبه19731261842126057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيجابر وحيد قاسم فاطمه19732221842391050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدامج جحيل خالد نورا19733141842121032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزاير كريم فراس زهراء19734121842094097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد لفته قاسم بنين19735111842076021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد عايد عباس19736271841009060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيسرحان محمد هادي انفال19737111842151002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيحسين عبيد محمد حسين19738261841029005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد رضا  محمد مهند هدير19739121842086055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس كريم عباس شهد19740121842130020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشنان أزغير ستار سجى19741151842051070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد هتور سمير ايات19742151842052006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيطه ابراهيم احمد محمد19743321841060040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيفيصل عزيز عمار ساره19744101842086072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجباره مشتت جاسم آيه19745131842081001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود اللطيف عبد مروان19746101841004018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيجدعان محمد ماجد اسيا19747211842262001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيتايه صاحب امين احمد19748231841051001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد الرزاق عبد السالم عبد ريم19749101842077032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيالحميد عبد العزيز عبد وسيم هللا عبد19750201841013041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنديل خليل قاسم اسماء19751131842120004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعباس كاظم حسن العابدين زين19752271841009045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعدون بديوي مالك غفران19753111842083033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد فاضل سعد زهراء19754111842062046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي مزاحم صادق رانية19755131842071037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيحسان علي عماد حسين19756221741033025
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان داود ماجد رغد19757111842080037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم نعمه رفيع رقيه19758151842044046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن جواد حسن زهراء19759101842107014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغني االله عبد عباس احمد19760121841030012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعد صكيب محمود فاطمه19761121842094156

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد عوده كريم زهراء19762151842053046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيابراهيم احمد عباس دعاء19763231842126026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبيس حسن حميد الق19764231842120013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيوبدان علي إسماعيل المرتضى علي19765221841030019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد ياسين طه رجاء19766101842090021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياري زيدان كاظم زهراء19767141842110073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعويد عبد محمد هللا عبد19768111841025046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيصكبان عبيد قاسم يوسف19769111841007022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصطفى حسن ساطع نور19770101842102050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرضا مرتضى عماد بنين19771121842094034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيباقر ابراهيم ربيع زينب19772221842301007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان هللا عبد علي ايمان19773141842093006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيجباره علي الكاظم عبد حيدر19774261841050006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيرحيم خليفة ثائر ايالف19775101842089005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل خلوف فاضل مصطفى19776141841018146

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم كريم علي حوراء19777131842089010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصيهود محسن حمزه مريم19778131842111060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس هادي عباس اشتياق19779121842110002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي حميد زينب19780111842077015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيعوده الحسين عبد علي سيف19781251841030015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيعبد محمد رسول ابراهيم19782251841048003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزنيد حسن محمد مصطفى19783151841007142

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حميد الكريم عبد براق19784101842117016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيسهر عبود حسن فالح19785231841181041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعليان ال عبد طعمه سجى19786211842140116

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي زيدان هللا عبد نبأ19787121842092061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحيسن عليوي كاظم الندى قطر19788151842053085

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد حسين خماس ايمان19789151842040013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيجبار خضير قيس نرجس19790231842122040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيكريم فيصل غازي نور19791231842133013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيعليوي غانم ذياب هديل19792261842091055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيخوير حميد علي ريم19793261842091024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيفارس محمد راجح ربى19794231842083013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم علي كريم حسن19795131841012036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم مطر اسعد ايمن19796101841041013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنعم حمودي ثروة عبدالرحمن19797131841258014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد الحميد عبد عالء زهراء19798111842066022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف محمد ابراهيم عائشه19799101842099016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن محمد مصطفى حسين زهراء19800121842107089

2889 من 450 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفالح كاظم عصام ساره19801151842042046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم العباس عبد هاشم حوراء19802151842046039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداخل كريم وليد سجى19803151842051073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد هويش احمد اديان19804101842086008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم حميد لؤي19805231841256053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جبار محمد غفران19806131842100059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي خضير جمال بتول19807101842091013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيبرغش سليمان احمد نريمان19808221842106020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيابراهيم عباس باسم فاطمه19809231842090212

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى يوسف رياض رسل19810131842070068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرضا جعفر هاشم غاده19811131842078029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان كريم صالح سجى19812141842145102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخريبط جليل علي حسين19813121841031052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائي الحسن عبد عباس عماد مرتضى19814251841016062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلطان معن رشيد تبارك19815131842093028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان علي ياسين هدى19816111842151026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهليل مطشر حسين علي محمد19817151841005102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهاشم عبيس عاهد امنه19818251842108012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيكاظم سوادي رحمن مرتضى19819291841004122

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد قاسم عماد نرجس19820121842098082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر هللا عبد احمد زهراء19821121842095019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحميد المنعم عبد زيد علي19822231841020172

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعلوان كاظم حبيب مريم19823241842169022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم الكريم عبد وليد راوند19824121842231089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيحساني جوده هادي هللا عبد19825231841034044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائياسود سعود هاني فيصل19826311841004049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعناد مخلف كريم حسن19827261841016019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيسبع عريبي حاتم اسماء19828101842090007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحمد علي حسين محمد19829191841066104

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيماضي سالم رزاق زهراء19830141842083004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيفائز هللا عبد محمد ياسر19831201841003091

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجرجاك محسن ناصر هاجر19832141842065028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيحميد احمد ياسين حميد19833191841295002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي مطلك فاضل رشا19834141842066023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبار عزيز خليل تبارك19835111842110016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد ياسر سعدي حسين19836111841020023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائياسماعيل رحيم احمد زهراء19837271842058118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي حميد مجيد موسى19838121841030196

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان الحسين عبد علي دعاء19839121842090012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائياسعد ناصر رافد احمد19840111841037002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطلب شالل حاتم ايوب19841111841156015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد صاحب احمد مريم19842111842114085

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشك الزهره عبد سعد بتول19843151842053009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس صبيح يونس نور19844101842111038

2889 من 451 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمدان خالد وليد خالد19845101841024008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعريبي مقداد اياد زهراء19846151842051034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرج احمد شهاب الهدى نور19847151842054168

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم الرحمن عبد اياد عال19848121842117028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حسن احمد تبارك19849121842081001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائينعيمه حسن مهدي وليد19850221841301036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيمطلك جلود محسن مصطفى19851221841306200

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيحمزه شيال طالب سجاد19852231841008073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محسن موسى علي19853241841203126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيمظلوم كاظم محمد مهند19854231841014099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيفرد مياح غالب هديل19855241842168073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيعبد نجم خالد نور19856231842175003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي محمد زينب19857271842160122

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيحبيب شالل رياض هللا عبد19858211841059017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم الكريم عبد حامد اسراء19859141842099003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر مايع حسين حياة19860141842107016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغاوي كريم رحيم حوراء19861141842111036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرحان عارف فؤاد زهراء19862141842076043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود زينل زهير منير19863131841030102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد حامد محمد علي19864131841031043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا خير سلمان داود حسن19865141841003004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعليوي محمد قاسم ضياء19866221841054017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد صالح أيه19867131842091009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد حميد فائز أيه19868131842091010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصلح جابر محمد زبيدة19869111842133029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيقاسم الستار عبد احمد محمد19870111841011061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصيهود ابراهيم سعدي زهراء19871131842283019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزايد كاظم عيسى ضحى19872151842050058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشمخي جاسم كريم حسين19873151841012014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد الوهاب عبد سفيان سالي19874101842090038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشناوة جبوري ستار حسن19875121841170007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبدان خلف الحسين عبد اكرم19876121841022016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد حسين الدين ضياء احمد19877121841030011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علي خليل علي19878121841032053

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيغضيب محسن بهاء مالك19879121842086045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجوده زياره عباس ايه19880151842041003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالسيد عبد عبيد سعد زهراء19881151842049020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرهيف داود مثنى مجتبى19882151841017062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين موسى حميد بتول19883151842040019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهالل ثامر محمد فاطمه19884101842110051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم طالب مشتاق نبأ19885101842120102

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعويد جاسم عويد محمد19886231841002169

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمسلم عكاب اياد العابدين زين19887131841022045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيمحي هادي عمار مرتضى19888221841030037

2889 من 452 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيكاظم جواد عبد ميمونه19889191842193072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيمطر حسين محمد زينب19890191842175055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد عباس ماهر علي19891191841085009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر كاظم جواد بيداء19892141842225116

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصخي عباس خضير ابرار19893131842077001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيرميض حسين حاتم علي19894141841022044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالزهره علي نجاح مريم19895131842091122

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود هللا عبد الهادي عبد ايه19896111842084027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح الرزاق عبد الوهاب عبد مريم19897111842074051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صادق قاسم علي19898131841022083

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسعد شاكر سعد فراس19899131841020067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيراضي كامل احمد خليل19900261841014028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيالشهيد عبد حبيب عباس فاضل19901231841025031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبيد لفته فاضل نورالهدى19902131842120026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضر خليل طاهر خاتوزين19903131842075010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكطيش كاظم اسماعيل حسن19904131841031013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين النموذجية االهلية السالم ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عباس فالح علي19905131841044006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد محمد ستار محمد19906141841047118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين االهلية المعارف ثانويةقار ذياحيائيحسن جابر طالب علي19907221841381007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد احمد طالب غدير19908141842108066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة585.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيصالح مهدي كاظم مصطفى19909221851036082

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيجويد هالل قاسم علي19910151851071143

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحمود حسن اسماعيل رسول19911221851311078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيمنشد اشناوه مهدي محمد19912221851031055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيفضاله الحسن عبد كاظم جواد19913221851030010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محمد العباس عبد امين زهراء19914221852121007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيناصر حسين سعد حسين19915221851091029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيتطبيقيطعيمة صياح شاكر حسين19916221851056006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم كتاب كريم سجاد19917221851098018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحالوب هللا عبد الحسين عبد علي19918151851013039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيجبر عصواد هاشم صادق19919221851034034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيجازع وادي هادي مصطفى19920241851016107

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعيسى عليوي طالب ابراهيم19921131851009002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعطيوي فلحي عباس صالح19922141851050014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيخلف الحسن عبد علي مريم19923161852233025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةتطبيقيمكلد خزعل صباح امير19924241851075002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيصافي عباس جمال مظاهر19925221851028126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعفتان داود عمار شهد19926111852074024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم الواحد عبد بشير زينب19927161852164024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيحدود قدوري سعد ادم19928221851013006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحسن حافظ خالد دانيه19929151852054013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيخلف محمود خلف زياد19930111851203093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيصياح جميل كامل اكرم19931221851098007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيعبد محمد الكريم عبد حسين19932201851209009
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيخرميط راشد ناطق محمد19933231851022043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيعمران هادي علي مصطفى19934231851023022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة486.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد هللا عبد اسماعيل عبدهللا19935121851022038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيراشد عطية كريم والء19936221851034073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعطيه نعيم هللا عبد رهاب19937241852117031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجبر سرحان فالح حسين19938121851043010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقينعيم ضاحي رياض بارق19939221851382008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيفرحان فرهود عيسى محمد19940221851274011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي نجم محمود مصطفى19941111851004118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرحيمه عباس هداب علي19942141851012038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي الحسن عبد نبيل اسامة19943121851043005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيكزهور سلطان حسن فاطمه19944221852105059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد علي حسين مسلم19945121851026046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد صالح ايمن مريم19946141852133024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيزيد رباط سريح مجتبى19947261851022045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب مكلل كليب محمد19948221851310149

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيعزيز جاسم سعود احمد19949221851216001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيهاشم حسن حمود حيدر19950221851031015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيعلي محسن جاسب حسين19951161851004018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيكسار حسن عبد منهل19952231851054095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيجابر مهوس احمد غفران19953111852120009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيهاشم عليوي طارش سجاد19954221751021055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيعلي مطر الحسين عبد مصطفى19955291751100144

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيطارش هالل غانم فهد19956111851005052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم نعمه حميد عمر19957111751156046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجاسم رسول حسن منتظر19958291851007204

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيغريب محمد صالح رائد علي19959131851016014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمراد خورشيد ادهم حسين19960151851017017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمطشر صبري عالء زينب19961121752098020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع علي عبد جاسب علي19962221851077033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيياسر هاشم طالب حيدر19963221851018022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقيسلمان موسى عباس امجد19964231851025002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشالل السادة عبد سعد الهدى نور19965121852231022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيناجي جابر تكليف بنين19966291852053008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبدن مفتن االمير عبد زهراء19967141852134017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيوالي دويش حبيب صادق19968221851078011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيجفات جاسم عامر علي19969231751163017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحبيني ناصر علي ليث19970261851027062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد هاشم كريم احمد19971221851307009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيناصر خضير صالح حسين19972261851010030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعمه صبر قاسم بنين19973131852094012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن جبار حسين عقيل19974221851077031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعليوي كاظم عقيل حسين19975231851251085

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيصالح خضير جبار حسين19976221851034016
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقينعيس عمير عويد فرج19977221851306093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد سلطان صفاء حوراء19978131852096005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرضا موسى محمد احمد19979151851011005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيعلي عزيز علي نبأ19980261852108048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيناجي جاسم محمد كريم19981231851020072

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد امير امجد هديل19982121852105069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن قائد سعيد محمود19983101851009023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبيد شبيب اثير رسمية19984101852101013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيتطبيقيالفي رديني علي جعفر19985221851375005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد جالل مزهر علي19986131851011023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيجبر كاظم جواد فقار19987231851006058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقينجم علي محمد سعد مصطفى19988231851002118

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيخليف الرضا عبد ماهر حوراء19989231852077015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالجليل عبد طراد باسم مريم19990121852094039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيزويه ابو عبيس فاضل عباس19991241851016065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيخلف هاشم محسن مروة19992231852080058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد خضر مجيد رسل19993221852135004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس محمد ابراهيم حمد19994141851048013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكزار صاحي مهند حيدر19995141851011019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين عامر مصطفى19996141851012048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيوني عبد عدنان ابتسام19997221852166001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشعنون حميد علي زينب19998151852080008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف عبد علي ريام19999101852110029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي احمد ياسين مريم20000111852083012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيجودي عربي صبيح نور20001111852105041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم حبيب رافع زينب20002161852245026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيحسين وحيد حسين سجاد20003231851257025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيراضي ستار احمد صهيب20004121751022038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعيسى رحيمة كاظم محسن20005141851004025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيمنشد كاظم الرضا عبد عباس20006221851077030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيفياض عليوي حسين نبراس20007271852072071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيناصر عباس ثامر مرتضى20008271851019087

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيشكري عباس خضير سجاد20009221851302027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيمزعل راضي ناظم الدين نجم20010231851173055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعزاوي ياسين عباس خديجة20011231852078020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيشويهر عجيرش محمد بشير20012281851151078

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيخضير صاحب عادل زهراء20013251852062044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيرجابي كاظم حسين قاسم20014291851153176

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خضير سعد محمد20015111851026097

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمشعل عايد حاتم آمير20016111851151004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيدخيل وحيد كاظم سجاد20017221851079014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعريان فضيل عبار علي20018141851011029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيابراهيم عون عبد عمار قمر20019231852121036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبد جويد النبي عبد احمد20020231851251035
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيرساله هللا نصر حيدر كرار20021221851311144

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيجبار هادي صالح وسام20022231851023024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسين جواد خليل محمد20023231851020080

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيعالوي هللا عبد العباس عبد كاظم20024231851173039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغضبان كريم نعيم مريم20025141852121021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجليل ثجيل مجيد فاطمه20026141852149008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبجاي مجباس جبار حيدر20027221851311069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس جبار ثامر جعفر20028151851007018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبنيان فرحان علي حسن20029221751028022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمشوح علي فوزي مصطفى20030111851151031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حمزه مرتضى عالء20031161851079038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعبود مسلم غسان زهراء20032271852088042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحنش مريدي عبدالزهره تبارك20033131852092007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح عيدان جواد دنيا20034141852090015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمزه حسين عادل شهد20035101852223013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم عبدالواحد جمال محمد20036131851256043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرسول عبداالمير عدنان العابدين زين20037131851030031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعريبش شريف محمد زينب20038221852160029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيحمزه علي عبد سعد حيدر20039231851051034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيالكاظم عبد هاتف حاتم حسنين20040231851008016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيمشعان سلطان حكمت علي20041231851213008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيمطرود سعدون خليف مرتضى20042231851180011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيماضي فرهود علي حسن20043221851307044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيهادي نعيم جبار ياسر20044221851019068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد نجم ضياء طيبه20045131852094038

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان علوان محسن زهراء20046121852083006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسن أحمد سكينه20047121852123006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمدب عادي سعدي ريم20048101852108009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيموسى محمد خالد رند20049101852120027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيظاهر حبيب حسن مصطفى20050231851257057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرحمان نعمان ثاير علي20051141851013064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيدرويش سلمان علي تبارك20052121852107009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيخالف اسماعيل سلمان مصطفى20053281851151566

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيغريب رضا احمد محمد20054271851002187

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيصيوان نفاوة جابر مصطفى20055221851007057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم كريم حسين20056231851251092

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيجياد مهدي مثنى انمار20057231852190003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن خليل ثائر سجاد20058151851002030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد ربيع باسم نورة20059121852118039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين محمد جاسم اسراء20060111752127004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيخالطي عبد حسين علي20061261851043041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيمحمد زاهر ابراهيم عباس20062261851008018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعوده داود سالم زهراء20063141852108011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشهاب حمد سالم مودة20064121852108021

2889 من 456 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجودة جبار حكمت شهد20065151852044029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيجبر علي غالب زبيدة20066111852080016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيياسين الواحد عبد سمير الحوراء زينب20067121852090015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان محمد وليد حسين20068111851017015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيعبيد عداي السادة عبد ايات20069281852058006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيالرضا عبد منعثر عماد نبأ20070261852110029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحبيب حسين عماد مريم20071291852052070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيسلطان جبار رسول هبه20072241852144017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيصالح ابراهيم جليل الرحمن جنات20073271852063023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيعمير ثامر حميد شهد20074221852164033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكريم ناجي عبداالمير مجتبى20075131851008043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس مجبل احمد شهد20076131852071029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان حسن سعد طيبه20077141852067023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخالطي عوده كريم عذراء20078141852090027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس فاضل علي زينب20079131852109014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين مكتوب خضير طيبه20080131852107033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمخيف صالح محمد علي حوراء20081111852076014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محسن شاكر ساره20082131852091028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيجوده مجبل حسين السجاد علي20083281851042030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حمودي عامر حسن المجتبى20084271851150023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيكاظم مراد حليم مصطفى20085231851051119

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيديوان سعد كريم صفاء20086261851016020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد هادي سامي ضحى20087121852105044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية اللقاء ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحنين مزهر كاطع سجاد20088121851209001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف رمضان محمود الكريم عبد20089121851013019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن خلف ابراهيم هديل20090121852114037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم جاسم فاضل الكرار  حيدر20091121851030040

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيجوحي الرضا عبد عادل سجاد20092281851151240

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشوكه كامل اسعد نور20093141852125024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيكاظم حنون حيدر ليث20094271851034047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيحسن خالد اسعد حسين20095221851300046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعطوان عليوي كاظم علي20096231851006048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محمد باقر ضحى20097131852117050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا جار ماهود مؤيد احمد20098141851017015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيرداد سلمان علي احمد20099221851307007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عباس احمد زينب20100141852079023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح محمد جهاد بشير صالح محمد20101131851006059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيردام نعيم هيثم مريم20102151852042039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.2للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبار الرزاق عبد ماجد عمر20103141851007012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود عبدالزهره اياد مريم20104131852107043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعجيل خزعل سلمان حيدر20105111851008023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيحسين هليل ماجد دنيا20106261852089016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم اليمه عبد الحسين عبد هاشم20107241851014066

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعزوز كامل شهيد علي20108241851017063
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد سلمان بشير هدى20109131852080031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيجاسم زيد عبد لبنان محمد20110271851021048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيشكر حليس صالح ميثم20111271851015089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيساجت ثامر مجيد محمد20112221851039059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسوني صالح كرار20113131851014041

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيكريم صاحب عقيل فاضل20114241851168042

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم عطيه مجيد ضحى20115131852093047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح توفيق احمد نورالهدى20116131852117084

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان ياسين لؤي احمد20117131851003008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعيفان بحت جواد احمد20118141851023006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمصاول صبيح فليح لؤي20119221851017064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيهليل رشيد شمران غفار20120221851096044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهليل راضي محمد غفران20121131852092029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقينجم هللا عبد علي فاطمة20122291852051127

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد خزعل موفق مرتضى20123111851011070

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكمر سيالي عزيز شاهزنان20124131852121001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرضا محمد عزالدين نيفين20125131852119011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد هادي حازم بنين20126101852114009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطتطبيقيسعيد هريس هللا خير محمد20127261851203031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيرضا العالي عبد كاظم مرتضى20128221851263016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل مطرود رزاق حنين20129221852161003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيابراهيم عكروك سلمان محمد20130231851042059

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين عاتي محمد الدين سيف20131241851028008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخريبط عداي عباس حسين20132141851201077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيراشد جادر ستار احمد20133271851036004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيطالك حمزه جمعه ابراهيم20134231851019002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكيطان خلف حسين تقي علي20135131851017019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيعالي حوس حسن احمد20136231851201002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبدن فرحان عباس اسماء20137141852072002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفريح نعيمه شاكر حسين20138141851008014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد نجم جمال شهد20139121852108014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفرج جعفر عقيل مسلم20140151851006057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي سعدي حيدر يوسف20141121851025088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس االمير عبد عامر بالل20142111851003005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعمران علي جعفر ساره20143151852054026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيشعيبث طالب هللا عبد نور20144161852171035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيرسن كاظم امجد فاطمة20145161852246007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناجي فوزي ثامر حيدر20146131851014017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد صاحب زمان مجتبى20147271851005060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه موازي نغيمش رحاب20148221852393009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيكريم حسن جبار سجاد20149161851024022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح صبر علي زهراء20150141852108012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم مري عباس ليلى20151101852107011

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة550.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته محمد جاسم زينب20152131822118083
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة537.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود حسن علي ورود20153131822119042

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفالح لعيبي جاسم سكينه20154151822046040

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيعطيه عبد قاسم علي20155221821021031

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيفاضل عباس خضر علي20156101821004015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعبيد هادي صالح مرتضى20157241821012055

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة498.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيعكاب كاظم كريم علي20158221821225017

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيالحسين عبد حسن ابراهيم رزاق20159251821017018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي عزيز محمد اسحاق20160141821036009

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيحمادي عباس علي حسن20161221821079007

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم جواد نعيم الرحمن عبد20162101821024042

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيعبيس هادي علي محمد20163231821019023

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته حسن محمد حسين20164151821007050

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيالزم مزهر كاظم مرتضى20165131821011068

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر احمود رافد غفران20166151822040092

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرشك الحسين عبد ريسان حيدر20167151821008051

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم هاشم الحسين عبد حوراء20168141822140013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبياخبن حسان كريم حسن20169221821006014

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيريه عالوي مراد علي20170221821006038

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود أكويسن سليم مرتضى محمد20171141821029076

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم عبيد نجم رسول20172101821022024

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيحسين علي سالم علي20173261821155021

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم علي عبد علي حسين20174101821052006

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي جمعه االمير عبد طيبه20175121822105102

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيثامر عبادي رحيم رؤى20176141822115027

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيدحام محمد صالح اسماعيل20177101821055006

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيشاهر حسين جميل نذير20178221821079030

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سالم محمود صفا20179141822066027

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيسفيح جبر محسن كرار20180221821311054

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيصافي حسين ستار كرار20181151821005075

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيوالي ثجيل نعمة محمد20182151821008132

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد حسين عدنان حسين20183111821033024

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيدنانه نهاي مجيد كرار20184141821205123

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيسعيد علي حامد محمد20185141821026093

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيظاهر سلطان تموز العيون نور20186141822073095

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيمهيهي جابر علي زهراء20187141822066017

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيقاسم حميد كريم علي20188151821005070

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن قاسم عباس سجاد20189151821008060

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود فالح سعد احمد20190151821008003

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيهوبي جبار محمد ايه20191131822105004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيحسين سعدون صدام تبارك20192191822194004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيعزيز محمود اركان يوسف20193121821008035

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيوالي حسين علي فاطمة20194151822042056

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرحان كريم جاسب كريم20195151821011030

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيكعيد لفته علي ايناس20196141822110023

2889 من 459 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عباس علي رقيه20197141822139017

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جمعه جبار حمزه20198131821013014

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبنيان مذكور عائد ابرار20199151822040001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم علي محمد رحمة20200111822109033

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيشعبان جبار حسن علي20201261821032025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكباشي وريوش أسماعيل مها20202151822049095

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيداخل محمد باسم ايالف20203111822112018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعون عبد باجي احمد هدير20204141822100103

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحميد جاسم ضياء رقيه20205111822081021

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن عيسى سعدي احمد20206151841006008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين سعدون علي هاجر20207131842070242

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته حسن رحمان ايه20208151842047012

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل احمد ابراهيم احمد20209141841182001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف كاظم علي علياء20210131842105034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيالزم خالد عصام ميثم20211111841007021

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمود سلمان محمد ابراهيم20212121851013001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحنتوش علي حسين رقيه20213151852042014

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيمحمد منير لؤي علي20214271851045038

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعيسى عصام مصطفى مريم20215261852102037

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0المختلطة السعدية ثانويةقار ذيادبيفرحان صالح احمد جواد20216221821247001

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيالقادر عبد محمد يوسف هللا عبد20217121821008018

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيشبادة طعمه فارس غفران20218121822105117

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين فرحان محمود محمد20219131821011066

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيسعد الرضا عبد محمد سيف20220121821005026

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيمخرب سعدي عادل ايات20221141822100009

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي شريف هشام مصطفى20222151821007204

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي الرضا عبد حسين عباس20223151821013041

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد يوسف حسين سفانه20224141822191041

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم فيصل حامد سناء20225121822230024

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيعطا فراس خاشع مصطفى20226111821033101

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبينوري طاهر الرحمن عبد طيبه20227131822112035

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد صبري احمد هللا عبد20228131821042048

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر حويل رحيم عيسى20229151821018080

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوم هادي عامر زينه20230111822109063

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير كمال سجاد20231131821034045

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم بشير محمد20232131821012123

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمشير علي حسين منتظر20233131821017135

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود مجيد يوسف احمد20234121821008006

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيظاهر يوسف يعقوب شيماء20235141822102066

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل محمد رياض الهدى نور20236151722049167

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبينوري طاهر رعد اسيل20237131822072002

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعبد علي مصطفى يوسف20238101821027127

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكوشي مرزوك هشام هيثم20239151821005114

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه محمود فوزي حسن20240111821009016
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السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد كريم عثمان زينب20241111822087012

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيسعدون خلف العظيم عبد غفران20242121822127086

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيمنيخر خلف مالك رانيه20243111822094030

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيالوهاب عبد عزيز سعدي الفقار ذو20244141821200061

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيغضبان ريحان فاضل منى20245101822111027

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيالزم راضي فاضل مؤمل20246101821060104

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيقادر طاهر ياسين مهدي20247151821006106

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيسرج ورور مهدي دعاء20248131822071032

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين ناصر فالح حيدر20249121821034068

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد هاشم االمير عبد هاشم20250131821034129

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيفارس عدنان مدين علي20251111821181080

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبينجم غانم الكريم عبد تقى20252151822041011

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد مصطفى جمال حسين20253181821037004

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيياسين عودة رافد محمد20254151821011035

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياالمير عبد الحسين عبد احسان ازهار20255121822127001

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز حسين خالد علي حسين20256141821038033

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم حميد رعد حوراء20257131822104012

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيشاكر محمود خالد فاطمة20258131822074036

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيشكر العزيز عبد حسين هللا عبد20259211821074038

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيسمير رحيم حميد وليد20260221821252015

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حميد الجبار عبد مرتضى20261121821003092

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجودي عباس اياد مها20262111822112118

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيكريم علوان حسين رسل20263111822094031

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيخصاف حيدر موسى كرار20264131821012110

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرخادبيعلي احسان محمد معين20265111821208046

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سلمان محمد هللا عبد20266131821030046

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعوده كاظم جواد نبأ20267211822145073

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة549.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مهدي بهجت ساره20268141842140069

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة541.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصبحي اديب علي مينا20269111842114092

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشالل عباس فاضل زينب20270121842112084

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود الرحمن عبد وليد دنيا20271111842110026

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيخضير ياس ابراهيم الرحمن عبد20272211841020035

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنين األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفاحيائيزيد عبد احمد محمد هللا عبد20273251841037003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعلي عبد علي محمد صابر نور20274161842234072

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين ناصر ضياء حنين20275141842108020

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصحب شمال خالد هارون20276101841013155

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة496.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد ابراهيم عمار ساره20277111842114051

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحمودي جبار سعدي آالء20278181842176007

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان داود أحمد أمنه20279131842088001

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم عباس صباح رقيه20280101842117037

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياسماعيل مهدي فالح يوسف20281201841048222

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود لطفي ثائر سميه20282101842120062

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضير مهدي محمود تبارك20283131842102005

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح حمودي مجيد زهراء20284101842137038
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السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان نيروز الحسن عبد شهد20285121842105094

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة480.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي كريم باسم ضحى20286131842086052

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيجواد محمد جعفر علي20287271841019042

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة477.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد علي محمد هالة20288101842101114

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخشيت جبر ناصر مرتضى20289151841013055

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم جواد صادق20290231841032039

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيرزوقي فاضل حيدر محمد20291111841002025

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيذياب سلمان سداد ساره20292131842097030

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيطهماز عبيد خضير آيات20293231842119001

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكيطان فاضل عامر الزهراء فاطمه20294131842117123

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائييحيى فاهم بسمان آيه20295101842086004

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالحسن عبد عباس مكي مجتبى20296181841085050

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين فاضل محمود زينب20297111842108037

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد حميد ماجد علي20298111841011051

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد العزيز عبد احمد هديل20299111842068100

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع خطار سمير زهراء20300151842048052

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسون الرسول عبد عادل غسق20301101842117078

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحميد عبد خالد ليث شهد20302141842076055

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسيد قاسم حامد سرى20303151842080076

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جعفر رزاق مقداد20304221851306119

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقينجم حميد رائد القادر عبد20305101851014056

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة476.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغزال كريم رحيم براء20306141852095003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد ناظم عدنان محمد20307141851007016

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشغاتي العباس عبد حيدر طيبه20308131852070029

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين عيسى عمران جعفر20309151851004007

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين الحسين االمام اعداديةالبصرةتطبيقيجفات كاظم جواد علي20310161851021020

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيفرج جبار صباح حسنين20311281851014006

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيوصفي احمد سعد محمد عمر20312141851021065

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين مهدي عصام ضحى20313141852100025

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمسلم ارحيم حسن علي20314141851170024

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحسين حسن علي مصطفى20315271851036091

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمزة قحطان عمار مصطفى20316101851026131

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس جعفر ليث احمد20317121851032008

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد حسن هاشم زهراء20318151852049029

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيجوده طراد قاسم حسين20319231851013017

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسطام حافظ صالح زبيده20320111852067016

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس دريس علي نور20321141852225014

الطب كلية/البصرة جامعة712.4للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيبجاي حامد فاضل فرقان20322161842156037

الطب كلية/البصرة جامعة711.3للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم احمد اياد علي20323161841075158

الطب كلية/البصرة جامعة710.3للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحسين سالم هيثم افنان20324161842156001

الطب كلية/البصرة جامعة709.9للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد صالح شاكر زينب20325161842156026

الطب كلية/البصرة جامعة709.7للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيكريم علي كامل ايالف20326161842156021

الطب كلية/البصرة جامعة709.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيسلطان جواد محمد نبيل زينب20327161842156028

الطب كلية/البصرة جامعة708.8للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيالصاحب عبد جعفر ضياء اكبر علي20328161841105012
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الطب كلية/البصرة جامعة707.2للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحمادي مطر وليد زينب20329161842156025

الطب كلية/البصرة جامعة706.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيموحي كريم سعد زهراء20330161842156005

الطب كلية/البصرة جامعة706.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم غازي جاسم هيفاء20331161842165505

الطب كلية/البصرة جامعة705.8للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيعجمان خليل طالل عبير20332161842232016

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةاحيائيهيال شعبان سلمان علي20333161841088008

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعزيز زكي حيدر مريم20334161842165402

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم خليل منذر رؤى20335161842152066

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسين يعقوب ياسين صبا20336161842165292

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعودة طه الحسين عبد هللا عبد20337161841083017

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعطيه رحيمه فايق اسامه20338161841075037

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمصطفى هاشم حسن عذراء20339161842197042

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحبش شنشول جعفر تبارك20340161842165090

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن شعبان ابراهيم نور20341161842184234

الطب كلية/البصرة جامعة705.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمد خزعل احمد زينب20342161842165203

الطب كلية/البصرة جامعة704.9للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيعناس عاصي نعمه العابدين زين20343221841080020

الطب كلية/البصرة جامعة704.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائييوسف يعقوب عباس سارة20344161842280045

الطب كلية/البصرة جامعة704.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيداخل حسين محمود منار20345161842184227

الطب كلية/البصرة جامعة704.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكوادي شويل جبار مثيل20346221841058046

الطب كلية/البصرة جامعة704.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم رحيم حسن نرجس20347161842165456

الطب كلية/البصرة جامعة704.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيعكيلي رجه رشيد ساره20348161842296006

الطب كلية/البصرة جامعة703.8للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيحسن جاسب شاكر محمد20349161841105016

الطب كلية/البصرة جامعة703.4للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحسين محمد رائد فاطمة20350161842156035

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائينعمه الشيخ عبد راضي ساره20351161842184138

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجودة عطيه احمد مصطفى20352161841075279

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيحيدر علي احسان الزهراء فاطمة20353161842197048

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد كاظم عقيل بينات20354161842184044

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين فاضل مرتضى منار20355161842184228

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي يونس ناصر شهد20356161842165287

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمادي مطر ميثم الزهراء20357161842165037

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسفيح فالح هاني يقين20358161842165512

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل حسين سارة20359161842176065

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبود شرشاح حليم زينب20360161842290027

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس فاضل مهند مريم20361161842165421

الطب كلية/البصرة جامعة703.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيشيحان الحسين عبد عالء شهد20362161842152133

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود عبدالحليم زهراء20363161842165178

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان شلش االمام عبد مآب20364161842165397

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيقاسم الهادي عبد حبيب رقيه20365161842183032

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيدخيل شيال علي زينب20366161842152113

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهزاع حمدان حسين شيرين20367161842152136

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيصلبوخ كاصد طعمة بتول20368161842207011

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيحسن عبدالصمد عبدالباسط اسراء20369161842280003

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائياديب محمد حيدر احمد20370161841352113

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيحسن المحسن عبد قاسم ريم20371161842259013

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداود حنا سامي ريفان20372161841075102
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الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينبيت حمود محمد مهدي20373161841075300

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائياسماعيل احمد محمد هللا عبد20374161841105010

الطب كلية/البصرة جامعة702.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعطيه جبار توفيق آالء20375161842152003

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالقادر فؤاد احمد شيخة20376161842280053

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناجي علي عبد قتيبه علي20377161841075184

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائينعمه الشهيد عبد جميل زينب20378161842207032

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيجابر الحسين عبد زغير زكية20379161842192014

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي الحسين عبد عالء نور20380161842383166

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخصاف عيسى صالح مصطفى20381161841075288

الطب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيقاسم حسن صالح مها20382161842152202

الطب كلية/البصرة جامعة700.3للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي حبيب محمد فاطمه20383161842383158

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائييونس النبي عبد سالم داود20384161841079009

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسن عوده حسن20385161841075063

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييونس حسن كاظم حسن20386161841081002

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسالم كاظم ثائر علي20387161841075161

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمصطفى هاشم حسن نجالء20388161842197061

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعوده طوينه عقيل فاطمه20389161842152167

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائييوسف فاضل سالم حوراء20390161842381034

الطب كلية/البصرة جامعة700.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد رحيم زكي غدير20391161842165318

الطب كلية/البصرة جامعة699.9للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد احمد ماجد نبأ20392161842156014

الطب كلية/البصرة جامعة699.3للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيمعتوق ناصر عمار منار20393161842156044

الطب كلية/البصرة جامعة699.2للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيعجيمي الشهيد عبد علي سيف20394161841392005

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشراد خالد وليد وئام20395161842165507

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالقادر عبد الرزاق عبد مصطفى ضحى20396161842184167

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحميد مكي حامد وئام20397161842145110

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمد صباح وسن20398161842243067

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفالح صادق جواد محمد زينه20399161842184135

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود جاسم فاطمه20400161842165336

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعوده الزهره عبد عقيل علي20401161841140055

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمزبان فنجان فوزي اسراء20402161842165016

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهللا جار حسين مهدي سجاد20403161841075118

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيالحسن عبد حسين مؤيد علي20404161841022021

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيموسى محمود فهد محمد20405161841060118

الطب كلية/البصرة جامعة699.0للبنين االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيالساده عبد كطافه سجاد العابدين زين20406161841122001

الطب كلية/البصرة جامعة698.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد الجبار عبد خالد سارة20407161842156039

الطب كلية/البصرة جامعة698.4للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيخلف خضير ماجد امال20408161842156002

الطب كلية/البصرة جامعة698.2للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيناصر ياسين منصور سرى20409161842156008

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحميد حداد عالوي هاجر20410161842152222

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيالزم الباري عبد مرتضى اسراء20411161842197005

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيالرسول عبد حميد ربيع الهدى نور20412161842225052

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيهادي صالح قحطان امنه20413161842161007

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيناصر مالك عدنان يسرى20414161842183100

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجنديل غضبان ناظم رسل20415161842165139

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييعقوب يوسف الكريم عبد سجى20416161842165266
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الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمغامس علي هللا عبد مالذ20417161842226084

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمطشر جري عوده زينب20418161842176060

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائياسود جدوع عودة ابراهيم20419161841094002

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد جبار سعيد رضا20420161841075098

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد دخيل االله عبد نور20421161842278021

الطب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيماجد غالي سامي فاطمه20422221842111027

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاظم قاسم خليل اية20423221842204022

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد حبيب توفيق زهراء20424161842383140

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجواد بدر حامد ضحى20425161842165296

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعاشور الحافظ عبد علي حسين20426161841140022

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيجاسم سوادي احسان هللا عبد20427161841083016

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد راضي انتظار محمد20428161841094065

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعجيل علي صادق فاطمه20429161842184191

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيمزعل ابراهيم الجليل عبد انسام20430161842220006

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيطاهر جواد كاظم الهدى نور20431161842207068

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائينعمه الشيخ عبد الهادي عبد ايناس20432161842184028

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخلف الكاظم عبد حسين مروه20433161842184215

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينوري فالح ابراهيم ديما20434161842165125

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجالل صالح طالل مصطفى20435161841075289

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيراضي عباس حامد مصطفى20436161841140083

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائينعمه حامد غسان عال20437161842197044

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائينصيف عوض مطفر محمود20438161841030050

الطب كلية/البصرة جامعة697.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيعجيل شريف محمود حسن20439221841302037

الطب كلية/البصرة جامعة696.4للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيخلف الرضا عبد اياد محمد20440161841352125

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيمارد ورش هاشم صادق20441161841069033

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمعيبد حريجة فالح زينب20442161842202071

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيظاهر خالد كريم عباس20443161841001042

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيفالح هللا عبد الحسين عبد رغدة20444161842197018

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجنزار كاووش وسام دعاء20445161842197015

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحيدر عاتي مهدي اسراء20446161842383114

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيشناوه جاسم مهدي غسق20447161842197046

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيخصاف كامل رعد نبأ20448161842383163

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيغانم طرار علي اسيل20449161842184010

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحاجم حسن محمد ماجد فاطمه20450161842165365

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينعيم حسن عباس االء20451161842165025

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيفاخر رمضان هللا عبد نور20452161842198027

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاني الصاحب عبد محسن احمد20453161841075032

الطب كلية/البصرة جامعة696.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الزهرة عبد مصطفى فاطمة20454161842332037

الطب كلية/البصرة جامعة695.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد الكريم عبد اسعد زينه20455161842156024

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحمود مطشر عدنان حنين20456161842228029

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيخزار علي طاهر دعاء20457161842228032

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيناصر الكاظم عبد عماد علي20458221841035118

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد حمود مضيلم حوراء20459221842103039

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيطاهر عمران ناصر حوراء20460221842105033
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الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمهدي منعم علي حيدر20461221841098036

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعوض غالي دويش هدى20462221842135145

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمولى نوري طارق منى20463161842184229

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيسراج نعمان حمد نرجس20464161842197063

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيسالم الغني عبد الولي عبد رضاء20465161842197017

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيبديوي سودي حسن ابتهال20466161842173001

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح منصور عبدالكريم سجى20467161842165267

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالساده عبد زناد علي سارا20468161842152120

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخلف محمد جاسم غدير20469161842165315

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد صبيح علي حسن20470161841075061

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجاسب شالل مازن نبأ20471161842153034

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن االمير عبد قاسم مؤمل20472161841060098

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينغيمش صالح رضا مريم20473161842165404

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين علي هاجر20474231842088340

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان ناصر جعفر الدين زين20475161841075104

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجاسم حنون حسين زهراء20476161842383041

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمهجر خضير عادل نرجس20477161842383092

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفيصل دخان ثاني انفال20478161842383120

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد الستار عبد نزار ايات20479161842383123

الطب كلية/البصرة جامعة695.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحمزه فالح غازي ايه20480161842228019

الطب كلية/البصرة جامعة694.3للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائينادر صالح نادر محمد20481161841105018

الطب كلية/البصرة جامعة694.2للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيغلوم حسين خالد ايالف20482161842156018

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيراضي حمود قاسم شيماء20483221842412032

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيبري عباس حيدر زهراء20484161842152084

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيصحين كاظم لطيف رفاه20485161842202041

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم خليل احسان ايالف20486161842165055

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالقادر عبد قاسم نزار زهراء20487161842152097

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيضميد عبدالكاظم ذكاء سرى20488161842165273

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيدشر عبد مهند زينب20489161842152118

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمجفل الجليل عبد فرحان وضحه20490161842152231

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيدخيل هللا مال محمد حوراء20491161842168009

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيالسادة عبد الحي عبد حسين محمد20492161841053018

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالماس ايوب صباح مزن20493161842156042

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد مكطوف فاضل حوراء20494161842332013

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيدغيم ياسر عزيز حسين20495221841023026

الطب كلية/البصرة جامعة694.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيبجاي عواد خلف ازل20496221842185003

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيزباري عزيز سعود انوار20497161842280009

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد محمد علي20498161841060084

الطب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيمحسن كسار األمير عبد تبارك20499161842257009

الطب كلية/البصرة جامعة693.9للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود بسام زينب20500161842165207

الطب كلية/البصرة جامعة693.8للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحميد جميل علي زهراء20501161842156032

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة701.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيمنصور مجيد منصور نرجس20502161842146022

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة701.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن نصار احمد مهدي20503161841060138

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة699.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيوادي نعيم الحسين عبد بشرى20504161842230005
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الزهراء طب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحيدر حبيب فراس تبارك20505161842192009

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائياحمد يحيى ابراهيم فاطمه20506161842228075

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيماضي عبداللطيف شاكر ايه20507161842165062

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعوده رشم راضي علي20508161841352063

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحسب محسن محمد علي20509161841352124

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجلوب شيرون محمد حنين20510221842113052

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي حسن سيف20511161841084055

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته محمد علي نور20512161842165479

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته جابر ذيبان فردوس20513161842165385

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائياحمد الرزاق عبد احمد حوراء20514161842230012

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيغانم جرمل جاسب علي20515161841079019

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائياحمد الحميد عبد وئام المجيد عبد20516161841081004

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيفارس عجيل مطشر ماجد20517161841019032

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييوسف خلف هشام فتوح20518161842183071

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد كاظم الكريم عبد كرار20519161841140062

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيصلبوخ كاصد ستار سرور20520161842207042

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد غانم جاسم سكينة20521161842196014

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود امجد محمد20522161841140066

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.3للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيسعود دفار خيري محمد20523161841003018

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعكيلي الرضا عبد جاسم زينب20524221842414042

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيفليح حسين الكريم عبد تقى20525221842204039

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيسعد عاجل رسول صفاء20526221842162077

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيزاير كريم الرزاق عبد زينب20527221842139096

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائييعقوب عبدالرضا علي سارة20528161842280046

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالساده عبد الستار عبد حسام فاطمه20529161842383154

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالرحمن عبد غالي االمير عبد العابدين زين20530161841075108

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينون هادي هللا عبد امنه20531161842152025

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحبيب قاسم صفر احمد20532161841060006

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائياليذ كحيط الحسن عبد مؤمل20533161841090025

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيسعود راضي صبيح حسين20534161841394002

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم خليل الوهاب عبد الهدى نور20535161842152211

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيدهام نايف عودة نور20536161842202152

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجثير خلف خالد براءة20537161842176019

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيمكي مجيد محمد انفال20538161842243011

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلوان الصمد عبد معين علي20539161841140058

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعويز غضبان صبيح ناصر20540161841039036

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيوالي لذيد سالم حوراء20541221842135034

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيبري الحسين عبد تركي القاسم20542261841001010

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيكبح تركي الخالق عبد عباس20543221841036104

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيموسى نعيم خميس زينب20544221842103078

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرزوك الفي عاطف غسق20545251842062495

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.9للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيخميس الزهرة عبد ثائر احمد20546161841392001

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيالساده عبد حسن فارس ازهار20547231842076004

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم علي احمد سجاد20548231841020119
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الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعذيب خضير باسم زينة20549221842135082

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعودة محسن علي هللا عبد20550221841019091

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعلوان الكريم عبد رياض رضا20551221841019057

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن زهراو اسعد مريم20552161842165400

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد حنون هيثم مريم20553161842165422

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعبيد محمد وسام سارة20554161842202084

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم امين زينب20555161842238016

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداغر كطافه مجيد زهراء20556161842165192

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرحيمه بنيان رياض  نور20557161842165460

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعيسى سالم عادل فاطمه20558161842169057

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد بريدي الزهره عبد فرقان20559161842162041

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسر كاطع اكرم غدير20560161842165314

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي حسين علي20561221841002135

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشنين جبر عبد مصطفى20562221841003252

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحبيب مكي حامد عباس20563221841035092

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيرعد الحسين عبد يوسف كرار20564221841003187

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجابر مخيلف حميد الهدى نور20565221842204112

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحسن فاضل عالء زينه20566221842185051

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحاتم ماجد احمد هدى20567221842103151

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغافل حسين علي زينب20568131842281039

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد صالح االله عبد حسين20569251841031201

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيناجي الحمزه عبد حاكم زينب20570251842170173

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيناجي نجاح زهير نجاح20571251841150459

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيدايح خشيت جوده عقيل20572261841017035

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جوده غازي فاطمه20573241842107085

االسنان طب كلية/البصرة جامعة698.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمفتن عبدالرزاق كاظم شهد20574161842165285

االسنان طب كلية/البصرة جامعة698.0الخارجياتالبصرةاحيائياالحد عبد فاضل هيثم نهى20575161842401046

االسنان طب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمرزوك عوده حبيب زهراء20576161842184086

االسنان طب كلية/البصرة جامعة697.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسون عبدالحافظ حسين دعاء20577161842165123

االسنان طب كلية/البصرة جامعة695.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةاحيائيجري رحيم ايوب هللا عبد20578161841365011

االسنان طب كلية/البصرة جامعة694.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيالعالي عبد فيصل علي مينا20579161842221021

االسنان طب كلية/البصرة جامعة693.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيشهاب عباس سلمان آيات20580161842183004

االسنان طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيحسين داود الكاظم عبد جواد20581161841078005

االسنان طب كلية/البصرة جامعة692.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعلي النبي عبد الرضا عبد فاطمة20582161842228086

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم معين بنين20583161842162012

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود شعبان صالح فاطمه20584161842165352

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيشريجي طالب علي محمد20585161841128018

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعباس الغني عبد احمد رواء20586161842145042

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةاحيائيمنهل عباس ضياء مؤيد20587161841141008

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحمود طاهر جعفر دعاء20588161842192013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيكطامي شامر احمد هبة20589161842204042

االسنان طب كلية/البصرة جامعة691.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيفالح وسيل فالح جواهر20590161842152051

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيصنكور علي حسين مريم20591161842183077

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيسالم علي سالم بنين20592161842146003
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االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيدعاج الزهره عبد حافظ عباس20593161841140034

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم مؤيد ابراهيم20594161841075004

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحميد نعيم صالح تبارك20595161842383126

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيحسن خضير محمد هديل20596161842259039

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيعاتي جبار محمد هاجر20597161842215015

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد الوهاب عبد امين فاطمه20598161842152158

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي صالح البنين ام20599161842161006

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيلفته الرزاق عبد ساجد بدور20600161842207013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعويد حامد مشتاق البنين ام20601161842169005

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيعياده حنون محسن زينب20602221842104012

االسنان طب كلية/البصرة جامعة690.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيحسن داخل سريح علي20603221841216010

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.6للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعواد غازي زهير فاطمه20604161842165347

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.4للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيهادي هاشم عالء العابدين زين20605161841105007

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائياحمد فيصل ميثاق فيصل20606161841060095

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيمرهج مجيد الهادي عبد سجاد20607221841015015

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيلفلوف ذياب محمد ذياب20608221841096025

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيقادر كاكا جمهور نور20609161842207069

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعلوان داود الزهرة عبد تبارك20610161842202027

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيياسين طه الدين عالء اياد20611161841126006

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخزعل عبدالكريم هادي صابرين20612161842165289

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل عبدالعباس مصطفى مالك20613161842165429

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخلف علي يوسف مجتبى20614161841075224

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجبيل عبدالرضا خضر ياسمين20615161842290048

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعلك شهيد غانم زينب20616161842332027

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعبد حسن شهيد نرجس20617161842380056

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيثامر عباس لفته حسين20618161841128003

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياحمد صالح كامل عباس20619161841075132

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيرهيف النبي عبد داود عباس20620161841121006

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييوسف عبود مازن فاطمه20621161842165366

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيمحمد بشير احمد مصطفى20622161841073009

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجابر كاطع ماجد احمد20623161841084007

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان راضي علي تحسين20624161841075048

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداود عبدالحسين عمار مرام20625161842165399

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةاحيائيذياب نوري صباح حسين20626161841141002

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيبري الحسين عبد عوده الهدى نور20627161842152213

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفاخر عامر احمد نبأ20628161842165449

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشناوه ابراهيم اياد روان20629161842165147

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكاظم ناصر عزيز انعام20630221842143023

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعليخ عاصي جبار احمد20631161841038002

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0الخارجيونقار ذياحيائيعبيد  جالب  فليح  عدنان20632221841400028

االسنان طب كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزامل محمد يوسف سيف20633221841098050

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.7للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيداود كرم داود علي20634161841105013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.1للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيصالح قاسم الكريم عبد نادين20635161842156013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.1للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيسلمان حسين احمد مسرة20636161842156040
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االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيعجيل طروم شعدول جعفر20637161841016006

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرضا صبار محمد جنه20638161842165103

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعطيه خلف الرزاق عبد هاله20639161842197071

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم حسن مهند سجى20640161842183049

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان شاهر وليد رباب20641161842165132

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكريم محسن جعفر رسل20642161842165134

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصر كاظم عبدالحسين ميس20643161842165445

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةاحيائيصبر سعيد عادل كرار20644161841141005

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعويز كاظم رويس رحاب20645161842152068

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيطه ياسين اسماعيل تاجيه20646161842184045

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيشبيب خلف يونس آيات20647161842152010

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد جمعة عادل احمد20648161841075018

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعيسى عبيد السالم عبد زينب20649161842383143

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبود الكريم عبد زينب20650161842380049

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيالخضر عبد ياسين ذنون تيماء20651161842280020

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائينجم جاسم محمد زهراء20652161842228046

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيخلف وادي مسلم مريم20653161842333008

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعشاو قاسم شاكر فاطمة20654161842380052

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيطاهر حاتم جاسم تبارك20655221842185015

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيقاسم عباس مهند الزهراء ود20656221842421059

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيلفته شناع صاحب غدير20657221842118030

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيصيهود الحسين عبد عالوي حوراء20658221842103036

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم رشيد مريم20659221842105100

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعزيز شهيب محمد زينب20660221842112044

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم رحيم عاتكه20661221842157063

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد عطوان سعد عباس20662221841019086

االسنان طب كلية/البصرة جامعة687.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيعباس علي الحسين عبد قاسم20663161841031012

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.2المتميزين ثانويةميساناحيائيطاهر سالم ناظم مؤمل20664281841026027

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.1للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيمهدي صادق علي حوراء20665221842421017

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد زينب20666161842152115

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحسين طه غسان منار20667221842414091

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفهد غزعل فارس صفاء20668161842184164

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيسالم جبار حازم فاطمة20669161842176075

االسنان طب كلية/البصرة جامعة686.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمايوس شدهان حميد زهراء20670161842165165

الصيدلة كلية/البصرة جامعة712.3للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيداود حنتوش اياد سارة20671161842156007

الصيدلة كلية/البصرة جامعة702.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيمحمود الصمد عبد زهير فادية20672161842156036

الصيدلة كلية/البصرة جامعة702.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمزه ابراهيم هادي محمد سجى20673161842165270

الصيدلة كلية/البصرة جامعة697.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد نجم رياح زينب20674161842152109

الصيدلة كلية/البصرة جامعة697.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيرهيج مالح جوهر ايات20675161842184021

الصيدلة كلية/البصرة جامعة696.4للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيمحسن سعيد ثامر علي20676161841003009

الصيدلة كلية/البصرة جامعة694.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيحسين محمد باسم فاطمة20677161842163011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة694.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشندي بداي عسل ضحى20678161842165299

الصيدلة كلية/البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن فاضل عبدالزهرة امنه20679161842165047

الصيدلة كلية/البصرة جامعة691.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيفرحان الكريم عبد سلمان شهد20680161842163008
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة691.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيجمعة هللا عبد نائل مصطفى20681161841074036

الصيدلة كلية/البصرة جامعة690.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةاحيائييوسف يعقوب كاظم علي20682161841064003

الصيدلة كلية/البصرة جامعة689.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم فاضل قصي امير20683161841094012

الصيدلة كلية/البصرة جامعة689.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائييوسف هاشم محمد زينب20684161842242017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيحري كاظم عماد محمد20685221841092029

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيجثير دفتر علي حيدر20686221841015013

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيخنفر محمد جمال رغد20687161842274004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيمطشر لطيف خالد مرام20688161842296013

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائينايف الحافظ عبد عماد بتول20689161842228022

الصيدلة كلية/البصرة جامعة688.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجواد محمد مرتضى محمود20690161841075265

الصيدلة كلية/البصرة جامعة687.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصبري نافع جالل بيادر20691161842165089

الصيدلة كلية/البصرة جامعة687.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكرم االمير عبد مؤيد علي20692161841075187

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائياحمد صالح احسان يوسف20693161841140095

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد نعيم صبيح زينب20694161842333004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيشناوه محسن اياد فاطمه20695161842184183

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجودة عباس ناظم بتول20696161842184034

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةاحيائيبرغش ناصر ابراهيم ناصر20697161841124003

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم صدام احمد محمد20698161841075226

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيرسن رحيم علي زينب20699161842189020

الصيدلة كلية/البصرة جامعة686.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن ثجيل واثق هديل20700161842152228

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعيدان االله عبد صالح لطيفه20701161842183073

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعاتي عوده جعفر زينب20702161842152104

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن جاسم كاظم بتول20703161842165071

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد رحمه باقر بتول20704131842210002

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمهدي غضبان عبداالمام حنين20705161842280021

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيصالح جميل سعد ايه20706161842383124

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائياحمد ماجد رائد مريم20707161842383161

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمجيد نصر عماد دعاء20708161842152061

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيطه ياسين احمد زهراء20709161842231006

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد الرضا عبد محمد زهراء20710161842196011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيحميد شاكر محمد بتول20711161842163002

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.8للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيناصر عدنان ابراهيم الزهراء20712161842156017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالزم تعبان االمير عبد عباس20713161841075128

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيجياد محمد كاظم زينب20714161842162030

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود سلمان حوراء20715161842165113

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيجاسم صالح عدنان فاطمة20716161842166014

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالوهاب عبد الكريم عبد صدام ياسر20717161841352126

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسن عواد نور20718161842165480

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي مرتضى تبارك20719161842278007

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد محمد جاسم غدير20720161842184175

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيطخيخ مزعل رحيم رسول20721161841076008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيدوخي سلمان طارق عال20722161842197043

الصيدلة كلية/البصرة جامعة684.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيزيد اللطيف عبد عالء عهود20723161842162034

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.7للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيراضي خضير منصور زينب20724161842145067
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.4للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود نجم عبدالحسن منوره20725161842165441

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيرمضان الحسين عبد محمد جمانه20726161842152049

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيراضي خنيفس محمد فاطمه20727161842152174

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحجيل غازي فيصل المحسن عبد20728161841060067

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد رحيم االمير عبد محمد20729161841075243

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعبود الزهرة عبد خليل حيدر20730161841352115

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخلف عزيز رعد منار20731161842152194

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد بشير فاطمة20732161842202111

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحنون حميد عالء فاطمه20733161842228087

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيسبات مصطفى هاشم زهراء20734161842234029

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جعفر محمد نور20735161842332057

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيساجت حران حميد بنين20736221842135024

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائينصيف خالطي حسن فاطمه20737161842145088

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيمعيدي ناصر سلمان ناصر20738161841053022

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهلهل رمضان احمد شهد20739161842165283

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد حسن مازن كوثر20740161842165394

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمشيجل باشخ احمد العابدين زين20741161841079011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيمحيي الحميد عبد مجيد فاطمه20742161842162037

الصيدلة كلية/البصرة جامعة683.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيعلي الحسين عبد علي فاطمه20743161842150032

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.6للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيتعوبي حسين االمير عبد رانيه20744161842156004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.4للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيياسين مهلهل اسعد علي20745161841105011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.1للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيدشر الحي عبد محمد سجاد20746161841003004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينصار لفته هللا عبد بنين20747161842152039

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته عيسى وليد محمد20748161841075262

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجعفر محمد مصطفى منتظر20749161841094088

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد حنين20750161842383131

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعنتيك تركي عالء مريم20751161842383086

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةاحيائيخضير هاشم علي شهد20752161842277005

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيحسين هللا مال حسين علياء20753161842296009

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيجراد االمام عبد الحسن عبد منار20754161842247068

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيخضر الرحمن عبد برهان ايمن20755201741309016

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيدليفي الحسن عبد فالح مصطفى20756281841010017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيكاظم محسن صفاء مصطفى20757281841008067

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعباس خضير حازم رواء20758261842083027

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلي فيصل مكي تبارك20759261842087028

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيعلوان جعفر خلف محمد20760161841001078

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيسالم غضبان زهير علي20761161841038014

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد جليل عدنان زهراء20762161842166003

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعيسى فاضل هللا عبد محمد20763161841140077

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينافع عبدالزهره جمعه هبه20764161842165491

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياحمد هاشم امين محمد منار20765161842165437

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيفلحي كاظم كريم فرقد20766161842207059

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجابر حسن محمد هللا عبد20767221841003122

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيصالل جابر علي حسين20768221841076028
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيعبود عايش عبود مسلم20769221841065046

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيهدير حسن فالح مصطفى20770161841094085

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخزعل سعيد محمد وئام احمد20771161841075035

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم صالح قاسم حوراء20772161842150010

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيدخيل حميد توفيق فاطمه20773161842165335

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسالم طه ياسين ضحى20774161842165302

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيالحافظ عبد شاكر علي رسل20775161842183029

الصيدلة كلية/البصرة جامعة682.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيغالي لعيبي مكي فاطمه20776161842183070

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعبود جخيور مسلم هدى20777161842202160

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجاسم عباس المحسن عبد مصطفى20778161841079036

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيسمير شناوه محمد اسماء20779161842208004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيدرويش حامد عالء نور20780161842383169

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفليح حمود حسين زهراء20781161842383040

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيسالم فرحان عدنان شهالء20782161842332030

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد عبد محمد حنين20783251842062159

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيسلمان صكبان حساب بنين20784261842085012

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيالزم كريم جميل حيدر20785161841039012

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيحسن فلحي رائد سيف20786161841010012

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد جاسم الكريم عبد صفا20787161842152139

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمطشر جري احمد اخالص20788161842176006

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعطية كاظم عمران ياسمين20789271842077095

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيهاشم الحسين عبد باقر علي20790221841021060

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعواد دشر كريم حسين20791221841001053

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيهداد جلود عبداالمير انتضار20792221842209022

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخشوم عطشان حمود ربياء20793221842113068

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمهون سموم صابر حيدر20794221841098033

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبدالرضا ناجي ضحى20795131842095017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهواس جاسم عادل الهدى نور20796131842070234

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد طاهر جاسم مختار20797221841028071

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيرشيد سلمان مفيد منار20798201842398029

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةاحيائيمحمد نعمه جعفر حوراء20799161842164009

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيعلي هادي علي محمد زينب20800161842175019

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعباس كاظم جواد حوراء20801161842184054

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيعبيد موسى شنان احمد20802161841067001

الصيدلة كلية/البصرة جامعة681.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةاحيائيعلي لفته الرزاق عبد مصطفى20803161841141011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.3للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمود محمد ابراهيم20804161841105001

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.2المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد شخير صياح غاده20805241842084042

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.2للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحمزه الرضا عبد مهند اسيل20806231842096008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.1للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياحمد شهاب محمود سعد20807161841075119

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي اميع اركان علي20808271841005154

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعطش ثجيل االحسين عبد فائز20809221841002177

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيغازي سفاح فضل هدى20810271842097019

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيبادي طارش عبد مها20811171842325017

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيمحمد حسن حسام نور20812271842144055
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد موسى حسين ايات20813141842150003

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعباس حمزه وسام فاطمه20814161842145097

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصبري مهجر صفاء احمد20815161841075016

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيمرزه حسين سعد علي20816271841021030

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيالجليل عبد اسماعيل صالح البنين ام20817161842202011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيمياح ناصر حسن مصطفى20818231841255087

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشاكر الحسين عبد سعد يوسف20819161841075307

الصيدلة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيهليل الرضا عبد غالب امنة20820261842120017

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة693.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقينجم الوهاب عبد وميض مريم20821161852145051

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيكريم الحسين عبد صالح رؤى20822161852173015

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعسكر حسن سنان حسن محمد20823161851019124

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم علي زينب20824161852240037

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيخلف خليل قيس دينا20825161852165018

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد فرحان ياسين غفران20826161852145037

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحميد احمد الكريم عبد محمد20827161851001161

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم حسين صادق زينب20828161852184049

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيحشيش مجيدي احمد مريم20829161852202047

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعداي حنتوش شاكر زينب20830161852165031

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيحسين احمد الحافظ عبد فاطمه20831161852146009

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيصالح كباشي محمد حسن20832161851083029

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيريشان قاسم جهاد تقى20833161852218021

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجراد مجيد ياسين دعاء20834161852218032

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد االله عبد ضرار حسين20835161851002070

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحمد ناصر ناظم فاطمه20836161852226096

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيخلف عجيمي حبيب الهدى نور20837161852220045

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب جواد محمد وضاح فاطمة20838161852234035

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيفالح فاخر سومر حسين20839161851110015

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيخنجر عبد شاكر علي20840161851084171

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيريحان ابراهيم قادر اكرم20841161851030016

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان سالم حمد محمد20842161851140093

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم علي الهدى نور20843161852228079

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيراشد خلف طالب مصطفى20844161851094094

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحريص هللا عبد لفته حيدر20845161851049054

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيسعد حسان ستار اركان20846161851352256

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيمشحوت علي كاظم زينب20847161852230012

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيبهيدل خالد علي فاطمه20848161852170031

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيخليف حسين العالي عبد الحسين عبد20849161851036059

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيدرويش فياض هاشم احمد20850281851016017

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر حميد كريم مواني20851161852165060

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعجيل ثويني ستار حسن20852221851002019

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيفاضل فرج ظافر بتول20853161852278003

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن عبادي سمير محمد20854161851084225

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى ابراهيم علي محمد20855161851124005

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيزباله صبري صباح رواء20856161852145015

2889 من 474 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان مهدي صالح احمد20857161851348002

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيشراد الواحد عبد هيلوف أزهر20858161851112005

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.2للبنين المتميزين ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم محمد مصطفى20859161851003008

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيمولى يونس ناظم ميثم20860161851307056

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيجازع يوسف عامر كرار20861161851027042

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم نجف علي حيدر20862161851050053

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقياحمد محمود محمد شمس20863161852161012

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد العزيز عبد قاسم منار20864161852233027

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيسعيد محمد لؤي العزيز عبد20865161851060079

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان علي محمد ثامر محمد20866161851084215

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيراشد رشك محمد نور20867161852187040

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جبار عباس مسلم20868161851084260

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيكطان وحيوح مهدي حسين20869161851075047

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيزاير عداي غازي علي20870161851099021

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيبدر حسن محمد مصطفى20871161851099033

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.5للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن الرضا عبد اسامه علي20872161851105021

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيخلف كاظم عماد سجاد20873161851140045

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور انذير ناجي زينب20874161852181008

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقينعمة حسين مهدي هدى20875281852055076

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيخميس عبداالمير قاسم زينب20876161852165035

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيادريس احمد محمود الرحمن عبد20877161851075071

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي الرحيم عبد فالح زينب20878161852167018

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.7للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد عادل اشرف المجيد عبد20879161851105020

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي االمير عبد أمين محمد20880161851112051

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي عبود هادي بتول20881161852228018

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان حسين هادي حسن20882161851019028

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسن خالد محمد20883161851135066

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيبديوي جاسم شكري فاطمة20884161852333003

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم طالب كريم منتظر20885161851140121

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمريد الرحيم عبد ضياء زينب20886161852184050

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيلعيبي عباس جواد كوثر20887161852297012

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمكطوف السيد عبد عباس زينب20888161852204015

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقياحمد قاسم مهدي علي20889161851063047

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيجحيل بردان مجبل احمد20890161851135002

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي الرزاق عبد الوهاب عبد زينب20891161852260013

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيحلو خنجر كريم بنين20892161852240016

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيجمعة جابر ابراهيم منتصر20893161851301079

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم لطيف رائد مصطفى20894161851075150

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر حسن جعفر محمد20895161851075123

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد الجبار عبد حامد الرحمن عبد20896161851108019

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم عبد محمد نواره20897161852184101

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمناتي جبار حليم علي20898161851301058

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل سعد الهادي عبد حسن20899161851128018

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيحريجة لفتة قاسم زينب20900161852202021
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المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسبتي االمير عبد ميثم هللا عبد20901161851022063

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحسن محمد ماجد سجاد20902161851001083

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيحسين سلمان قيس احمد20903161851095001

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد دهيرب هادي زينب20904161852244017

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد طه حبيب عباس20905161851083058

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحمزه جمعه فرزدق حامد20906161851019021

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعمران كاظم جواد اسراء20907161852228002

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقييسر حاتم هللا عبد نداء20908161852383122

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجويد محسن علي محمد20909161851075134

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم وصفي علي20910161851041030

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيكطامي حطاب كاظم اكطامي20911161851075018

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم صبيح مهند العزيز عبد20912161851075076

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمردان ابراهيم خليل جيهان20913161852301005

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد رحيم ميثم نور20914161852207054

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةتطبيقيصالح سلطان علي مريم20915161852232009

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم حسن صباح تبارك20916161852228021

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقييوسف االمير عبد سعد احمد20917161851049010

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجعيت حميد ماجد زهراء20918161852204014

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيعاتي معتوق شفيق علي20919161851056045

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيشبيب محمد كريم استبرق20920161852184004

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيعوده عبد يحيى حسن20921221851036020

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقينعمه سوادي محمد علي20922161851038071

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي المحسن عبد احمد حسين20923161851019033

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعباس هللا عبد عوني االء20924161852228007

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيعبود محمد مهدي العابدين زين20925161851095006

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح الزهرة عبد جعفر صادق20926161851022053

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الهادي عبد علي سرى20927161852253020

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي الكاظم عبد محمد العابدين زين20928161851075054

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحمد علوان عبدالرضا زينب20929161852165032

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر مطشر هللا عبد علي20930161851078023

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيفياض لعيبي علي حسين محمد20931161851063056

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم شاكر محمود حسين20932161851002086

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيفرج حسين داخل علي20933161851038066

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسين بربوت علوان اطياف20934161852184008

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم حامد وليد زهراء20935161852169051

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيمصطفى الودود عبد نشأت علي20936161851394007

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيهللا مال الهيل ابو مضر محمد20937161851311056

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان عجمي عباس روان20938161852258013

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مهودر طارق امل20939161852243010

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجري نعمة جهاد مسرة20940161852207044

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقياحمد كريم رمضان فاطمة20941161852226085

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد ناصر محمد20942161851083097

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيجعول عباس حمزه زهراء20943161852240031

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان صبيح مهند شهد20944161852239029

2889 من 476 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     
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المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحمد سلمان سمير ايمان20945161852189004

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيخضير محمد علي سجى20946161852150022

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيعبود جابر كاظم تبارك20947161852297001

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالوهاب عبداالمام صادق ايمان20948161852280011

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعاصي صمد علي حسين20949161851089025

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمطشر القادر عبد سالم علي20950161851049100

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيصبيح عاشور علي عبد احسان20951161851089001

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد احمد ساجد زهراء20952161852227016

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعسكر عبد علي حسن20953161851075028

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيحمود طعمه هللا عبد عمر20954161851060121

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحمود جاسب طالب علي20955161851019089

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيحشف عكله زكي فاطمه20956221852202021

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقييوسف كاظم مهند محمد20957161851075142

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيحيدر سلمان مجيد فاطمه20958161852170035

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيخشان العالي عبد علي دنا20959161852161003

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي كاظم عدنان فاطمه20960161852184086

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمطلق عبد قاسم فاطمه20961161852152055

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيهادي مهدي فالح مروءة20962161852278009

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد احمد شهاب محمد20963161851307042

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيجبر حسين محمد تقى20964161852212013

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح اياد سجى20965161852381067

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عيال مزعل علي20966161851022077

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعشاو قاسم شاكر سلوى20967161852152041

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ابراهيم علي باقر20968161851083014

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيشنيت داخل علي منى20969161852202049

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقينعيم الجليل عبد الرزاق عبد سلسبيل20970161852183021

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيرمام عويد ياسر كرار20971161851394010

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحميدي مطشر خزعل حنين20972161852218025

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيخليفة غالم فاضل ضحى20973161852204025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيغازي خضير مالك حسن20974161851075032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقينصيف االمير عبد حسن مصطفى20975161851060182

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيثامر ذاري صباح مسلم20976161851300062

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم هالل لؤي هبة20977161852263011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم خليل احمد الحسن ابو20978161851019003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيحسين محسن حلمي نبأ20979161852230033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيبخاخ خيبر غضبان محمد20980161851074079

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب عباس محمد ياسر20981161851140125

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيحسن نزار اباذر مصطفى20982161851036129

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيكحيط صدام غانم محمد20983161851026074

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر هاشم محمد تبارك20984161852153010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى معتوق رياض محمد20985161851105033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم ناصر ريسان احمد20986161851063004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز تقي سالم سجاد20987161851083052

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد مهدي ناجي احمد20988161851126004
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيداغر سعود حسن عباس20989161851083060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيفاضل فرج ثائر حسين20990161851094016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيغليطة الحليم عبد يعقوب انوار20991161852153006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيشياع رحيم عزيز ريام20992161852383112

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جميل احمد هللا عبد20993291851003123

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيفيصل القادر عبد حسين محمد20994161851074068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيمزبان كاطع محمد علي20995161851094067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجابر هالل رسن منتظر20996161851060190

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين نبيل تبارك20997161852258011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيغيالن حطيم ناجي حسين20998161851067014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيباشاغا فياي حبيب مجتبى20999161851394011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي هاشم هشام رضا محمد21000161851019128

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد الحسن عبد باسم الهدى نور21001161852184102

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيهالل خلف جواد الهدى نور21002161852213024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيخميس محمد باسم محمد21003161851121040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجبار محسن عدنان علي21004161851084182

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان كاظم محمد حيدر أمنه21005161852272001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقينعاس فضي الزهرة عبد احمد21006161851022010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيياسين طه الرحمن عبد تبارك21007161852228022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيمحيسن عبد جمعه كرار21008161851355250

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد الهيل ابو حسن عباس21009161851083059

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمريوش سعد جاسم رماح21010161852162009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم مصطفى محمد شروق21011161852183023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيهوبي نعمه حسنين رسل21012161852220014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي حسن علي حيدر21013161851046029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيفياض عباس حيدر امامة21014161852278002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيبخيت جبار منخي علي21015161851075101

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيناصر الرزاق عبد عقيل حنين21016161852197007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيصيهود موسى الصاحب عبد ايالف21017161852198003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيجابر عبد علي شبير21018161851042029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب فزع صالح زينب21019161852254019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم عماد دعاء21020161852170011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيخضير يوسف ايوب زهراء21021161852280021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين رضا احمد سحر21022161852272014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الكريم عبد عادل نور21023161852230034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم خلف محمود علي21024161851045032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر موحي كاظم دنيا21025161852294005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل فالح حمد محمد21026161851034109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيفالح مجيد شالل زينة21027161852204018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد العزيز عبد الحسين عبد زينب21028161852231027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيبدران غازي جهاد سرى21029161852187021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة623.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيجريان صالح مهدي مريم21030161852228071

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة623.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيرضا عالوي نوري سجاد21031161851119016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة623.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيالمقصود عبد حسن نادي احمد21032161851034011
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة623.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم علوان رياض سيماء21033161852184065

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة623.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيفالح ناصر بسام هدى21034161852204040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة622.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقياحمد ياسين طه حسين21035161851006035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة622.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعلي كاظم جواد حيدر21036161851002092

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة622.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان محمد محمود علي21037161851022076

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة622.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعباس جبار المنعم عبد سارة21038161852227027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة622.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا عبدالكريم جعفر نور21039161852165063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة621.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيعباس الحسين عبد حامد سكنة21040161852268019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة620.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي حسين محمود هدى21041161852175044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة620.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيشاهر علي عبد خليفة حسين21042161851069022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة620.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيمساعد خضير كاظم صادق21043161851088011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة620.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقياالمام عبد راضي حبيب بتول21044161852184016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة619.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيصبيح مطر محمد الهادي عبد21045161851069041

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة619.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد كاظم احمد21046161851007007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة619.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم علي كامل محمد21047161851022103

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة619.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيصافي الجليل عبد عادل بتول21048161852169021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة619.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد مشعل حاتم ساره21049161852230014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي جبار عباس حسين21050161851075039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيدفار كامل عالء حسين21051161851069023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم صادق ابراهيم زهراء21052161852235014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيجابر جنديل محمد ريام21053161852228034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخالد اسعد لؤي فاطمه21054161852169097

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم حسن صفاء زهراء21055161852275008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيرسن كامل عدنان فاطمه21056161852240054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمحيي راشد علي محمد21057161851083094

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيمزبان كاطع محمود منتظر21058161851094102

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة618.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيصالح قاسم ناصر علي21059161851049109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيماجد محمد ماجد صفا21060161852381077

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد شرهان عبد زهراء21061161852221004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيزويد خلف مهدي منار21062161842152197

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة678.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيمحسن هادي حبيب زينب21063281842054018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد علي محمد رافد حيدر21064161841140025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيثامر حمود ثامر رزان21065161842189013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس ناصر عقيل مريم21066161842165413

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان نوري عالء براق21067161842165079

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد المهدي عبد سعد حسين21068161841075078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينعيم حميد مجيد مريم21069161842165418

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمرعي صباح عالء منار21070161842165433

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيصابط سرحان علي بنين21071161842207014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيراضي خضير جوده صابرين21072161842380050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحنون حافظ عباس زهراء21073161842165175

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود ثامر يوسف زينب21074161842165249

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد حسك ماجد زهراء21075161842184101

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيقاسم علي محسن زهراء21076161842383139
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيسلمان الزم معتوك علياء21077161842197045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةاحيائيالعالي عبد فيصل علي كرم21078161841028012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيفضيح هللا عبد فضل هدى21079161842152227

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجعفر موسى منذر شهد21080161842184161

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعبود صادق دريد فاطمه21081161842220023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيحميد ضايل الكريم عبد ازل21082221842202001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيياسر خربيط اسماعيل سرى21083161842169046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمانع شريف احمد الفضل21084221841001021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيشامي اغا صباح زهراء21085161842145048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعبادي محمد محمد ريم21086161842226028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيجاسم الحسن عبد احمد نرجس21087161842168022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيطه طالب مشتاق بنين21088161842170010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعيسى حسين عباس كوثر21089161842240050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي لطيف محمد حيدر21090161841075093

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيموحي حسن عباس رقيه21091161842152075

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين عباس علي حوراء21092141842134028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكوركيس اوراها اديب اندي21093161841075044

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمرزوك ناصر فراس حسين21094161841084035

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيعزيز صادق احسان زهراء21095161842196008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيثجيل سلمان شمخي فاطمه21096161842383155

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيسلمان كاظم حميد فاطمة21097161842207049

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد جاسم رعد زهراء21098121842118035

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين جبر صالح الرحمن عبد21099161841075136

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيزغير اشتيوي سالم مريم21100281842050050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييعقوب خلف موفق تبارك21101161842189011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد علي عبد الكريم عبد زينب21102161842145061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائينعمه الرسول عبد امجد نور21103161842218082

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم الجليل عبد مصطفى حنان21104161842247020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيتعبان كاطع محمد مروة21105161842202131

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيحسن فالح عادل علي21106161841076019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحميد عبدالحسين ميثم مي21107161842165443

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبار صبيح عالء فاطمه21108161842165360

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعباس هللا جار زعيان زينب21109161842184119

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةاحيائيفلك فارس الجبار عبد زهراء21110161842194014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيهادي مهدي سمير ايات21111161842189005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم صالح محسن هدى21112161842154039

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.3للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيهادي مهدي علي مؤمل21113241841207246

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته ارحيم احسان بتول21114161842165065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمزه عبداالمير عالء حوراء21115161842165116

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن ابراهيم صباح فاطمه21116161842165350

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيخفيف راشد رمضان بنين21117161842293010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخزام جبار نعيم مرتضى21118161841075275

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيسلمان حسين عباس آالء21119161842223002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالزهرة عبد السادة عبد عامر محمد21120161841075242
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيغانم علي ميثم فاطمة21121281842055058

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيمسجت حسن عكاب هدى21122161842209077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيعاشور موسى فراس منى21123161842274015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيهاشم جعفر عدنان رسل21124161842335005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.4للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيالسيد عبد نعمه مشتاق نبأ21125221842421053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائينعمة حمود ابراهيم فرح21126161842293041

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيخضير حسن فالح اديان21127161842204001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائياحمد عطيوي الزهره عبد زينب21128161842183044

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد باسم حميده21129161842383128

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيقاسم زباري نجم احمد21130161841034003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيمركن حمد خالد منتظر21131161841045029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحريجه سعدون علي زهراء21132161842184095

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان حاجم اسعد هدى21133161842152225

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيداود هادي عالء هبة21134161842207070

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمنصور طه الدين عالء العليم عبد21135161841075138

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجمعه عبدالزهره عماد مريم21136161842165416

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيشهد محسن لطيف حسين21137221841017020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيجبار سعدون بيان زينب21138291842085075

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة654.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيسعيد جليل عماد احمد21139261841001006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن ابراهيم عادل حنين21140161852220012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد كمال احمد الكريم عبد21141161851140052

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيسرحان سبتي مصطفى هيام21142161852235032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن بنيان كاظم حسن21143161851352042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقينعمه عبود خيري كرار21144161851143018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيخلف حسين طلعت مرتضى21145161851075145

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيياسين هاني جاسم كوثر21146161852164047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيشعبان نوري سعيد محمد عطارد21147161852235022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيصالح احمد عادل علي21148161851371187

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين المتميزين ثانويةالبصرةتطبيقينجم شهاب احمد شهاب21149161851003009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن بنيان كاظم حسين21150161851352063

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي صالح احمد زينب21151161852150017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد صالح زيدون بنين21152161852152013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسين محمد البنين ام21153161852225005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةتطبيقيراضي خليل راضي نادية21154161852196014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيشمخي شويح مازن مرام21155161852222016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل علي ميثم نبأ21156161852225057

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقييوسف عزيز علي رقية21157161852233012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة633.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيساهي عبود حيدر حبايب21158161852226026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر ابراهيم نجاح طيبه21159221852162017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0المختلطة الرحال ثانويةالبصرةتطبيقيعداي سرحان هللا عبد مهند21160161851317017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيسوادي ثامر عالء نورس21161161852294016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمطر كاظم عمار احمد21162161851075009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصباح صيوان المطلب عبد احمد21163161841075019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد يوسف عزام االء21164161842183015
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيغنيم كاظم عباس ابراهيم21165161841075002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة678.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيحسن محمد منجد مريم21166161842174022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة677.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيجهيد الهيل ابو سعيد هدى21167281842078061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة677.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيموسى عيسى رياض ديار21168161841075095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحسين حميد توفيق اديان21169161842290001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة675.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعبود وادي سامي رقية21170161842202043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالعالي عبد حسن وسام محمد21171161841075261

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالسادة عبد زناد علي حسن21172161841060023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم معين علياء21173161842175029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالزم هندي ناظم ضحى21174161842145080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيحنوش صالح مهدي الدين سيف21175161841392004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم كاظم جواد مصطفى21176161841075283

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسن صالح جواد علي21177161841001055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةاحيائيعباس حبيب ظاهر حنان21178161842164008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجميل فائق جليل احمد سجى21179161842226050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم حازم ذر ابا21180161841075001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيغنتاب حميد خيري الهدى نور21181161842257029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد كامل ريسان رؤى21182161842202036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيطعمه هالل الرحمن عبد حسن21183161841075057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم قاسم محمد زهير نور21184161842165473

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلي صالح كاظم مصطفى21185161841140089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصيهود جنيد ميثم محمد21186161841140080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلوان نعيم كامل زهراء21187161842165191

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.4للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرسول محمد حازم هبة21188161842165490

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالرسول عبد رجب جهاد مروه21189161842184214

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد يعقوب ليث تبارك21190161842184049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيباشاغا عريبي صفاء ايات21191161842207008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير حمد حيدر رسل21192161842165136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة655.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائييوسف احمد مصطفى شريفة21193161842225036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخلف خريبط احمد محمد21194161841075225

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد جليل ناصر فاطمه21195161842165374

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيخليل ياسين طه منار21196161842183083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيجابر هاشم كريم مصطفى21197161841357059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيجياد نتاش شهيد سكينة21198161842272008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعزيز سامي عصام افروز21199161842220004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيحسون عبد الزهرة عبد قاسم عذراء21200161842177012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيعوده حسن محسن علي21201221841021069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصر ابراهيم كاظم زهره21202161842165202

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبار ياسين حيدر زهراء21203161842165167

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيزبون الحسن عبد علي مقتدى21204161841075296

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيمحمد خلف حسين علي21205161841034022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاطع ناظم باسم كوثر21206161842202126

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد محمد اسعد علي21207161841140047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم جواد محمد ماهر البتول21208161842165031

2889 من 482 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود محمد احمد فاطمه21209161842165329

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيغانم جرمل يوسف محمد21210161841079034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييوسف أحمد صفاء الرحمن عبد21211161841085015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير مجيد ثامر ضحى21212161842165295

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفاضل يوسف مخلص فاطمه21213161842383079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيمسلم الحسين عبد علي فاطمة21214161842272011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيجبر صباح هادي البنين ام21215161842146002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد علي حيدر دعاء21216161842335004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيدنيف شاكر احمد سجاد21217161841075110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود الكريم عبد حسين21218161841060032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.3للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبشير صالح مهدي محمد21219161841075259

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد علي يوسف أيه21220251842062017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيزاير صاحب الكريم عبد دعاء21221281842069017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيزهير صالح عادل فاطمة21222161842266012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد الكريم عبد محمود علي21223161841352123

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمد محمود ميسم21224161842294017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيراشد ناجي احمد حسين21225161841060027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعبد سعدون زكي زينب21226161842145058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيخضير طارش حسين علي21227161841090021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعيسى عدنان قاسم علي21228161841083019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيكعيبر حسن الحسين عبد تقى21229161842171010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجابر محسن حليم احمد21230161841140002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم قاسم صادق براء21231161842165076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الرحيم عبد الكريم عبد غفران21232161842184176

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيسيد علي كريم زهراء21233281842083017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةاحيائيجابر لفته هاشم ليث21234161841348007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم الرزاق عبد نبيل علي21235161841075195

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائياحمد االمام عبد احمد علي21236161841140045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالحميد عبد رضا محمد ميثم يسر21237161842145111

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح ناصر حسين سجا21238161842165261

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجواد حسن قصي ساره21239161842184140

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلوان جبار ثائر حسن21240161841075051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.3للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيالرضا عبد االمير عبد مصطفى حيدر21241161841105006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجدوع هندي حسن محمد21242161841079031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيحمد ناصر الجبار عبد نور21243161842238030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرحيم حسن موفق عال21244161842165309

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييوسف عبداالمام كريم زينب21245161842165236

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيبدر هللا عبد عادل زهراء21246161842202053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد الرضا عبد عدنان حسنين21247161841074002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيشندي ماهود بشير قاسم21248161841053016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيفالح صادق تحسين علي21249161841140049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد كاظم نور21250161842244041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائينعمة خلف نعمة الحسن21251161841022003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيدويج زيدان اسعد مرتضى21252161841075266
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيكريوش فضاله هللا عبد محمد21253161851033105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد جواد هشام علي21254161851051049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقياحمد علي غزوان حسين21255161851353038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةتطبيقياسد الحسين عبد علي زيد21256161851048005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعنتر كاظم علي عبد علي21257161851033076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.3للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه علي طالب مجتبى21258161851105030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيكطافه النبي عبد باسم تقي21259161851083015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعبود هاشم محسن يونس21260161851033141

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكشيش ربيع المهدي عبد محمد21261161851022097

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم خضير ريسان منتظر21262161851034130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجابر هالل الحسن عبد محمد21263161851060153

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب مالك علي محمد21264161851019136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر دعير هادي منتظر21265161851069070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيعلي ادريس محمد مسلم21266161851063075

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيداود المنعم عبد غازي محمد21267161851084237

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيشبيب ناجي هللا عبد العابدين زين21268161851140043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعريبي الرزاق عبد علي اآلله عبد21269161851027027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان حاجم خالد رانيه21270161852173016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيصالح زبال مجيد مرتضى21271161851050115

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحاجم ارحيم عالء حسين21272161851075041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيريحان جمعه ناصر فؤاد21273161851083079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر موسى رياض محمود21274161851049144

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد مجيد طالب مؤمل21275161851075116

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي القادر عبد سامي علي21276161851094061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة625.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم يوسف اسعد يوسف21277161851075162

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيدحام خلف فياض هنادي21278161852219058

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم مشرف عبدالرضا تبارك21279161842165094

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيمنثر مهلهل محمد حسين21280161841074006

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشاكر كاظم رعد الهام21281161842165038

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيكريم محسن جعفر حسن21282161841003020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة678.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائينافل عريبي اسماعيل رشا21283281842052023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخلف زيدان علي مريم21284161842165414

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيغانم علي محمد حارث يوسف21285161841094090

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة675.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيطارش جحيل مبارك مصطفى21286161841075294

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.3للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد علي عبد احمد الهدى نور21287161842156015

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائياحمد عباس الجليل عبد جميلة21288161842225015

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن فاضل حسن فاطمه21289161842165339

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعناد جاسم ناظم علي21290161841075194

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي رحمه جاسم علي21291161841084068

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيغالب احمد عمار فاطمه21292161842152170

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيغانم جرمل يوسف احمد21293161841079002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائينعيمه حامد علي حسين21294161841084032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيشالل الحميد عبد علي شهد21295161842184160

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيناهض رزاق احمد محمد21296161841060101
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الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد سليمان مروه21297161842152183

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيجاسم الرزاق عبد الدين عالء زينب21298161842189019

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيخضير جمهور وسام حسين21299161841108005

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيالحسن عبد كريم عدي نور21300161842173039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيشهد سمير علي عبد نرجس21301221842108030

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد وداعه وائل فاطمه21302161842165376

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنين االرشاد اعداديةميساناحيائيكطان راشد علي حيدر21303281841101001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسين عبدالجميل خالد طيبه21304161842165304

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيصلبوخ سهر هاتف زهراء21305161842332024

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشبيب ناجي عبدهللا مياده21306161842165444

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلوان كامل عالء تبارك21307161842145029

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيهليل الحسين عبد نجم فاطمه21308281842078050

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيسلطان جمعة عباس رفل21309281842069021

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيشذر حنون قادر ضحى21310281842072021

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبر رداد امير زهراء21311161842165160

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيجابر الكاظم عبد جليل مريم21312271842063143

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم محمد زينب21313161842152116

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيشهاب احمد كاظم فاطمه21314161842152171

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمصعب رافع رعد زمن21315161842207023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيعبد أخرس اياد سماء21316161842187021

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسون الجبار عبد رعد أحمد21317161841001004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفنجان خليل قحطان حنين21318161842383130

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمرهون فاضل علي هاجر21319161842165485

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيمهدي محيسن علي زينب21320281842055039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هادي قاسم رسل21321161842152072

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسين جابر عدي فاطمه21322161842165358

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيفرحان نهيب هللا عبد زهراء21323221842139072

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيياسين محمد ناطق زهراء21324161842228048

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيسادة رحيم الكريم عبد زهراء21325281842055032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعجمي مطشر فاروق عمر21326161841075200

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة665.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيناصر غافل فوزي والء21327281842052112

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن محمد فاضل فاطمه21328161842165363

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد عزيز حيدر نور21329161842150039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيحمد ناصر سعد علي21330281841011037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيالرسول عبد محمد مرتضى زهراء21331281842062029

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيحريز كاظم الحميد عبد صادق21332161841039017

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيلعيبي عباس قاسم محمد21333161841140078

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد قاسم معاذ زين21334161842184109

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة664.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشاكر عبدالحسين سعد زهراء21335161842165170

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمود شاكر محمد نغم21336161842165457

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيموسى طه احمد حيدرا21337161841075094

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيجاسم راضي سالم الحوراء زينب21338261842132050

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبدن عرمش معن ود21339161842165508

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيابواليجه حريجه علي وئام21340161842165506
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الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيجابر مولى الحسين عبد بتول21341161842228020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة663.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيبدر محسن سعد تبارك21342161842204011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمدهلي نوري قاسم غفران21343161842184177

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيعون عبد ياسين مجيد مريم21344161842333007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيسالم يوسف سالم فاطمة21345161842192026

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة662.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد سعود احمد زينب21346161842226039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخنفر زيبك حيدر زينب21347161842165214

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد عبدهللا علي بتول21348161842165070

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحسين محمد حازم محمد21349161841085032

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائييوسف يعقوب قاسم مريم21350161842169062

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصبري علي مازن رسل21351161842145037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيسالم جاسم محمد هاجر21352161842223030

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيصالح سالم شاكر فاطمه21353161842152162

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينجم جعفر عائد الهدى نور21354161842165465

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيصيهود النبي عبد صيهود مروه21355161842175037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيزعالن زياره ماجد محمد21356161841033034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيسلمان داود سعد محمد21357281841151179

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد عباس عبدالخالق بان21358131842108005

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسن عوده سلمان ايهم21359281841001014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيهبسي جميل محمد عذراء21360161842187022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيداود هادي عالء حوراء21361161842207020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد السالم عبد قيس زينب21362161842152114

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد قاسم وليد نور21363161842184254

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيشهاب الصمد عبد صدام موج21364161842247070

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعبود يعقوب عقيل رقيه21365161842228041

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعداي خلف مرتضى فاطمه21366161842228090

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسن كاظم علي حسين21367281841001026

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسالم جري جبار مروه21368161842184213

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة661.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالرزاق داخل مازن زينب21369161852280031

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة660.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن قاسم صبيح ايات21370161852383105

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة659.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيفليح اسماعيل حسين اسماعيل21371161851038013

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة657.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيصالح ياسين كريم علي21372161851067037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيصالح جبار خضر مروه21373161852165052

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم شريف وليد احمد21374161851030013

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيشيال محسن النبي عبد مسلم21375161851303030

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيديوان عبود جاسم عباس21376161851075068

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعبود جميعي حامد زينب21377161852176053

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة652.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فالح اياد سارة21378161852238023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعبيد نجم ذر ابا كرار21379281851001101

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيمكلف ثابت جميل مصطفى21380161851089106

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيجهل صينخ حسن سجى21381161852153030

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعلوان سعيد عيدان ايمان21382161852383108

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة649.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم الرزاق عبد احمد علي21383161851038061

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسالم محمد ذر ابا رسل21384161852184032

2889 من 486 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد عبد محسن مهند21385161851083109

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخنجر حافظ مناف علي21386161851019101

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجابر فاضل هللا خير غدير21387161852184072

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة646.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمشحوت حساني لطيف علي21388281851009053

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان جبار فراس علي21389161851307028

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيصبيح حسين صباح سجاد21390161851053054

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيمكطوف الحسين عبد علي العابدين زين21391221851091047

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيعلي جاسم ميثم فاطمه21392161852230024

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعذافه بهيدل كاظم رسول21393161851083045

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيرايش النبي عبد جمعة محمد21394161851121042

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة675.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيحمزه جمعه ادم فاطمه21395161842173028

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجمعة الحسن عبد عالء احمد21396161841075022

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة658.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحمزه عبدالكريم رعد رقيه21397161842290021

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيعلي عباس ناصر انفال21398161842265003

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة656.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمهودر هاشم صالح مريم21399281842052080

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيغضبان وسمي حميد ايمان21400161842173005

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة653.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيفارس جبار رمضان البنين ام21401161842244005

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيعلي راضي احمد هدى21402161842146025

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة650.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيجارح صبيح كريم زهراء21403161842293023

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحسن الرزاق عبد فارس سندس21404161842228066

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة648.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحسين يوسف يعقوب فاطمه21405161842220027

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد محمد زياد ضفاف21406161842202101

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالسيد العزيز عبد محمد ضحى21407161842383151

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيياسين اسماعيل فاضل اماني21408161842145012

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشعنون رحمه غضبان فاطمه21409161842165362

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعباس رشاش هللا خير رباب21410161842332016

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح عبدالرزاق هشام تبارك21411161842165099

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة644.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيناصر صالح حمدي فاطمه21412161842183063

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.6للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي احمد شهاب رغد21413161842165141

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيدودح جابر طعيمة جبر21414161841060017

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة643.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالعباس عبد حمزه القادر عبد نوال21415161842152208

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة642.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيمصبح كاظم اسعد رباب21416161842204015

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيصحن جوحي كريم االء21417161842171003

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنات االهلية العلم نبراس ثانويةالبصرةاحيائيمصطفى عبدالغفور صهيب در21418161842282001

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينعاس محمد مشتاق مسره21419161842165426

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة641.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جوده مالك باقر21420161841089012

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائينفاوه هللا عبد سلمان ضحى21421161842183053

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائينيشان ريسان يعرب عبير21422161842192020

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد يوسف فتحي رزان21423161842184067

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيجلهوم حميد الحسن عبد تبارك21424161842225014

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيماجد منصور حبيب مريم21425161842332043

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعاتي مكي مخلص اصيل21426161842383115

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة639.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيثامر غضبان ضياء رباب21427161842152067

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة638.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيجثير فيصل ناصر حسن21428161841001024
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المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.2للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيتوفيق الدين نور لؤي هدير21429161842156045

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيحسين راشد عبود فاطمة21430161842293035

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيمشاري حمدان ناظم دعاء21431161842245005

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعالوي رسن جبار رياض21432161841075101

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة636.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد االمام عبد عماد زينب21433161842145064

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسلمان خرباش ثابت ميساء21434161842202139

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيقنبر موسى حسن مسره21435161842183081

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيحبيب الرزاق عبد علي غدير21436161842173026

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة635.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحسين العباس عبد علي بنين21437161842202026

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيماجد مهدي بشير نبأ21438161842154032

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالنبي علي رحيم اديان21439161842165006

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيمحمود يوسف اسكندر كوثر21440231842116032

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيمايع كاظم خليل يوسف21441161841094091

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة634.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضر عبدالقادر خضر رشد21442161842165140

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد الحسين عبد مايع عباس21443161841060056

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيجبر عبد فاضل حيدر جنات21444161842274002

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد انس حاتم مسار21445161842184222

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفارس جاسم رحيم هاجر21446161842383102

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة632.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجياد يوسف ايوب فاطمه21447161842165333

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيحنيان ضعيف ماهر صفا21448161842296008

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيمهدي الرزاق عبد هاشم زينب21449161842167014

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعران عاشور جاسم علي21450161841094047

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيكاظم فاضل عمار رقيه21451161842184072

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي رعد زهراء21452161842197020

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعرندس غادر سالم خديجه21453161842240015

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيوطن مجيد نائل الزهراء فاطمه21454161842145086

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصيهود محمد عالء شمس21455161842145077

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرؤوف محمد احمد انس يحيى21456161841075303

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائياللطيف عبد االله عبد عمار الهدى نور21457161842230045

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة630.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين صباح ارشد21458161841010003

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيكشمر يعقوب عبدالباري باقر21459161841300008

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييعقوب اللطيف عبد يعقوب اسماء21460161842183013

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيشنان جبار انمار زهراء21461161842228043

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين كاظم احمد بنين21462161842184039

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة629.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيرشود علي حسين زينب21463161842184115

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود محمود فاطمه21464161842183069

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم عبود عقيل مريم21465161842152189

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيشري علي عبد حسين فاطمه21466161842247057

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل عبدالجليل منير روان21467161842165149

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد عصام مريم21468161842209063

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة628.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعلي فارس قيس آيات21469161842176004

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيخلفان الخالق عبد عماد زهراء21470161842225027

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيحمادي لعيبي الجبار عبد فاطمة21471161842380053

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة627.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيفيصل هادي حمد الرحمن تبارك21472161842152040
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المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة637.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد محسن منتظر خيرية21473161852254010

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيسنبل النبي عبد سعيد زينب21474161852243039

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة626.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر هاشم جعفر ايات21475161852228013

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيخلف السيد عبد عدنان فضيلة21476161852161017

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة624.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد ليث زهراء21477161852228036

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد مهدي لؤي زهراء21478161852161009

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد غانم خالد محمد21479161851394013

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة617.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم عبدالحميد ماجد زينب21480161852165037

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة616.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيفياض خلف كاظم الهدى نور21481161852254041

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة616.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجواد الحسين عبد علي فاطمة21482161852184081

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة616.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيراضي الرسول عبد عادل دعاء21483161852207016

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقياحمد مجيد الرضا عبد محمد21484161851060156

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم فاضل اياد اسراء21485161852198001

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقيخضير قاسم ماجد دعاء21486161852293006

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيداود منصور هاشم سماء21487161852383047

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيزغير حسن محمد جالل21488161851010008

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقينصير معاجب عايد زهراء21489161852169043

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة615.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيمشاري حنش منشد زهراء21490161852383114

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة614.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر موسى باري البنين ام21491161852240009

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة613.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقياحمد جاسم علي حسن21492161851056015

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة613.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم يعقوب الجبار عبد سماء21493161852145027

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة613.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعياده فرحان جبار ايمان21494161852383107

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة612.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيناصر الباقي عبد حمزة مريم21495161852163018

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة696.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيعمران علي محمد عدنان محمد21496161851108032

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة689.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعبد محسن احمد علي21497291851007114

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة687.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعباس المحسن عبد عباس الزهراء فاطمه21498161852145038

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة683.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود ناصر االمير عبد احمد21499161851108002

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة682.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيسدير محمد جاسم علي21500281851044086

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة681.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيمطرود محمد قاسم فاطمة21501161852253033

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة680.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون ثامر سمعان مصطفى21502161851085137

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيفياض خلف كامل مصطفى21503161851053120

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعويد خلف حميد ابراهيم21504161851034001

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيصكبان هللا خير مهند ايه21505161852146001

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي كاظم النبي عبد الكريم عبد21506161851060080

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة679.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيخالف زايد الحسين عبد عالء21507221851045033

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة677.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعثمان عزال جبار كاظم21508161851033083

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة677.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد كريم جاسم عماد21509161851039104

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة677.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيساري عبيد محمد زهراء21510161852184045

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيداوود لفته داوود علي21511161851043095

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيشاني الجبار عبد ماهر مقداد21512161851075155

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم عبدهللا سالم ابراهيم21513161851300001

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة676.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيفيصل خلف حمد امجد21514161851143001

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان بندر رياض ياسين21515161851085149

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات األهلية عشتار ثانويةالبصرةتطبيقيخليفة غالم حسن نبأ21516161852251002

2889 من 489 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد يوسف احمد الدين شهاب21517161851060063

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيهادي ناصر حسين نور21518161852153041

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة674.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيماضي جاسم نائل ايات21519161852239006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد بشير احمد الهدى نور21520161852161022

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد علي رضا محمد علي21521161851309038

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة673.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيضاحي مدلول صباح ميثم21522251851046059

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيلفته أرحيم غسان مصطفى21523161851105039

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيعواجه هاشم علي محمد21524161851020087

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيخضير بدران كامل انعام21525161852381018

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة672.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف موسى حاتم مصطفى21526161851083106

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب خلف الرحمن عبد احمد21527161851079006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس جبار الرحمن عبد جعفر21528161851027006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة671.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعراك الجليل عبد احمد فاطمه21529161852259007

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيكامل عالوي رعد ندى21530231852119102

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات البينة ثانويةالبصرةتطبيقيمهودر عرير علي ختام21531161852291012

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيسالم حمزه مؤيد نور21532161852183034

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمعلى داخل فرحان احمد21533161851007006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة670.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسن محمد تقي محمد حيدر21534161851038040

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل جوني الرضا عبد ضرغام21535161851042030

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيرزوقي حطاب ثائر صدام21536161851001088

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيعبود فهد محمد هللا عبد21537161851045021

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيفالح عاشور بسام حسين21538161851075035

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيعبد كريم رامي حسين21539161851374006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيصالح حسين حميد احمد21540291851007007

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحميد ريسان فيصل حسن21541161851033021

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيجبار حميد القادر عبد كرار21542161851030103

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي ياسر جالل هللا عبد21543161851084137

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيموحان عبدالواحد غانم زينب21544161852165034

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمصطفى سالم هاشم هللا عبد21545161851108021

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة668.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف عزيز حازم علي21546161851060099

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0المختلطة الرحال ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عوده غالي محمد21547161851317015

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيحسن عيدان رحيم مصطفى21548161851014069

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم الجبار عبد عادل منار21549161852184096

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل حسين عالء زينب21550161852176059

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيباروت مفتاح رياض كرار21551161851089083

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود ناصر االمير عبد زهراء21552161852163007

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيموسى علي محمد جاسم علي21553161851062043

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمعيجل بايع احمد عباس21554161851075067

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيوادي الحسين عبد علي حسن21555161851075027

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيراضي ابراهيم ماجد احمد21556161851084013

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة667.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالجليل جميل محمدجواد حوراء21557161852296006

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقياكباشي جلوب باقر محمد21558281851101040

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيفرعون اللطيف عبد عارف عباس21559161851309027

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين االمير عبد نوفل علي21560161851075104
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النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة666.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيفنجان الرزاق عبد مؤيد فؤاد21561161851027039

العلوم كلية/البصرة جامعة663.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيغريب جابر شاكر مريم21562161842332044

العلوم كلية/البصرة جامعة659.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعكله سعيد محمد بتول21563281842052013

العلوم كلية/البصرة جامعة655.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحمد نوري عماد حذيفه21564161841352022

العلوم كلية/البصرة جامعة655.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفرحان جابر نايف ايمان21565161842165060

العلوم كلية/البصرة جامعة654.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعباس فاضل عالء ابتهال21566161842183009

العلوم كلية/البصرة جامعة654.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيعلي مشط جالل فرقد21567161842198022

العلوم كلية/البصرة جامعة653.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيالزم حسين عالء نبا21568161842166017

العلوم كلية/البصرة جامعة652.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيعاشور عبيد نوري خديجة21569161842198010

العلوم كلية/البصرة جامعة650.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيجالي سهل حيدر حوراء21570161842221005

العلوم كلية/البصرة جامعة648.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيعباس الحسن عبد فؤاد فاطمه21571161842150033

العلوم كلية/البصرة جامعة648.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائييوسف الرزاق عبد ناظم االء21572161842197008

العلوم كلية/البصرة جامعة645.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبيد العزيز عبد عادل فاطمه21573161842184194

العلوم كلية/البصرة جامعة642.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعوده شاني فرات مرتضى21574161841075271

العلوم كلية/البصرة جامعة641.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي ناصح زينب21575161842184132

العلوم كلية/البصرة جامعة641.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيبالل الواحد عبد رمزي فاطمة21576161842207050

العلوم كلية/البصرة جامعة640.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيناصر جابر خميس دالل21577161842225021

العلوم كلية/البصرة جامعة639.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيجابر مظلوم عبدهللا نسرين21578161842280065

العلوم كلية/البصرة جامعة637.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجوالن الرزاق عبد عدي تبارك21579161842383127

العلوم كلية/البصرة جامعة637.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيجعاز هادي عدنان نبأ21580161842228099

العلوم كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيمغوار عطية جابر افراح21581161842212005

العلوم كلية/البصرة جامعة634.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيفياض جاسم محمد بنين21582161842283005

العلوم كلية/البصرة جامعة634.0للبنين الغربي علي ثانويةميساناحيائيكرم عنيد عماد سجاد21583281841013013

العلوم كلية/البصرة جامعة633.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيمجاري عليوي حسين جعفر21584221841091021

العلوم كلية/البصرة جامعة632.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيغالب بدر عدنان منار21585161842202137

العلوم كلية/البصرة جامعة631.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجدال الخالق عبد وداد رقيه21586161842152077

العلوم كلية/البصرة جامعة630.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحمد سالم غالب غفران21587161842226073

العلوم كلية/البصرة جامعة630.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحمادي كاظم زاهد غفران21588221842414069

العلوم كلية/البصرة جامعة628.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيطه ثويني جهاد مثنى21589161841112019

العلوم كلية/البصرة جامعة628.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيحسين خضير حسين سهى21590161842275011

العلوم كلية/البصرة جامعة627.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجاسب عبود الزهرة عبد ايه21591161842145019

العلوم كلية/البصرة جامعة627.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحسين مهدي صالح زهراء21592161842228044

العلوم كلية/البصرة جامعة627.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيالزم محسن صدام كرار21593161841300025

العلوم كلية/البصرة جامعة627.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيحسين راضي حسن ايات21594161842172004

العلوم كلية/البصرة جامعة626.0للبنات االهلية العلم نبراس ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرزاق اكرم عمار نور21595161842282005

العلوم كلية/البصرة جامعة626.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد برغش الحسين عبد سرى21596161842184147

العلوم كلية/البصرة جامعة625.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيهادي حميد عباس فاطمه21597161842275012

العلوم كلية/البصرة جامعة625.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيعجيل صليل علي هديل21598161842204046

العلوم كلية/البصرة جامعة624.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد صبار حسين آيات21599161842272002

العلوم كلية/البصرة جامعة622.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود جوين فالح ساره21600161842184139

العلوم كلية/البصرة جامعة622.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيلعيبي راضي عالء زينب21601161842187018

العلوم كلية/البصرة جامعة622.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيخماس حمزه الستار عبد أمنه21602161842183002

العلوم كلية/البصرة جامعة621.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد راضي سعيد احمد21603161841075014

العلوم كلية/البصرة جامعة621.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيداود حسن سليم الهدى نور21604161842230042
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العلوم كلية/البصرة جامعة621.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيموسى كاظم جواد سجى21605161842165264

العلوم كلية/البصرة جامعة620.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجوده حمادي قاسم ابتهال21606161842184004

العلوم كلية/البصرة جامعة620.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيالغفار عبد الزهرة عبد حيدر بتول21607161842226014

العلوم كلية/البصرة جامعة619.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيحسين ابراهيم حسين فاطمه21608161842247056

العلوم كلية/البصرة جامعة618.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعمران شاكر ميثاق رفل21609161842240020

العلوم كلية/البصرة جامعة617.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحبيب صادق جعفر نور21610221842103145

العلوم كلية/البصرة جامعة617.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد عيسى هللا عبد سجى21611161842183048

العلوم كلية/البصرة جامعة616.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيخلف فرحان سلمان خضر21612161841074008

العلوم كلية/البصرة جامعة616.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيمانع خريبط رحيم فاطمة21613161842241016

العلوم كلية/البصرة جامعة616.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعاشور محمد خضير هاجر21614161842152221

العلوم كلية/البصرة جامعة616.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيحسين شاطي عدنان نور21615281842073052

العلوم كلية/البصرة جامعة615.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيحنون عباس فاضل زينب21616161842244026

العلوم كلية/البصرة جامعة614.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيحسن جبار ستار حسين21617161841083009

العلوم كلية/البصرة جامعة614.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيشالش طعمه جبار فاطمة21618161842209049

العلوم كلية/البصرة جامعة613.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد ياسين فراس هيام21619161842383173

العلوم كلية/البصرة جامعة613.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيمظلوم علي عادل اسراء21620161842237002

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيشياع جبار عباس الهدى نور21621221842143167

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود ناجي طالب فاطمه21622161842184193

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيمحبوس دوحي صبيح زينب21623161842146012

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكريم جميل صباح االء21624161842165024

العلوم كلية/البصرة جامعة611.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيياسين عبدهللا مزهر زهراء21625161842154016

العلوم كلية/البصرة جامعة611.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيخشاله خضير عالء الحسين21626161841079003

العلوم كلية/البصرة جامعة611.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد الحافظ عبد ماجد مريم21627161842215012

العلوم كلية/البصرة جامعة609.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرحيم رياض احمد مصطفى21628161841075278

العلوم كلية/البصرة جامعة608.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيزعيل حميد جاسم ساره21629161842184136

العلوم كلية/البصرة جامعة608.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيبدراوي فرج الكريم عبد منار21630161842192036

العلوم كلية/البصرة جامعة608.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيشلوه لفتة سعد ايمان21631161842210010

العلوم كلية/البصرة جامعة607.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيحمد نجم عبدهللا فاطمه21632161842283027

العلوم كلية/البصرة جامعة607.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيياسين هاني عقيل الهدى نور21633161842183092

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحسن عبود سبت سكينة21634161842220018

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته حميد علي سجى21635161842165268

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيناهض مطلك بصري هبه21636161842184257

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعباس كريم فاضل ليلى21637161842162043

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيحمزه عدنان أحمد بتول21638161842216008

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد صبار علي زينب21639161842272007

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةاحيائيهاشم مجيد محمد احمد21640161841141001

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحبيب شاكر محمد نور21641161842145108

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيعباس عبادي جواد ساره21642161842150021

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمنخي كاطع ابراهيم أيالف21643281842052008

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيدحام مجذاب حيدر تراب أبو21644281841016001

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعناد كريش كوبر ساره21645161842383060

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيسالمين عيسى اللطيف عبد اسراء21646161842170005

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيسعود عيد خالد الهدى نور21647161842259035

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيعويد نصار محمد مهدي21648161841069072
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العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعلي هادي محمد مرتضى21649161841060126

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجابر هاشم كريم زهراء21650161842145054

العلوم كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيفاضل عبدالحسين عبدالرحيم رباب21651161842283009

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشهاب جبار قصي نور21652161842165481

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود سعيد جاسم اديان21653161842165004

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعجيمي فاضل عباس حنين21654161842332011

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين عريبي ماهر علياء21655161842165312

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد حسين علي مريم21656161842228097

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان قاسم سمير حسين21657161841075079

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةاحيائيحيدر حاتم صالح علي21658161841365013

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم مازن شهد21659161842152134

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيبخش هللا بشير ساجد االء21660161842184012

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد غالب بهاء محمد21661161841084095

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةاحيائيحيدر علي عبد قيس جاسم21662161841050004

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصندل سعيد محمد رافد حسين21663161841075075

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيداغر راضي الكريم عبد محمد21664161841002045

العلوم كلية/البصرة جامعة602.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعبيد حريز خالد صفا21665161842202098

العلوم كلية/البصرة جامعة602.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيعبود الزهره عبد حمزه زهراء21666161842230019

العلوم كلية/البصرة جامعة602.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحمادي مسلم طاهر ارشد21667221841310016

العلوم كلية/البصرة جامعة602.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيهللا مال صالح لواء صالح21668161841352117

العلوم كلية/البصرة جامعة602.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيكطافة النبي عبد احمد سمانه21669161842184151

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمود حسين ابرار21670161842165002

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيموسى برهان خليل تقي21671161842265004

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيخضير حميد احمد كرار21672161841079026

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعواد نعمة احمد هاجر21673161842226092

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمزة هاشم عباس تبارك21674161842152042

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيمهدي اغريب حسين مريم21675161842230038

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيحسين ثامر ثائر نوره21676161842272014

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيصبيح طاهر قصي ساره21677161842290031

العلوم كلية/البصرة جامعة601.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعبود محمد سعيد زينب21678161842300017

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمود حسن عباس افنان21679161842165020

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائياحمد مهدي حسن علي21680161841045017

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيفيصل خلف عبدالنبي هديل21681161842300033

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةاحيائيدبيس كاصد فالح زينب21682161842267004

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةاحيائيكريم محمد عباس فاضل21683161841014017

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيجالب عوده صالح معصومه21684161842200017

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسب عقيل مروة21685161842176090

العلوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيحاتم صبار سعد نرجس21686161842265015

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيمالك حميد طارق البنين ام21687161842170006

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحمادي حسن جاسب حوراء21688161842290016

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيجاسم جمعه جاسم هديل21689161842283041

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيمبارك النبي عبد علي فاطمه21690161842170028

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيالزم غانم واثق ضحى21691161842197040

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائينعمه عاصي باسل سكينه21692161842174016
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العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائينافل نايف محسن عباس21693161841139032

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيحسن الرحيم عبد فاضل عباس21694161841079016

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيشذر كيطان سالم زهراء21695161842173013

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعبيد محمود شاكر تقى21696161842234017

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعلي سالم كاظم فاطمة21697161842226078

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد يوسف االمير عبد فاطمة21698161842184181

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيحسن مهدي علي هاجر21699161842275020

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيظاهر الهادي عبد حسن زينب21700161842257015

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيشداخ علي اسعد زينب21701161842383141

العلوم كلية/البصرة جامعة598.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجابر مزهر هاشم بنين21702161842165088

العلوم كلية/البصرة جامعة597.1للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيمحمد صالح وضاح ضحى21703161842156011

العلوم كلية/البصرة جامعة597.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيفارس ناصر كريم مسار21704161842240056

العلوم كلية/البصرة جامعة597.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةاحيائيبداي حنتوش علي حنين21705161842314003

العلوم كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجابر خضير اياد سفانه21706161842184149

العلوم كلية/البصرة جامعة597.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل ضياء علي21707161841006031

العلوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائياسماعيل مجبل محمد مجتبى21708281841009035

العلوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد قاسم الكريم عبد حسين21709161841084030

العلوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشعنون رحمه قاسم سدن21710161842165271

العلوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيعنيد حميد ماجد ساره21711161842150022

العلوم كلية/البصرة جامعة595.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيمحمد خليل محمد ياسمين21712161842174028

العلوم كلية/البصرة جامعة595.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشمخي سوادي احمد عطاء21713161842165308

العلوم كلية/البصرة جامعة595.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمنفي زامل محمد بنين21714161842184042

العلوم كلية/البصرة جامعة595.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيالزهرة عبد السادة عبد فاخر زهراء21715161842237010

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيمطشر طالع ناصر حسين21716161841007007

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد كامل هللا عبد سارة21717161842167015

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيحسن خضير علي مروه21718161842210053

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيشالل جليل واهب هدى21719161842210072

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائياالمير عبد طالب مشتاق سارة21720161842207038

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييعقوب حسين علي فاطمة21721161842189025

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد مجيد حميد هللا عبد21722161841140039

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعمر محمد عقيل االء21723161842383117

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائييعقوب السالم عبد احمد زينب21724161842234031

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيصاحب صالح الرحمن عبد هدير21725161842176108

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعاتي العباس عبد كامل عذراء21726161842184171

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةاحيائيصبيح جاسم الكريم عبد حنين21727161842190002

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيمحير عناد محسن احمد21728161841053001

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيحميد حسن جاسم حميده21729161842169020

العلوم كلية/البصرة جامعة592.7للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيحمود عبة محمد فاطمة21730161842232021

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم مازن بدور21731161842152034

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمهدي كريم حسين رسل21732221842204055

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيحمود ريسان سليم فاطمه21733161842175033

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجاسم حنون رشيد الزهره دعاء21734161842184064

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائينتيش عودة علي اسراء21735161842268002

العلوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصر سهيم سعد زينب21736161842165219
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العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيصنيهر الحوم عبيد احمد21737281841012006

العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائياعذار هللا خير حامد علي21738161841030030

العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيعبد صبيح حسين دعاء21739161842257012

العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيلفتة اسهير غرام فاطمة21740221842104024

العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحيبس سالمه عباس أيثار21741161842152001

العلوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعبيد داود حبيب يعقوب21742161841044044

العلوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحسان مرزوك الوهاب عبد حسين21743161841090011

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعلك صدام الكريم عبد ياسر21744161841007034

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعيال سعدون كريم عماد21745161841139050

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنات االهلية العلم نبراس ثانويةالبصرةاحيائيجهلول عبدالواحد اسعد زهراء21746161842282002

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييعقوب يوسف مهدي علي21747161841300021

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيديري كريم حسن العابدين زين21748161841075106

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيعزيز عبدال موسى محمد21749161841029015

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسويد ضمد مؤيد زينب21750161842165237

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيهاشم هادي صالح عذراء21751161842171019

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمنصور كباشي عباس زهراء21752161842184092

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائياحمد ياسين طه زهراء21753161842280031

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيسوادي هاتو جواد سارة21754161842169044

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةالبصرةاحيائيسند لفته خلف علي21755161841415002

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسلطان احمد حسن عبير21756171842274142

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود اسماعيل مقداد رسل21757101842120034

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيمحبوب مجاهد الحسين عبد احمد21758161841034002

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيصخر شفيف حميد حسين21759281841005005

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم جاسم عظيم منار21760161842260012

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم صدام محمد فاطمة21761161842257024

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيعباس كاظم اياد هدى21762161842283039

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيذجر كشيش حاتم خديجه21763161842181004

العلوم كلية/البصرة جامعة586.5للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيعبدالغفار محمود فاضل بدور21764161842232004

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد عدي ميار21765161842152204

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيلفته االمير عبد محمد سجى21766161842238018

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيفليح مزهر كامل سجاد21767161841121002

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيجاسم الصاحب عبد كاظم بيارق21768161842210015

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائياسماعيل خليل اسماعيل ساره21769161842169045

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين عدنان هاله21770161842170039

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيبندر قاسم محمد هبه21771161842383171

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيساري مدلول الكريم عبد فاطمة21772161842274011

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيالوهاب عبد محمد عادل شفاء21773161842150025

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائياحمد ابراهيم عامر كوثر21774161842228091

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيمظفر جعفر كامل زهراء21775161842268011

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيناصر باني ناصر دعاء21776161842210020

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيمسلم عبد باسم حسين21777161841002012

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائياحمد االمير عبد علي سجى21778161842234040

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيلفته مالك احمد نور21779161842172027

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيفرج شنان كامل حسن21780161841140015
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العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيجعين فهد كريم حاتم21781221841302005

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاطع حاتم الحر عبد فاطمة21782161842202118

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيوهيمه كاظم الحسين عبد مهدي21783281841007050

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةاحيائيحسين الحسين عبد كامل مصطفى21784161841014028

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالساده عبد عبدالستار باسم بنين21785161842165084

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائياحمد فالح عدنان عمار21786161841010023

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيتوفيق عزيز عالء نبأ21787161842165450

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيفنجان كريم خلف زينب21788161842174013

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد حميد عقيل ساره21789161842383145

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعزيز محسن نايف فاطمه21790161842165375

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعباس كريدي جليل شروق21791161842152130

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيمحسن علي حسين روناك21792161842146010

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيالوهاب عبد الرضا عبد رياض نجوى21793161842219033

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعبيد علي حسين زينب21794161842226041

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيدفار الجبار عبد معتوق احالم21795161842247001

العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعيال جابر مالك زينب21796161842192016

العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيحسن يعقوب مسلم تبارك21797161842174007

العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيخنجر محسن راضي زهراء21798161842257014

العلوم كلية/البصرة جامعة582.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعيدان محمد جاسم حيدر21799161841300010

العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيزعيبل ياسر كامل احمد21800161841355003

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيسعيد زغير محمد ايالف21801281842050008

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيمبارك طالب عماد هبة21802161842167032

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيحسين محمد حسن نور21803161842240061

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيخميس جوني باسم رسل21804161842239010

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الجبار عبد حيدر فاطمة21805161842166013

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحميد محسن قيس مريم21806161842183080

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحمود مجيد الكريم عبد براء21807161842220009

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيشناوة جمعة صباح لبنى21808161842222021

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيصبر الحسين عبد علي كوثر21809161842208051

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيشهاب طعمه ابراهيم ندى21810161842226086

العلوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعبود باقي عادل رسل21811161842169030

العلوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسين جميل حميد زينب21812221842139094

العلوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةاحيائيهاشم جابر ماجد زهراء21813161842250004

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيالكريم عبد جبار ميثم فاطمة21814161842176086

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود طالب مشتاق عال21815161842184172

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية الصادق جعفر االمام ثانوةالبصرةاحيائيكالص متعب نوري منار21816161842151006

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيخليفه كاظم سالم بنين21817161842169011

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعسكر شاهر عنيد ساره21818161842192018

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحسين الجليل عبد علي سلسبيل21819161842383148

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالسيد شاكر محمد احمد ساره21820161842165254

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي شاكر مصطفى فاطمه21821161842165372

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمبارك صالح حسين زهراء21822161842283011

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيحمود عبداالمير فاضل اسماء21823161842280006

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحميد سعيد محمد عالء نور21824161842234073
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العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيستار هاشم قصي رسل21825161842165138

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيسبهان حسن عباس علي21826281841039016

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيصاحي محيسن عادل محمد21827221841033063

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيجاسم جالب كاظم فاطمه21828161842213022

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيصيوان سلمان عوده مصطفى21829161841355067

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينعيم صباح عرفات والء21830161842165510

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيجوده عباس الرسول عبد محمد21831161841031017

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم االمام عبد علي نعم21832161842176101

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيحسين فالح حسن جنان21833161842161015

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمنصور طه نوفل امنه21834161842283004

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيسواد محمد قاسم نور21835161842150040

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيرسن عبود جالل هللا عبد21836161841060062

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل عباس فاضل21837161841357050

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيموسى محمد اسامة نورالهدى21838161842381103

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيحسن فالح رعد حسن21839161841003002

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحسن ابراهيم عدنان فاطمه21840161842220025

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم محسن عايد اصيل21841161841060012

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعودة ذاري حسين علي21842161841352121

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيسعدون شحيت علي تبارك21843161842237005

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيشرهان عبد رزاق العابدين زين21844261841208008

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيسلمان ياسين طارق رسل21845161842209025

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيصالح الحسين عبد عالء زهراء21846161842196010

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيعبود حنون اياد الهدى نور21847161842230041

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصالح خيري خالد الهدى نور21848161842145104

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات االهلية الصادق جعفر االمام ثانوةالبصرةاحيائيلفتة كاظم مرتضى بنين21849161842151001

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيقاسم لفته احمد نور21850161842228103

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصر عبداالمير حيدر فاتن21851161842165326

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد حسين محمد اسعد نوار21852161841075302

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد نجم كفاح ابراهيم21853161841060001

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد محمد الصمد عبد فاطمه21854161842184198

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكطامي موزان ماجد الحسن ابو21855161841075008

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد كاظم حسين الهدى نور21856161842383168

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيهللا خير كاظم محمد البنين ام21857161842221002

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيبدن هامل كريم فاطمه21858161842240047

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةاحيائيطه جعفر ميثم زينب21859161842190007

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم محمد تقي زينب21860161842192015

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمعتوق موسى معتوق احمد21861161841044002

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيفرحان حامد ماجد زينب21862161842169042

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيشويح كاظم أحمد هاجر21863161842216026

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيحسين فليح حسن رحاب21864161842240017

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعشعوش ناصر حسن حنين21865161842165110

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد مزهر حسين زهراء21866161842204017

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائييوسف صالح أيوب تقي محمد21867161841022028

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيكاظم عدنان عدي فاطمة21868161842215011

2889 من 497 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائييوسف يعقوب الدين بهاء كوثر21869161842198023

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم حسين اكبر علي21870161841075154

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيشايع نجم هاشم بدور21871161842280015

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيضيدان راسم علي منار21872161842275015

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحسن جواد لؤي هللا عبد21873161841007017

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيحسين صبري الوهاب عبد حسين21874161841002014

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائياحمد عبدعلي حسن حوراء21875161842283008

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيزايد عبود خضير بتول21876161842152028

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم علي محسن21877161841083026

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيجاسم شاكر عداي اثير21878231841003002

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسين ناصر كريم محمد21879161841001084

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخالف حمدي يعقوب مريم21880161842184221

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيمسلم الكريم عبد توفيق زهراء21881161842243026

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيالرحمن عبد يوسف سلوان أحمد21882161841001006

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيفرج رجب حميد حوراء21883161842242007

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيسكر صبيح عماد زهراء21884161842172013

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيشنشول لطيف امجد فاطمه21885161842383153

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمحمد نجف حسن بديل21886161841079004

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيغدين فرحان نوري سهى21887161842247051

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيحسين حسن عالء فاطمة21888161842233020

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائييوسف يعقوب يوسف الرحمن عبد21889161841074014

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائياللطيف عبد علي حسين االء21890161842183014

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيعذاب الزهرة عبد سامي حسين21891161841029007

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيغانم نعيم حيدر كرار21892161841010024

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيداخل جاسم جليل انسام21893161842171005

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجعفر صالح محمد عالء عذراء21894161842226069

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفليح خلف عباس مريم21895161842184220

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيشاهين راضي محمد مريم21896161842145101

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيخنفر مالك ظافر سرى21897161842248008

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهجول رشيد لفته نورس21898161842184255

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعوده عباس منذر نور21899161842165482

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيسودي ابو معلك سعد زينب21900241842144040

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحمود الكريم عبد كاظم سجى21901161842234042

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعذافه حسون فاضل ازهار21902161842189001

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيرسن ماهود علي عبير21903161842152144

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيموزان قاسم احمد زهراء21904161842234024

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيصالح ابراهيم مالك امين21905161841094013

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمطرود الوهاب عبد اسعد فاطمه21906131842224009

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمطشر فاخر مصدق الصادق جعفر21907161841084016

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0الخارجيونالبصرةاحيائيالحسن عبد لفته حسن محمد21908161841400030

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيتركي احمد ميزر تبارك21909101842114007

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيالعزيز عبد الرزاق عبد مؤيد زينب21910161842183045

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيناصر محسن خزعل دعاء21911161842201007

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعوش الكاظم عبد جواد زهراء21912161842152082
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العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييوسف جبار الستار عبد دانيه21913161842165121

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمهلهل الحليم عبد فاروق سكينه21914161842218053

العلوم كلية/البصرة جامعة566.2للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد شريف محمد رضا21915161841075099

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيصالح مؤيد نزار ترتيل21916161842173009

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلي الرزاق عبد نزار دعاء21917161842145034

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيفهد بهلول السميع عبد اسماء21918161842197006

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيمحمد طالب طالل حوراء21919161842210019

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييوسف صبيح مهند عباس21920161841075134

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيجبر علي منصور أمنه21921161842209004

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيالنبي عبد العظيم عبد قران آيات21922161842238001

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيطاهر جواد ناهي هدى21923161842173041

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيموسى عمران مصعب ازهار21924161842294001

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيرسن جاسم الحسين عبد حيدر21925281841002016

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيرمضان هاني جاسم نور21926161842220036

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهللا حمد جمعه ماجد احمد21927161841075030

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيحسين علي رشيد رحاب21928201842149012

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجبار سيمون هيثم االء21929161842226006

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمحمد فاضل صدام ضحى21930161842283021

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائياغا باش ناصر زيد اطياف21931161842154003

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيلفتة عبيد العزيز عبد عنود21932161842209047

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمزبان قاسم باسل محمد21933151841011087

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيربيح حسن صباح زينب21934161842240030

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصبيح يونس سالم سهى21935131842118128

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيالرزاق عبد راضي احمد نجوى21936221842156144

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمنصور جاسم شبيب منار21937221842125166

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيبدن سعد صباح فاطمة21938161842184180

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنين الغدير ثانويةقار ذياحيائيبرد حمود كاظم جعفر21939221841050004

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعلي جعفر مضر كاظم21940161841083022

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنين الغراف شهداء اعداديةقار ذياحيائيجبر ناهي حميد علي21941221841371015

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيفرج حيال عالء حسين21942161841053004

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكاحيائيجبارة كميت صالح هللا عبد21943201841261012

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيلفته محمد جاسم ريم21944161842233009

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيحاتم محمد كريم زهراء21945281842078023

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيشدود جيجان الصاحب عبد سجى21946161842210038

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد صباح عماد عباس21947221841066014

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمد االمام عبد ناصر الباقر محمد21948161841075229

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيعلي عباس خالد زينب21949161842219014

العلوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيخلف الكاظم عبد باسم الهدى نور21950161842209070

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةاحيائيعبدهللا حسين عبدهللا دانيه21951161842285003

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيالوهاب عبد اللطيف عبد رافد ايات21952161842150005

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيشاهين هادي رزاق خديجة21953231842077033

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح مهدي صالح زهراء21954101842114019

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد هللا عبد حبيب هللا عبد21955161841084060

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيسفيح عبيد جبار مريم21956221842116043
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العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيتويلي عجيمي غزيل الهام21957221842157007

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيحسين كوطي عزيز زينب21958221842150028

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير عباس محمد حسن محمد21959161841075235

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيعبيد نعيم سالم زهراء21960161842201009

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعلي رضا مهاجر سارة21961161842381057

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيحبيب مالك الحسين عبد زهراء21962161842335006

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد عطوان علي سجاد21963221841019073

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيفليح عطا عاصم حيدر21964281841021008

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيمحمود يوسف حيدر علي21965161841085023

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيغضبان عبدالكاظم لقاء ايات21966161842293005

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيصالح النبي عبد هللا عبد البنين ام21967161842268003

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصقر منصور فهد الرحمن عبد21968161841140036

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيثويني حسن غني احمد21969221841019016

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعلوي لطيف غانم جعفر21970221841033018

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجبر عبدالحسين رياض رغده21971161842383034

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيفهد عبود حسين عباس21972161841110010

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد حسين محمد وليد محمد21973161841075263

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعلي خضير هادي فرح21974161842169061

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيطليع شالل كريم اسماء21975161842176008

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعجمي مطشر توفيق ثامر21976161841075049

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعليوي ضمد رياض لبنى21977161842152181

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيعبود كاظم عدنان حوراء21978161842238009

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين هللا خير رياض رؤى21979161842184079

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةالبصرةاحيائيالقادر عبد الجبار عبد فاضل سجى21980161842205006

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعباس حسين علي زهراء21981281842052036

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحريص عبد ماجد نبأ21982281842059107

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيتايه عوده علي ندى21983281842052090

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيعذاب حمود مجبل تركي21984221841022009

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيفاضل الحسين عبد طه احمد21985161841010001

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد الكريم عبد احمد مصطفى21986161841060129

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيبريبت شريف ستار زهراء21987221842162053

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيرخيص العالي عبد حامد سندس21988161842274009

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن علي محمد زهراء21989161842184103

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائييوسف علي محمد علي منار21990161842176096

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمايع لفتة صالح اسيل21991161842202007

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعذاب هادي يوسف الهادي عبد21992221841033043

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيحنظل سليم فهيم راني21993221841066010

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيعريان خليفه محمد هاشم21994221841070024

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيناصر احمد منذر زينب21995161842381054

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيرحيم جميل محمود هاجر21996161842179026

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيعريبي محمد جاسم سمر21997161842172018

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيراضي الحسن عبد الستار عبد فاطمه21998161842152165

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعطيه كاظم عطيه محمد21999161841075248

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيعيسى خضر عامر نبا22000161842253028
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العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيبشير محمد عامر اسماء22001161842162004

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيصبر حسين رحيم حسين22002221841003040

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيفهد عبد كيطان حيدر22003221841003062

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيهللا جار اعميته كاظم مصطفى22004221841041061

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحميد هاشم محمود محمد22005221841035177

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيكسير رحيم االمير عبد الهدى نور22006281842069056

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمزبان ناصر صباح حوراء22007161842176028

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمعلة حميد حسن نور22008281842052100

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيكاظم جاسم كريم ايالف22009281842063008

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيجكنم سالم برغش اسماء22010281842062006

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائييسر ناظم اسعد زينب22011161842222010

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيحمد شهيب كريم غندة22012161842266009

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمناتي كاظم محمد احمد22013161841075034

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد عامر احمد22014161841060007

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمزيد محمد نزار زهراء22015161842169038

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحسن محمد كاظم عادل ندى22016161842234069

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمحمد خلف مرتضى اساور22017161842202004

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين رفعت تبارك22018161842184046

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيكاظم سالم هاشم زينب22019161842245012

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد ابراهيم ماجد محمد22020161841126024

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيفياض لعيبي حسن عالء22021161841001053

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائييوسف العزيز عبد يوسف يسرى22022161842218091

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيكامل محيبس حسن هدى22023161842242030

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيجدال الجبار عبد سعد علياء22024161842204026

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيشرهان رحيل هدام ايمان22025161842380047

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد غضبان صباح ثريا22026161842383020

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0الخارجياتالبصرةاحيائيالرزاق عبد مجيد الحميد عبد هبه22027161842401050

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيموسى الوهاب عبد حيدر كرار22028161841001070

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعلي المجيد عبد جميل زينب22029161842183043

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمراد باقر نزار حسين22030161841126012

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمادي هادي عبدالجبار رؤى22031161842165127

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيالرزاق عبد هللا عبد ميثم عبير22032161842208042

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعوفي خنجر نافع موسى22033161841355056

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيجبار عباس سالم بنين22034161842218015

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيصياح صالح عبدهللا مريم22035161842380033

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيساري محمد جاسم جزاء22036161842169018

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيحمود قاسم الكاظم عبد دعاء22037281842051013

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيعريبي محمد جاسم زهراء22038161842172010

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد ماجد مجيد هنادي22039161842152229

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيمحسن ابراهيم خالد ابراهيم22040161841027001

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيموسى طه عيسى جبار22041231841257022

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيهالل عيسى الدين محي محمد22042161841083033

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيعبد فوزي محمود هدى22043161842241024

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيمحمد مهدي صالح زينب22044161842263012
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العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن صالح سلطان الطاف22045161842152023

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيعجر علي جابر كرار22046281841033017

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيحسن فاضل حسن اساور22047161842239001

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيمطر الحسين عبد السالم عبد ايات22048161842239002

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيكاظم حميد مجيد مصطفى22049161841010032

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيشعبان كاظم جواد امنيه22050161842145014

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيمحسن شريف حسين علي22051221841037043

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيفيروز هادي حسين نبأ22052221842182024

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائييازع عبد نجم ضحى22053161842237018

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيثامر الحميد عبد مؤيد ياسر22054161841045030

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيعلي جاوي حسن زهراء22055281842077009

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيمهنه عجمي احمد زينب22056161842332025

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0الخارجياتقار ذياحيائياسحاق اسماعيل احمد شهد22057221842401035

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيمهدي مفتن محمد حسين22058161841002017

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االهلية الزاهرة االنوار ثانويةالبصرةاحيائيسوادي محمد هاشم الزهراء22059161842188001

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيلفته قاسم حكيم حوراء22060221842113053

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيرسن قاسم رعد حسين22061161841352030

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجودة زغير غافل حسن22062221841018011

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيعلي كوكس بدر محمد22063281841017013

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيعبود هادي مازن استبرق22064161842171001

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد محمد حيدر تبارك22065161842145028

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخيون رحيم حامد شهب22066161842184159

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد عزيز الرحمن عبد حسن22067221841311015

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيالوهاب عبد نجم حميد زهراء22068221842323070

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعباس فاضل صالح زهراء22069161842247030

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيسلمان لفته الرزاق عبد فاطمه22070161842228085

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيكزار عبدهللا عبدالحسين تبارك22071161842294006

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيشنيار مهوس الحسين عبد تبارك22072221842154030

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيصالح محمد القادر عبد خالد دنيا22073161842234019

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن شياع احمد علي22074161841084065

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةاحيائيكيفي راضي محمد دنيا22075161842164013

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمطرود الكريم عبد عارف منى22076161842152200

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيعلي مهجر عادل نبأ22077161842241020

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيجاسم محمد جاسم ابرار22078161842220001

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين محمد علي مير علي نبأ22079161842165451

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمانع نعمه راشد حسن22080221841006007

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيشلتاغ فادغ ضياء الهدى نور22081161842172029

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيغضب هارف محسن كرار22082281841008040

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمنان مناحي علي عباس22083161841019015

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيعلي صبر كريم زهراء22084161842239016

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيكربول عباس قصي زهراء22085161842383044

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهويدي سالم راضي علي22086221841053064

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان الرزاق عبد المطلب عبد علي22087161841075176

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمغنم فاخر حيدر صفا22088281842052052
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العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعلي شاكر لؤي بنين22089161842183022

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمجيد ناصر رياض زينب22090161842184118

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيشويلف جوني جبار صابرين22091161842184162

العلوم كلية/البصرة جامعة543.1للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان حسن فالح عال22092151842057036

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعبود االمير عبد غانم احمد22093271841010011

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيحاتم شرباك خليل تبارك22094221842199008

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيفرهود حظي مؤيد مصطفى22095221841091104

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيبلهود عبيد هللا عبد يوسف22096161841039040

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيفالح محمد سعد زهراء22097161842189015

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيشكر صالح االمير عبد حسين محمد22098161841006041

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعثمان المنذر عبد حيدر هنادي22099221842323228

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيشياع الحميد عبد جاسم فاطمة22100161842207047

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيثامر حسن كريم رويدة22101221842323195

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الصمود ثانويةقار ذياحيائيعذيب حميد الرزاق عبد محمد22102221841008020

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعجمي النبي عبد هللا عبد نور22103161842184248

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعلي خلف الباقي عبد آمنه22104161842152006

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيعباس سلمان جعفر جنات22105161842230009

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيحاتم ناصر علي سجاد22106281841021013

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمرزوك الحميد عبد الكريم عبد محمد22107161841084099

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيالسادة عبد حسين علي ميس22108281842066031

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيفهد جبار فوزي سيف22109281841006065

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيخفي سيد رياض قسور22110281841001079

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحبيب غضبان جهاد امير22111161841075043

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصبيح يونس عادل غدير22112131842094052

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمشرف مهدي صالح هادي22113221841003271

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيعبد عباس عماد عباس22114221841059021

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير نعمه محسن علي22115161841075190

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيهادي غانم بشير سجى22116161842176066

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمنثر علي محمد جعفر موسى22117161841022044

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحبيب نعيم محمد رضا22118161841094037

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيكاظم حنون وليد طيبه22119161842146018

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم عطية حميد زينب22120161842154019

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيفريح جاسم رحيم علي22121281841104014

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيشهاب حميد فايق محمد22122161841049034

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيعلي مصطفى أكرم إيالف22123171842403008

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم اسماعيل ابراهيم رانيه22124161842228037

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالزهرة عبد ياسين حيدر اديان22125161842145001

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد علي ثائر فاطمة22126161842234052

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيمحسن علي احمد هبه22127161842265017

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذياحيائيفري فليح الكاظم عبد رندا22128221842228002

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح سعيد محمد جاسم محمد22129161841075233

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيكشيش علي حسن نبا22130161842175041

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيماجد مهدي بشير دعاء22131161842202034

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحجام الكريم عبد الرحمن عبد زينب22132161842184126
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العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيمحمد لعيبي صدام زينب22133281842078029

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيطارش سبتي عباس زهراء22134161842210026

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعبيد نجم حسن محمد المرتجى22135221841020006

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيجبر عطية محمد زهراء22136221842189023

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيدحيبش فالح نايف رحاب22137221842414027

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين عقيل مريم22138221842153270

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمحمد رهيوط هللا خير فاطمه22139221842153229

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيمسعد موحي جادم نور22140161842210065

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيعواد اهلوبي عواد انوار22141221842107006

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفلحي عيسى عدنان احمد22142161841075020

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيهالل شلش سالم عقيله22143161842300023

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمنصور عامر الحكيم عبد زينب22144161842207034

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيناصر جخيور هادي حور22145221842103031

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيريسان جبار ميثم ايناس22146161842259008

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيياسين نعيمه رحيم محمد22147221841219022

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةاحيائياسماعيل جواد مازن غدير22148131842228003

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيهنين ابو سفيح رحيم مريم22149221842155076

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمغامس عبد نجف صفاء22150221842153198

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيناصر غانم سعد الرحمن عبد22151221841010064

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيدرجال جليل محمد تقى22152221842125037

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي موسى منهل مآب22153161842184211

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائينزال راهي محمد ايالف22154281842078005

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيخلف بدر فاضل البنين ام22155161842234007

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيقاسم محمد جاسم سرور22156161842230024

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضر عبدالقادر عالء شمس22157161842165279

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي النبي عبد الصمد عبد درر22158161842184063

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيسعيد عبادي فاضل هنادي22159161842162057

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعبد الرزاق عبد فراس بنين22160161842169015

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيكاظم وهيب ضرغام فرح22161281842052073

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيماهود كاظم باسم الهدى نور22162111842105092

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعبيد محمد جاسم جنات22163161842197014

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيجبر علي سلمان هاجر22164161842209073

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيصالح كريم عزيز احرار22165181842246001

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيسفيح مطلك ربيع كاطع22166161841069061

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيصيوان محمد هاشم زهراء22167161842152098

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيغانم الزم قاسم هبه22168161842226093

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحرز علي لطيف اماني22169281842059015

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيكشيش كبيح حيال اسماء22170161842204003

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسن داخل باسم علي22171161841001054

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيجودة رحيم فهيد فاطمة22172281842060034

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيناصر حسين علي براء22173161842253004

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجخيور رمضان يحيى يوسف22174221841003275

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيعبيد علي وليد اطياف22175161842161003

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيراهي جاسب محمد سجاد علي22176161841121009
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العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي رسن رشيد زينب22177161842383047

العلوم كلية/البصرة جامعة632.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن مصطفى عزيز زينب22178161852220022

العلوم كلية/البصرة جامعة632.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي جبار الستار عبد فاطمة22179161852252018

العلوم كلية/البصرة جامعة629.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيدفار الجبار عبد الرزاق عبد نبأ22180161852173048

العلوم كلية/البصرة جامعة624.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيبناي وادي رمضان بدور22181161852212010

العلوم كلية/البصرة جامعة622.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين عزيز كمال فاطمة22182161852154035

العلوم كلية/البصرة جامعة620.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي فهد يوسف نوف22183161852383123

العلوم كلية/البصرة جامعة619.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيكنوش شاكر عادل شهد22184161852246005

العلوم كلية/البصرة جامعة615.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيشبيب قاسم رعد رسل22185161852383111

العلوم كلية/البصرة جامعة613.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسب مهدي غازي رضا محمد22186161851358088

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم نوري البنين ام22187161852223005

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد االله عبد ضرار حسن22188161851002048

العلوم كلية/البصرة جامعة612.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيدرديش كاطع سجاد فاطمة22189161852204027

العلوم كلية/البصرة جامعة609.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين عبادي حسين حوراء22190161852173010

العلوم كلية/البصرة جامعة609.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهادي يوسف يعقوب فاطمة22191161852207040

العلوم كلية/البصرة جامعة606.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم ماجد منتظر22192161851043146

العلوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان فاضل عادل نرجس22193161852167033

العلوم كلية/البصرة جامعة603.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعسيرة حسين رياض محمد22194161851022091

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيحسون علوان عادل هدى22195161852212038

العلوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةتطبيقيكرم هللا نصر جميل عباس22196161851013034

العلوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعناد الحسين عبد نعيم زينب22197161852164029

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حمزة باسم علي22198161851083071

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيسواد عطوان مكي حيدر22199161851047059

العلوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةتطبيقيحنون عجيل علي زينب22200161852211011

العلوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد جودة السيد عبد إبراهيم22201161851112002

العلوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكريم عبيد فرحان حسين22202161851022038

العلوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيسرحان سلطان مخلص محمد22203161851053106

العلوم كلية/البصرة جامعة590.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمبارك حاشوش عاشور انعام22204161852309008

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيفيروز خضير فؤاد مرتضى22205161851039136

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان صيوان سبهان اركان22206161851139004

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين كاظم جواد نجوى22207161852176106

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيناصر صالح علي غدير22208161852209036

العلوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيحميد رمضان احمد فاطمة22209161852174022

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسين صالح محمد الحسين عبد عادل22210161851019075

العلوم كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيعلي درديش جازع اسماء22211161852204001

العلوم كلية/البصرة جامعة587.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيطعمه جمعه عدنان مسلم22212161851053117

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود الرضا عبد حيدر شهد22213161852260015

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن علي اسعد زينب22214161852150018

العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ضميد علي فاطمة22215161852189016

العلوم كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيصالح ياسين ابراهيم هدى22216161852258031

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيظاهر رداد الحسن عبد حوراء22217221852154014

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيشهف مرعي مهجر نور22218161852169114

العلوم كلية/البصرة جامعة584.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيعلي محمد خلف زهور22219161852308003

العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد غانم الخضر عبد ساره22220161852250005
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العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيطعمه جمعه الرحمن عبد زهراء22221161852169045

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيموسى ثاني عيدان محمد22222161851089098

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقينوار عباس سالم مجتبى22223161851006101

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيفليح داخل علي حسين22224161851020031

العلوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الباقي عبد علي هللا عبد22225161851007060

العلوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيموسى الزهرة عبد ناظم سجاد22226161851043059

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيجالي فاضل جهاد ثناء22227161852290003

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيحسين راشد محان باسم22228231851202002

العلوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جويت كاظم يوسف22229161851002292

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد هللا عبد محمد منتظر22230161851140122

العلوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيمران فرج جاسم خديجة22231161852254009

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعبود الحسين عبد علي حوراء22232161852228026

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد عباس مزاحم محمد22233161851088031

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين االهلية الخير بوادر ثانويةالبصرةتطبيقيشرهان علي سعد هادي22234161851343008

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد العالي عبد شاكر محمود22235161851308017

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيجياد فاضل االمير عبد علي22236161851089067

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب الستار عبد جواد هبة22237161852174037

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان محمد الرزاق عبد حيدر22238161851024017

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا يوسف عفيف بنين22239161852165010

العلوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيمهلهل دايخ نوري العابدين زين22240161851069029

العلوم كلية/البصرة جامعة575.9للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيحسن يوسف طارق محمد22241161851105034

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيسعيد رضا علي سالم22242161851075062

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسين راضي علي المصطفى سرور22243161852184059

العلوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد عطية عادل العذراء مريم22244161852225053

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة سهر حسين محمد22245161851036107

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور جميل عقيل زينب22246161852278005

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيبدر حسن عدنان السجاد عبد22247161851083065

العلوم كلية/البصرة جامعة574.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيمكطوف جمعة جواد زهراء22248161852272007

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيياور ابراهيم حسين زينب22249161852145021

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيرشك حازم ناظم حسن22250161851022026

العلوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيرومي مسلم رومي ايناس22251161852213004

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعبدالحسن ناصر سهيل اكرام22252161852294001

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع الرسول عبد حسن ضحى22253161852174019

العلوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسين صالح محمد الحسين عبد امير22254161851019019

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالجليل سامي علي حنين22255161852280017

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد كاظم ماضي فاطمة22256161852161016

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير محمد ميثم نور22257161852231059

العلوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيهوبي نعمه حسنين هدى22258161852220049

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيكركي علي االمير عبد فاطمة22259161852254031

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيحمود رميض جعفر محمد22260161851002224

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مطشر علي رشا22261161852235009

العلوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقينعمه تركي ناصر محمد22262161851047144

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيراضي الباري عبد لفتة مصطفى22263161851307052

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحمود جاسب عدنان زهراء22264161852169047
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العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيجبر جاري ميثم مرتضى22265161751053096

العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الجبار عبد حيدر نور22266161852172032

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالساده عبد هاشم داخل شهد22267161852169078

العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيرفيق قاسم جابر العابدين زين22268161851364098

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيهللا عبد نجم الحسين عبد زهراء22269261852104008

العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقينجم جاسب الحسين عبد الزهره عبد22270161851089049

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقييسر الحسن عبد مسلم رهام22271161852242015

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد طليب عاشور اكرم22272161851083011

العلوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم جابر الحسين عبد جعفر22273161851136002

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الهادي عبد ناظم زهراء22274161852227019

العلوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيجساس الزهرة عبد قاسم مرتضى22275161851063074

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيفهد مهجر هللا عبد الباسط عبد22276161851030069

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيشنشول صادق باسم شمس22277161852228049

العلوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم حسن دعاء22278161852383101

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيمعارج الرضا عبد نعيم مصطفى22279221851010118

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيحسين صكبان كاظم رائد22280161851034051

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد احمد مروان22281161851019149

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيرميض لفته رافع اميمه22282291852079004

العلوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيعطيه جبار حازم شهد22283161852230017

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي صالح كاظم زهراء22284161852283019

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيراضي نوري اسعد حسين22285161851007025

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين شاكر مؤيد دانية22286161852231019

العلوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيكلش الزم باسم استبرق22287161852172004

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم خالد وليد زينب22288161852226059

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد كاظم عباس مريم22289161852233024

العلوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقينزال الحي عبد نوفل زينب22290161852275012

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالحليم عبد احمد نائل نورين22291161852145055

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيعبد دبي سعد الهدى نور22292161852208044

العلوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيفياض لفتة الرضا عبد حسن22293161851058018

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيفياض لفته الرضا عبد حسين22294161851058023

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيرسن حسين علي الدين صدر22295251851150137

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحسن علي كاظم يوسف22296161851140128

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبل درويش كامل صفيه22297161852383120

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيخالد عيسى محمد زهراء22298161852210049

العلوم كلية/البصرة جامعة557.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيجابر احمد تركي كرار22299161851307033

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين ماجد مرتضى22300161851049150

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حاجي بدر ايالف22301161852212008

العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم عاصي عباس احمد22302161851363007

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيرخيص فنجان اإلمام عبد محمد22303161851307043

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية الصادق جعفر االمام ثانوةالبصرةتطبيقينجم علي حسين زينب22304161852151003

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي الرضا عبد فالح حسن22305161851023006

العلوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل منصور عادل مجتبى22306161851083088

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيعبود علي مجبل نور22307161852254043

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيمشاري ياسر عامر كاظم22308161851053087
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العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان راضي صالح مهدي22309161851033130

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعلي تحسين عالء الندى قطر22310161852164046

العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقينعمه يعقوب نعمه ايات22311161852184012

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيصحن رمضان فيصل نغم22312161852299024

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيخلف علي الكريم عبد زهراء22313161852210045

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعلي جبار محسن صادق22314161851135043

العلوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مكي قاسم عباس22315161851084130

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل الرحمن عبد فاضل احمد22316161851126003

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيجليل عبدالسادة سمير زهراء22317161852154015

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمعتوق ياسر علي منتظر22318161851019163

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيخضير قاطع باسم فاطمة22319161852239034

العلوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيحميدي مزيد جميل بنين22320161852167007

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيعطار سلمان محمد مريم22321161852296012

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعليعل النبي عبد اياد غفران22322161852164041

العلوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيجابر عفات سعد بتول22323161852166002

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيعبود سلمان االمام عبد علي22324161851051042

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان سويد حسين مالك22325161852233026

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيداخل حسن حيدر بدر22326161851051006

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيحبش ناجي كريم زهراء22327161852153023

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيغانم معتوك كاظم منتصر22328161851030126

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد هللا خير زينب22329161852210055

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكشيش رحمه نزار سجاد22330161851022051

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيفؤاد حسين المناف عبد رشا22331161852184034

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب منصور سعد فاطمه22332161852265016

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي رشم محمد شهد22333161852240049

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالسيد عبد لفته نجم مصطفى22334161851049158

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعمر هندي الكريم عبد فاطمه22335161852152053

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيصخي بنيان الكريم عبد فاطمه22336161852228062

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا حسن حسين مرتضى22337161851300060

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقينتاش الساده عبد ضياء حسين22338161851033029

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةالبصرةتطبيقيزري جبار خيري فاطمة22339161852205003

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيلفته دلي شمر مهدي22340161851143024

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيسهير نوري هللا عبد مهدي22341161851053129

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمدلول عويد حازم اسامه22342161851139005

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم عقيل زهراء22343161852227017

العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيفليح محمد سمير معصومة22344161852231054

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيسهير نوري هللا عبد كرار22345161851053090

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيعكاش قاسم الكريم عبد نرجس22346161852216021

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل ياسر فؤاد محمد22347161851002241

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز مجيد صالح فاطمه22348161852183028

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن علي كوكب علي22349161851010058

العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيصبح الهيل ابو حسين وفاء22350161852238050

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيسعود داغر طالب سجاد22351161851010035

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبيد حامد عبير22352161852161014
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العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيخلف احمد شهاب مجتبى22353161851010069

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقينعمه طالب جهاد حوراء22354161852228025

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيناجي طارق احمد داليا22355161852165016

العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيخضر رجب الكاظم عبد محمد22356161851052032

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيحسين فاضل انور محمود22357161851052037

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد ارزيج جوده علي22358161851051035

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيعلي شبوط علي منار22359161852238039

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد لفتة حسن زينب22360161852215013

العلوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيفالح عداي شريف حبيب22361161851083018

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيشبوط الرحيم عبد عبود غفران22362161852258025

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيدويري سالم رعد حسن22363161851001035

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى رضا محمد عالء ضفاف22364161852145032

العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيريه كاطع صباح رائد22365161851067017

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمدهوش علي طعمه اسراء22366161852228003

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيسوزه الصاحب عبد سالم روق22367161852228033

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيفليو عيسى سعيد فاطمة22368161852225039

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيميرزا خليل مهند صفا22369281852054017

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيجباره محمد سالم حسين22370281851015009

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعويد خلف حاتم باقر22371161851034017

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد غالب عدنان نور22372161852207051

العلوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمصبح مجيد زيد ساره22373161852184056

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيعبود جعفر عبود نجم22374161851046068

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالحميد عبد االمير عبد نزار حسين22375161851019047

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور الحسين عبد جهاد حسين22376161851017019

العلوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى خضير سعد احمد22377161851090002

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيعزيز حسن صبيح ايالف22378161852238005

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيجحيل فزاع باسم اكرم22379161851355033

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيبربوني لفته شاكر مرتضى22380281851044150

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي تحسين حوراء22381161852175012

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمبارك الحافظ عبد أحمد فاطمه22382161852183027

العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حرفش صادق جعفر22383161851085019

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمهاوش عبيد عليوي ضحى22384161852228055

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد سلمان حميد ضياء22385161851363093

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد نجم سالم حسين22386161851142006

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الكريم عبد المنعم عبد حسين22387161851085032

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيزعال جياد عادل الهدى نور22388161852164052

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيعبدال حافظ عامر الحافظ عبد22389161851139059

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيطه ياسين عدنان احمد22390161851036011

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكاطع حسين رسول محمد22391281851008108

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبودي ياسين طه احمد22392161851126002

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيجابر موزان ناصر سعد22393161851076019

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيحمودي عزيز هيثم ابرار22394161852296001

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيجوده حسين ياسين حيدر22395161851352070

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيدرويش السادة عبد عماد بتول22396161852187007
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العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمكطوف تركي حاتم زهراء22397161752204017

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيخريبش خليل المنعم عبد مصطفى22398161851084270

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيسالم عباس طارق سجاد22399161851006051

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد صوالن عالء حسين22400161851010022

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجويد خلف الواحد عبد حسين22401161851084064

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيالعباس عبد صادق محمد يحيى زينب22402161852333002

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيفيصل الرضا عبد محمد زينب22403161852218054

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيحسن محمد االمام عبد فاطمة22404161852238033

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد علي محمد22405161851085123

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقياملش جبار محمد جاسم22406161851038020

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعليوي جاسم الرضا عبد محمد22407161851001160

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانتطبيقيالسادة عبد نعمه جبر سجاد22408281851039017

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيعودة شنيشل مزهر منهل22409281851005025

العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيغالب صغير سلمان احمد22410161851084006

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسعدون ظاهر محمد نبأ22411161852226123

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيرسن وحيد عباس القهار عبد22412161851015043

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد جاسم احمد حسين22413161851110010

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيكشيش مهدي فالح تبارك22414161852187008

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةتطبيقياحمد هللا عبد ناصف الخالق عبد22415161851048007

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمهنا دعير حسن بنين22416161852150007

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيمحارب حسين عبود رنده22417161852243028

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيبوهان الكريم عبد مسلم زينب22418161852253015

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعناية كريم شاكر محمود22419161851084250

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيذجر الساده عبد نصير احمد22420161851075014

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم جبار لفته حسن22421161851010013

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيصابر شاكر علي جعفر22422161851030026

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيزاير محيل سمير اماني22423161852173004

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسن الساده عبد جعفر حسن22424281851001024

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيصالح عبيد رياض محمد22425161851039123

العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيوادي فاضل رزاق احمد22426161851039009

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الكندي ثانويةالبصرةتطبيقيجدح نايف كاظم أحمد22427161851100002

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيغنتاب لفتة صالح حسين22428161851110016

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانتطبيقيزاجي حلو الحسن عبد منتظر22429281851033021

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيفارس خلف محسن صفاء22430161851014034

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيفارس جبار فراس مريم22431161852190019

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيحسين نصار محمد طيف22432161852259006

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد نوري الحميد عبد آمينة22433161852228012

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد خيران سعدون العزيز عبد22434161851034067

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم باسم حيدر22435161851084086

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسن جابر فاطمة22436161852169085

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيرسن علي صبيح حسين22437161851089022

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيمنصور حسين علي محمد22438161851053103

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعاتي الكريم عبد عاتي الهدى نور22439161852228078

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةتطبيقينعيمه محيديد بدر فاطمه22440161852264005
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العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيجوده محيسن علي حسين22441221851013035

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي هادي الكريم عبد ايه22442161852234008

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد شندي محسن ايهاب22443161851089007

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين راضي باسم سرى22444161852152039

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقييحيى ابراهيم يعقوب الرحمن عبد22445161851062036

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم الوهاب عبد فاضل زهراء22446161852210046

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0الخارجياتالبصرةتطبيقيعلي كاظم علي الهدى نور22447161852401044

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيعكيلي راشد عودة فاطمة22448161852267021

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد اللطيف عبد محمد امنه22449161852332003

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيرمضان علي مصطفى الهدى نور22450161852254042

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب كمال لولوة22451161852274017

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر اللطيف عبد بشير حسين22452161851049031

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيشرهان عبار كاظم ايمن22453281851012009

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجابر حسن سلمان ايمان22454161852218017

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيجواد عدنان انور ضحى22455161852235020

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيياسين مرزوك جمعه حوراء22456161852153012

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيالرزاق عبد فاضل الرزاق عبد ايهاب22457281851001017

العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيبشاره صالح هارون نور22458161852380073

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز لطيف فراس منى22459161852299022

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيعباس حمزه اسعد علي22460161851042040

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعجالن عباس الخضر عبد مريم22461161852169105

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيسبتي فرج اسعد فاطمة22462161852207037

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقينعيم احمد شهاب سجاد22463161851083053

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيناصر حسان علي روان22464161852258014

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد خالد سالم اسيا22465161852163003

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالحليم عبد العزيز عبد ابراهيم فاطمه22466161852218071

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين هليل جاسم ايناس22467161852181003

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيشذر شايل حاتم االكبر علي22468281851001083

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيجمعه شنان جاسم العابدين زين22469161851034052

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيفيصل العزيز عبد اياد العنود22470161852215003

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم طعمه الرزاق عبد مصطفى22471161851022107

العلوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيغازي موحان حيدر الهدى نور22472161852152071

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف غازي فؤاد فاطمه22473161852299018

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حمزة عباس فاطمة22474161852260020

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم عبيد ميثم سجاد22475161851039058

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيناصر هللا خير الرحمن عبد علي22476161851051043

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيجليل كاظم محمد زينه22477161852222010

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيشرامة صدام حسين مجتبى22478161851002211

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الدورة ثانويةالبصرةتطبيقيمتعب صالح عادل ياسر22479161851101008

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيوشام حزام حيال إبراهيم22480161851041001

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيمرهون فاضل محمد زينب22481161852237014

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحميد حسن محمد هيثم باسم22482161851007012

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيمهيوب ايوب االمير عبد فاطمه22483161852220035

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيعمر محمد عقيل نور22484161852283046
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العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقينجم جليل ماجد عباس22485161851357172

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمذخور حريب ناجي فاطمه22486161852150037

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقياحمد طالب محمد الهدى نور22487161852215026

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيكريم شنيشل الحسين عبد نبا22488161852240062

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيكريم طعيمه عطا ازهر22489161851078004

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد سكبان وداد زينه22490161852197011

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الزم سامي حسين22491161851030038

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيسحيب سمير خيرهللا فاطمه22492161852181010

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيموشان شنوف رحيم سجاد22493221851310073

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيشاهين الزهره عبد ضياء فرح22494161852228065

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالحافظ عبد محمد قاسم هيام22495161852218099

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمجهول علي محمد فاطمة22496161852184082

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم لطيف سمير ابتهال22497161852194001

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقينعمة جبار ستار هديل22498161852176131

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه حوزه كريم فاتن22499161852246006

العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين الحافظ عبد سعد رماح22500161852240027

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيمجمان رحيم صالح مهدي22501161851045049

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حرفش أحمد عباس22502161851085058

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين عبد قيس ميس22503161852383121

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيطه عزيز سعد عمار22504161851355229

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان احمد باسم حسن22505161851049020

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين كامل عاصف حوراء22506161852383015

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد غالب سعد زهراء22507161852161006

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي مكي محمود سجاد22508161851090022

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير باهض باسم هدى22509161852154047

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيعبود شيخان ناجي طيف22510161852204026

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم عبيد ضياء تمارا22511161852176015

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيسعد واشي عوده مرتضى22512281851043043

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيكشيش مصطفى الحميد عبد رضا22513161851140041

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد طالب حيدر مرتضى22514161851028051

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود اللطيف عبد عباس اللطيف عبد22515161851348017

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيمهبش حميد عيدان زهراء22516161852161008

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقينعيم زغير حامد هللا عبد22517281851002039

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين محمد لفته ثائر امنه22518161852165004

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد يعقوب يوسف علي22519161851358067

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن شاكر محمود اسراء22520161852208001

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيريشه ابو علي عباس فاطمة22521161852168022

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد عدنان نعمان زهراء22522161852211008

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيبندر جاسم علي زينب22523161852165033

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى طاهر المحسن عبد خديجه22524161852248006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة633.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائييوسف علي عبد اسماعيل ساره22525161842197033

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة627.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيناصر صيهود جعفر فرقان22526161842207058

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة601.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيطاهر الوهاب عبد مرتضى رسل22527161842184070

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االهلية الحديث العصر  ثانويةالبصرةاحيائيعمارة يعقوب سعد سالم22528161841125002
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبدالكريم عبدالنبي سمير ايناس22529161842290009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيجبيل علوان حسين نور22530161842237025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد محمد موفق حسن22531161841140016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيبدن جبار سعد مؤمل22532281841006100

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيحاجم لعيبي الصاحب عبد رغد22533281842069020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيحاجم لعيبي الصاحب عبد شهد22534281842069038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد زيد جميل بالل22535161841355065

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالصاحب عبد جعو غالب الهدى نور22536151842049039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيياسين هللا عبد شاكر علي22537161841112014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائياحمد السادة عبد االمير عبد زهراء22538161842226034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيشناوه ناصر فالح بهاء22539271841151005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجارح ناجي حيدر وديان22540161842165509

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيديري كريم عباس ايه22541161842165063

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم محمد جاسم يوسف22542161841069075

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين رحيم نضال22543221842178100

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيتعبان جبر توفيق حوراء22544161842383025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعون عبد مهدي متعب علي22545271841009090

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة527.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيمغامس كامل لطيف غفران22546161842300026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمود ناصر اللطيف عبد مريم22547161842152188

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخريبط حسن فرقد حسن22548161841084024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيموسى عبيد حامد زينب22549161842219013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيحميد السيد عبد ياسين بنين22550161842230007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيغالي عبدالحسن علي هند22551161842380041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين االهلية الرافدين اسود ثانويةالبصرةاحيائيعيدان هللا عبد احمد محمد22552161841417006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيحسين كاظم جاسم انوار22553161842223006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين كاظم سمير سجاد22554141841030010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد حامد مالك مصطفى22555161841089068

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيفعيل اسماعيل حقي بان22556161842202018

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيحديد علي كريم سدير22557281842065028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد سهيل لؤي منار22558161842165436

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين االهلية الفيحاء البصرة ثانويةالبصرةاحيائيالمعطي عبد السالم عبد محمد طه22559161841107002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيعليوي النبي عبد شالك عباس22560161841001039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيشبل حميد الحسن عبد اسراء22561261842250012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيالحسن عبد نعيم الكريم عبد العابدين زين22562281841007017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيرحيم جميل محمود هديل22563161842179027

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيطه ياسين ماجد هاجر22564161842165487

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجاسم خزعل سعد مريم22565161842184218

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبدالخضر سالم عماد فرح22566161842290037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيياسين اسماعيل يوسف خزنه22567161842228031

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة516.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيياسين كاظم توفيق فاطمه22568251842111037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم عبدالمحسن كامل زهراء22569161842165190

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيعبد نجم تحسين الدين نجم22570161841015032

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائييوسف حسن عباس حسن22571221841001032

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيهاشم حميد محمد علي22572281841008035
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيالحسين عبد نعمه خالد رحمه22573281842080007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيعذاب جبار ستار مقتدى22574161841029019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيحسين عبد احمد مؤمل22575221841003188

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعليوي قاسم محمد فاطمة22576161842293038

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيمهاوي هاشم الحسين عبد رشا22577161842242011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعباس حبيب زهير هدى22578161842234078

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيسلمان عدنان حازم نبأ22579161842230039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيمهاوي كاطع حامد زينب22580161842173014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيحسوني حميد باسم حسين22581281841010004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيجاسب ياسين ابراهيم زهراء22582161842208022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجثير خلف احمد علي22583161841075152

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة510.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيعبيد مالك هادي هللا عبد22584231841162013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيزايد عناد باسم مريم22585161842209062

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائينعمه قاسم منعم زينب22586161842189021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد طالب ختام22587221842203036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيبدن سعدون ناصر ازل22588221842163002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيحسين صالح خضير دعاء22589161842243022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحمود كاظم حيدر زهراء22590161842383138

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيياسين ناطق قصي الدين علي22591161841075155

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيعبود حمادي جواد رواء22592161842225022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيبجاي محسن عباس عالوي22593221841306127

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن حسين شاكر عباس22594241841013053

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية ابداع ثانويةقار ذياحيائيسلطان عباس محمد حال22595221842423004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةاحيائييسر حسن محمد ليث صادق محمد22596161841348008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعلي زمان هيثم صادق22597161841044019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيعجيل طروم شعدول زمن22598161842244019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيصكر احمد راشد حنين22599161842146004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم فضاله الحسين عبد فارس22600231841251159

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيلفته صالح حسين زينب22601161842145056

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيالواحد عبد الحميد عبد مهند هللا عبد22602161841043015

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيعلي عريمش كاظم سارة22603161842294011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل السجاد عبد فاطمة22604161842209052

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد طارق مريم22605161842381091

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد كاظم جواد زهراء22606161842253009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيفضل عباس بريس زينب22607161842176053

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيشليج مطشر عباس فاطمه22608221842143136

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائياحمد عبد السادة عبد كريم العابدين زين22609161841140028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائييوسف بداي طارش هنده22610281842065051

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة503.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيضيدان شياع مهدي حسين22611161841352037

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةاحيائيمحسن عبادي سالم سارة22612161842194019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسلمان الزم معتوك هدى22613161842202161

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة502.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيعفريت عبود محمد زهراء22614221842249006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيمولى جاسب قحطان مصطفى22615161841110016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائينجم جاسم بديع ساره22616231842107023
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيبيجان رحمان جمال زهراء22617261842102041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيمناتي زيارة حبيب مقتدى22618161841045028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيسفيح شحيل الواحد عبد فاطمة22619161842210046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيسعود زاجي شهاب ياسر22620161841140093

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيناصر عيسى كاظم بنين22621161842228024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسين علي عدنان هدى22622261842087114

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائييعقوب خالد رائد عثمان22623281841001053

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيسلمان سالم مهدي صالح22624261841168009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمنشد كاظم عمار ديانا22625221842125049

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيحسون الصاحب عبد حميد زهراء22626161852174010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة582.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيامريض رحيم محمد هبه22627161852146012

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد سلمان محمد فاطمة22628161852249006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل عباس مؤمل22629161851027045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةتطبيقيمعيدي فهد جاسم كرار22630161851068021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالمعبود عبد الملك عبد فريد هللا عبد22631161851085075

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيسنيسل كاظم فاضل شهد22632161852225029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعبود جبار عالوي حسن22633161851049024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيدحام محمد سالم محمد22634291851003181

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيكاوش خلف كريم ايمان22635161852154004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيمطر وديع كاظم جواد22636161851356013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيصنكور الزم سعدون الزم22637161851047114

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجازع عامر صالح حسين22638161851002069

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان داود علي عباس22639161851022060

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيرمضان كريم مهدي سجاد22640161851017028

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقيمنشد فيصل ماهر مريم22641161852293022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل عويد حافظ عباس22642161851022055

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيسلطان فاضل رحيم حيدر22643281851017022

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقيزيدان علي تحسين هديل22644161852241020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى هاشم موسى عمار22645161851089077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيخليل خلف باسم احمد22646161851002007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد مصطفى هاشم ساره22647161852235017

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عجيل الواحد عبد مريم22648161852182005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد الرضا عبد علي محمد22649161851047139

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقينحوش محيبس محمد بنين22650161852272004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيزهراب احمد حامد مروة22651161852225048

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم احمد حسن22652161851002046

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعودة نوري صباح سيف22653161751085039

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيكريم خزعل عادل زينب22654161852226056

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيرسن عطية زهير فاطمة22655161852254029

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الرزاق عبد رعد علي22656161851060103

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيطه الساده عبد عماد فاطمه22657161852218077

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمعتوق الكريم عبد حسن روان22658161852228031

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمطلك الزهرة عبد سعد فاطمة22659161852176087

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمذكور عبيد رحيم محمد22660161851001155
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيحمد جرو جبار مسلم22661161851002254

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيصالح صادق جعفر سيف22662161851049070

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيحسن خلف زيد هدى22663161852204041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيهليل منخي زكي سجاد22664161851036042

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان داود سامي سارة22665161852222011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيبزون حميد رشيد حسين22666161851078008

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقياسماعيل وليد خالد ايه22667161852165007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيبناي فرهود هللا عبد ابراهيم22668161851067004

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل عبدعلي حسين اسراء22669161852302001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيصنكور علي حسين حيدر22670161751085030

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيدوخي سلمان طارق فاطمة22671161852197016

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد العالي عبد اركان فاروق22672161851002191

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقييسر مجيد حميد زهراء22673161852294007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيحسين جبار عاهد زهراء22674161852204013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد العزيز عبد عالء الحسن22675161851007010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد عباس حسين عباس22676161851046033

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيطه ياسين مفيد حسين22677161851096009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيغلوم محمد طالب زينب22678161852225021

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد رحيم حسن طه22679161851051027

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيناير جاسم علي حوراء22680161852242011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيجادر أبراهيم جبار ياسر22681161851085146

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيداغر الحسين عبد كاظم جواد22682161851112011

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيراضي يعقوب عماد رسل22683161852192013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسون حسن عالء سجاد22684161851075058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة677.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائييعقوب مهدي حسن رسل22685161842228039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة659.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمحيي جبار محسن زهراء22686161842197025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة634.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيخضير حسين عدنان ضحى22687161842169049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة613.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد علي عبد خالد منتظر22688161841002051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة608.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحمد راشد امير علي22689221841084013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمود شاكر وسام سنا22690161842184152

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة604.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيفارس عبود وليد احالم22691161842146001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحميد صبري طيف مؤمن22692161841084091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة599.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيناجي فاضل عباس زينب22693161842170020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة594.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيحميدي سعيد حميد عال22694161842161028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعيسى عمران صالح مصطفى22695161841083035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيشاطي الحسن عبد عارف منار22696161842240057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة592.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيهللا جار الواحد عبد ماجد سجاد22697161841394004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائياحمد ابراهيم خليل زهراء22698161842209031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة591.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةاحيائيعيسى طالب سعيد محسن22699161841042024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيمحسن هادي واثق حوراء22700161842198009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيشرهان كاظم هيثم حيدر22701161841110006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيحسون بندر هادي غفران22702161842268018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيطاهر الحميد عبد طاهر البنين ام22703161842184014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعيال ناظم ميثاق مريم22704161842240055
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة584.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد الحسن عبد الرضا عبد فاطمة22705161842182010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة583.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيبريدي قاسم حيدر مرتضى22706271841045035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيصافي ابراهيم باقر سكينه22707161842299007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد علي تحسين محمد22708161841119009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة580.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيسوادي علي وائل علي22709161841074019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيمطلك صالح باسم مريم22710161842265013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعيسى مهدي صادق سجاد22711161841084052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي منور عالء احمد22712161841075023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيكصب صالح بشير ورود22713161842218090

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحسن الزهره عبد بشير امير22714161841094011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيمحسن علي صباح فاطمة22715161842253023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيفيصل غازي مؤيد ميس22716161842204035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد عاشور فاضل فاديه22717161842146019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعلوان كسار حيدر كرار22718291841007165

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيخليل احمد عبدالباسط دعاء22719161842380013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيموسى محمد قاسم حسن22720161841031002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيداود صاحب عادل ندى22721161842176097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة561.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمهجر نصر حسن نرجس22722161842176098

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمحمود عيسى عبدهللا مريم22723161842283032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيهاشم جبر خالد ايه22724161842179008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيعيسى هللا عبد علي هللا عبد22725161841043014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيزعالن عبداللطيف مكي تبارك22726161842381023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائييوسف جاسم عادل ابرار22727161842228002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمد عطية محمد بسام22728151841002006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيالعالي عبد عجيل ناهي زهراء22729161842162026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيمهدي عكلة ساجت فهد22730161841039026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعلي عباس محمود زهراء22731161842226037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيالصاحب عبد هواش شاكر براء22732161842179009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيجعفر صالح اشراق ايمان22733161842230003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيفهد الزم كريم بنين22734161842246006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم ياسين رواء22735161842383137

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة547.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمعيوف منسي محمود عمر22736211841003096

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائينجم ابراهيم حامد انفال22737161842162009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعبيد غاوي ظاهر أمير22738161841076001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيناصر معله فهد يعقوب22739161841355060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي محسن عودة جنان22740161842383022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعاتي خلف مالح حسين22741161841039011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيوطبان غضبان عيسى هدى22742161842383109

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيموسى حسين الكريم عبد زينب22743161842152112

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيمحمد ماهود ماجد علي22744161841047026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعلي فاضل اياد فاطمة22745161842192022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة540.2للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمزعل صادق رعد ايوب22746161841075046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيظاهر موسى حمادي حمزه22747161841084038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيشندي بائع عباس شهد22748161842222013
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائينبات فالح عبيد زينب22749161842240033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيموسى صالح جعفر زهراء22750161842332020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبد مهلهل الدين كمال ساره22751161842165257

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيكاصد عطشان عدنان رواء22752161842209028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيعاصي شاكر محمود غفران22753161842216021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجبار دهر الحليم عبد غيث22754161841060092

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنات األهلية عشتار ثانويةالبصرةاحيائيالمحسن عبد الواحد عبد ظاهر البنين ام22755161842251001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة533.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمطشر مالح سعدون عماد22756281841151145

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمجيد معتوق مجيد شمس22757161842165280

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيجعاز هادي عدنان مصطفى22758161841001094

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعلي الحسن عبد كاظم ناجي22759161841039035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحسن قاسم محسن عذراء22760161842226070

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيراضي مطرك هللا عبد زهراء22761161842172012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيغضبان ثجيل الزهره عبد رمله22762161842240022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيجاسم عبد هيثم زينب22763161842218047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيخضير حسين كاظم زهراء22764161842237011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيصخي عبود هللا عبد الهدى نور22765161842230044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحسن الرضا عبد محمد الزهراء22766161842383118

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي حسين علي22767161841078014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسين ريحان صفاء مرتضى22768161841060124

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيمحسن يوسف كاظم جنان22769161842213006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة529.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميساناحيائيشغاتي دعيم جمعة منتظر22770281841102018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيمطير عبيد جميل شيرين22771161842181015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيراضي عبد ناظم نور22772161842280069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيمويح عيسى فوزي احمد22773161841357004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعباس حمزة الهادي عبد فاطمة22774161842152156

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيلفته بريسم محسن هدير22775161842169069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةاحيائيمحمد سهم ياسر حنين22776161842227004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيجابر هللا عبد مهدي شهد22777161842169048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرسن سرحان الحليم عبد هبه22778161842165493

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيسبهان محمود طه نور22779161842225053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيجبر طاهر كريم مريم22780161842173032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمحمد الرحيم عبد صالح ضحى22781161842218055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائييوسف علي فاضل جعفر22782161841049005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن محسن الرزاق عبد دينا22783161842152064

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعجر اسماعيل احمد زهراء22784161842165157

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيحسين مظلوم عباس مريم22785161842248012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيدشر علي عادل فاطمة22786161842228083

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيعبيد كاظم كريم مرتضى22787281841033022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعبد محمد حيدر تقى22788161842381024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة524.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيخضير ريسان طالب ثائر22789161841139010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيعبدالسيد عبدالواحد عقيل اماني22790161842283003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيالنبي عبد كاظم جواد ايمان22791161842213003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيخضير ياسين حسن آمنه22792161842246003
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيعلي حميد حيدر االء22793161842272003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيرضا محمد اكرم سناء22794161842228065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعباس قاسم واثق دنيا22795161842228033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعبيد هادي كمال هاشم22796161841039037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمجيد معتوق حامد هاله22797161842165489

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيربيع ثجيل احمد زينب22798161842152101

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيلعيبي هيلي رافع الدين سيف22799161841083014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيجابر عامر اسامه آيات22800161842228012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيالعباس عبد ايوب ناجح منال22801161842177015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمحمود ناصر احمد نور22802161842283037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين جالل صفا22803161842220020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيسلطان الكاظم عبد احمد فاطمة22804161842204028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيقاسم حسن باقر محمد انوار22805161842168004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيمحمد سالم فؤاد نور22806161842220038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيغلوم حسين عدنان بتول22807161842210013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحسن طاهر داخل محمد22808291841007181

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعكيلي عجيل جميل كاظم22809221841054026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجابر علي حسين زينه22810161842165252

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيالعزيز عبد هللا خير حيدر ضحى22811221842204083

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهللا خير مرار علي سجاد22812161841075114

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيمحمد حسن صالح طيبه22813281842059077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن الحسين عبد علي حسين22814161841075083

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيفياض لفتة حيدر بتول22815281842054007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيالمهدي عبد عيدان العباس عبد شهد22816161842234044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيمزعل محمد ياسين طه22817161841002024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيمذخور عباس خضير السجاد علي22818281841017011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جواد جعفر حنان22819161842383129

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمحيي حيدر طالب ايات22820161842202013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيعبد صبيح ساجت علي22821161841394005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيحمود حسن الجبار عبد نور22822161842162053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجازع علي حسين ايه22823161842153008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيعبد فاضل جمال محمد22824261841023047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيفالح حسن علي حسن22825161841043004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيعودة غني احمد مصطفى22826231841205023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيسلمان داود لطيف رشا22827161842174008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيمجلي خلف الرحمن عبد نار جلة22828161842252005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح عبدالزهرة صفاء تبارك22829161842165092

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعجيل شريف عصام شهد22830161842228071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيمطلك الكريم عبد نوري زينب22831161842245011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االهلية االبداع ثالبصرةاحيائيعبود طالب كاظم عباس22832161841087001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيجودة ناسي محمد بيادر22833161842192007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمدلول تايه هالل عباس22834251841001152

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيخزعل العزيز عبد محمد مصطفى22835161841019039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيلفته حمود كاظم اسراء22836161842294002
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيقاسم محمد قاسم عذراء22837161842222016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهاشم خميس عبدالعظيم مالك22838161842383087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيالزم هليل فوزي فاطمة22839161842222018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجودة شنيت حسن نور22840161842226089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيشهف نديم احمد حوراء22841161842170013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيحافظ الساده عبد رعد مريم22842161842187024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الحميد عبد الحسن عبد ختام22843161842146006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيهاني االمير عبد الجبار عبد غدير22844161842210042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائياخزام هاتو عوده حوراء22845161842240013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيياسين مجاهد الكريم عبد حيدر22846161841044010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيمحمد حسن فالح حسن22847281841016010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيطاهر الوهاب عبد مجتبى محمد22848161841074032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد نرجس22849161842383093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيمبارك حمود راضي حسن22850161841006007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيالمجيد عبد سليم جمال منار22851161842196021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيايوب يوسف قحطان احمد22852161841126004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة623.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيخضير ياسين ناصر بدور22853161852383109

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة608.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد حبيب اسعد اسراء22854161852169004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة600.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيعبود مساعد محمد وجدان22855161852210120

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة596.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم الوهاب عبد فاضل فاطمة22856161852210088

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة593.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم قاسم احمد بنين22857161852231012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة590.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر عباس علي معصومة22858161852257019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة589.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي محمد جاسم زينب22859161852280027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيعلي كريم تركي إسماعيل22860161851112006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة579.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد حسين محمد قاسم22861161851006095

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيحميد جمعة كاظم امثال22862161852212004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحمود طه باسل محمود22863161851044052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد نبيل البتول22864161852169008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا عبدالرزاق عبدالوهاب اسماء22865161852280005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة576.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيحسين يوسف فراس هدى22866161852220051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيعوده ثجيل محمد كوثر22867161852235025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الزهره عبد الرضا عبد عباس22868161851033052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة572.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيعبود حسن عبود بتول22869161852274003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة571.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمشتت محمد باسل سرى22870161852183019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة570.9للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةتطبيقياحمد ضياء نبيل ايمان22871161852232002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيناصر صادق الباقر عبد بتول22872161852189007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة570.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالغفار عبد محمود فيصل هاجر22873161852183035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيعبدالكريم صالح ميثاق حنان22874161852283012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيفارس سالم ناصر زينب22875161852240040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسهيل غالي محمد امين22876161851049019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيصباح لطيف هيثم زهراء22877161852258017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيخلف ثامر عالء نوال22878161852150044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة567.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالقادر عبد سليم امجد احمد22879161851007002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيشرهان محمد سالم ليلى22880161852225047
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد ساجت جهاد اديان22881161852207002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة565.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد لطيف امجد زينب22882161852184047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقياسحاق مظلوم هللا خير حسين22883161851073008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةتطبيقينزال الحسين عبد سالم نرجس22884161852249010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيكرم مسافر كرم روسن22885161852153018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة564.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيجابر هللا عبد نجم علي22886161851308012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي سعيد نوري افياء22887161852280006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم خلف عادل حمود22888161851039045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيياسين حسين الرحمن عبد الدين زين22889161851049058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة563.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل كاظم جواد زهراء22890161852171009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعبود ازيارة الحسن عبد زهراء22891161852231023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة562.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيمناتي حسون محمد هبه22892161852242046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيخلف يوسف يعقوب ياسين22893161851049168

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة560.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعامر يساس محمد مريم22894161852294013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد مهدي صالح زينب22895161852171017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن علي الدين سيف زينب22896161852169060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد عيسى اسعد حمزه22897161851019051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حميد باسم حيدر22898161851121012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد هاشم الزهرة عبد محمد22899161851371278

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حيدر اسعد مريم22900161852228068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن لفته علي محمد22901161851019135

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة557.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيعريبي جعفر عماد الهدى نور22902161852225060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيصباح مطلق اسماعيل هللا عبد22903161851060081

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة556.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيموسى عزيز عدنان علي22904161851010057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيساجت محمد مهدي مصطفى22905161851075153

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيالرحيم عبد سلمان صدام ساره22906161852228044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الوهاب عبد احمد فاطمة22907161852231037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب حامد ايمان22908161852280010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقييوسف محسن يوسف زهراء22909161852253013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة555.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيجواد محمد حسين زينب22910161852169056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقياحمد الرضا عبد حيدر مروه22911161852259008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيجاسم احمد شاكر مهدي22912281851002088

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر الرحيم عبد بديع نهرين22913161852170041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد كريم محمد22914161851049141

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيداود شهاب فاضل حسين22915161851081003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعثمان هادي علي عباس22916161851049078

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيخلف حنون غازي خلف22917161851084093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقياالمام عبد صبري هللا خير ايات22918161852175005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم موزان رياض حسين22919161851002068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة552.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد خالد وليد22920161851006139

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد هاتو الدين شمس داود22921161851047060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيحسين صبري عقيل دالل22922161852263003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيلفته غالب الرزاق عبد نهله22923161852176111

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة551.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالصاحب عبد جاسم فراس محمد22924161851007109
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي كاظم جواد كاظم22925161851044040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقييوسف فاضل عباس بنين22926161852239012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد محمد مناف فاطمة22927161852184084

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيغدير خميس حيدر فاطمة22928161852184079

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيبريج شالكه جوده فاطمه22929161852145039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي شاكر بتول22930161852189006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد منذر نعمان ياسر22931161851061057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين سلمان داود محمد22932161851007097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر عوده حيدر عباس22933161851047071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي محمد طالب البنين ام22934161852383004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيسبتي حرب كاظم شفاء22935161852277012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة546.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيغالب امين محمد ماجد مريم22936161852204030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيساجت جاسم عباس اثير22937221851041002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيحاتم دحام مكي هدى22938161852176129

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشاتي جبار سعدون حيدر22939161851135027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة543.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجابر مزعل كاظم مهدي محمد22940131851210006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة542.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيطالب عباس فاضل مصطفى22941161851046065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة540.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم كنعان سجاد محمد22942161851022093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة539.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيمزهر حميد جاسم مهدي22943161851047160

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيخليف سلمان محمد مصطفى22944161851028056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس عبدالكريم وليد روان22945161852165020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحبش بدر حازم بنين22946161852184021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقييازع ناجح باسم شهد22947161852283025

القانون كلية/البصرة جامعة665.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيهاشم فاخر حسن فاطمة22948161822157009

القانون كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيمزهر عارف وسام ايات22949161822238008

القانون كلية/البصرة جامعة661.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالساده عبد صبيح توفيق حوراء22950161822176023

القانون كلية/البصرة جامعة651.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيفهد ناجي شاكر اسراء22951161822171005

القانون كلية/البصرة جامعة649.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيشمخي الحسن عبد بهجت ندى22952161822173059

القانون كلية/البصرة جامعة646.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيعبود صالح كاظم ابتهال22953161822221001

القانون كلية/البصرة جامعة645.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيعبد شامل عمار رند22954161822294015

القانون كلية/البصرة جامعة639.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيمحمد راضي محمد ايات22955161822213005

القانون كلية/البصرة جامعة639.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعلي جابر جاسب زهراء22956161822181011

القانون كلية/البصرة جامعة638.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيمناتي حامد السالم عبد صفا22957161822169033

القانون كلية/البصرة جامعة633.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةادبيبالسم شرهان مجيد مها22958161822272019

القانون كلية/البصرة جامعة633.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد جاسب رياض بنين22959161822203012

القانون كلية/البصرة جامعة629.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيساجت عباس علي نبأ22960161822257054

القانون كلية/البصرة جامعة628.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيعبدالهادي الجبار عبد احمد حسين22961161821097011

القانون كلية/البصرة جامعة626.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد شريف جاسم مريم22962161822176101

القانون كلية/البصرة جامعة623.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيبندر الصمد عبد حامد مريم22963161822227087

القانون كلية/البصرة جامعة622.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيكريم محمد حسن ضحى22964161822265025

القانون كلية/البصرة جامعة622.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيهويدي حسين علي رسل22965161822170012

القانون كلية/البصرة جامعة618.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيناجي جبار عبود الهدى نور22966161822175038

القانون كلية/البصرة جامعة616.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيعلي هللا عبد سعيد الهدى نور22967161822194082

القانون كلية/البصرة جامعة616.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيقنبر عباس خضير نبأ22968161822235027
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القانون كلية/البصرة جامعة615.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبياحمد شهاب حسين ايالف22969161822231005

القانون كلية/البصرة جامعة615.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيكوبال خلف محمد عذاري22970161822283024

القانون كلية/البصرة جامعة614.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيداخل صبيح الكريم عبد قبس22971161822174017

القانون كلية/البصرة جامعة613.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيشندي بائع عباس منار22972161822222033

القانون كلية/البصرة جامعة612.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيجالل فالح مازن رانيا22973161822220021

القانون كلية/البصرة جامعة610.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيشحين عطيه طلعت مروه22974161822150037

القانون كلية/البصرة جامعة610.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيشرهان جاسم علي االء22975161822170001

القانون كلية/البصرة جامعة607.0الخارجياتالبصرةادبيعباس هادي حاتم مريم22976161822401142

القانون كلية/البصرة جامعة606.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيالمحسن عبد عدنان سعد نبا22977161822187010

القانون كلية/البصرة جامعة602.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةادبيرمضان محمد جواد زينب22978161822273002

القانون كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبييعقوب يوسف الرزاق عبد حنين22979161822204005

القانون كلية/البصرة جامعة596.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعيسى الرزاق عبد سمير ايات22980161822235007

القانون كلية/البصرة جامعة596.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيمحمد الزم مسلم حوراء22981161822227026

القانون كلية/البصرة جامعة596.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيعجيل نعيم بهاء اسالم22982161822265003

القانون كلية/البصرة جامعة595.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيحسن مجيد عدنان منار22983161822184009

القانون كلية/البصرة جامعة595.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيايوب داود غازي زينب22984161822213019

القانون كلية/البصرة جامعة594.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيابراهيم محمد طارق زهراء22985161822283013

القانون كلية/البصرة جامعة594.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحسن جبار سعد سرى22986161822287094

القانون كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيعجيد صالح الزهرة عبد فاطمة22987161822241039

القانون كلية/البصرة جامعة591.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيخلف زيدان السالم عبد نور22988161822287159

القانون كلية/البصرة جامعة591.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيجواد ظاهر محمد زهراء22989161822170021

القانون كلية/البصرة جامعة591.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيعبد عباس حميد حنين22990161822208012

القانون كلية/البصرة جامعة590.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيهادي حامد ماجد سكينة22991161822168020

القانون كلية/البصرة جامعة590.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيطاعون نعيم محمد حسين22992161821097022

القانون كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحمد ابراهيم اياد شيماء22993161822287103

القانون كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيرمضان خالد فريد شمس22994161822170032

القانون كلية/البصرة جامعة588.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيقصب هالل رعد فاطمة22995161822290010

القانون كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد جميل خالد ساره22996161822150026

القانون كلية/البصرة جامعة586.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيمعيرض جلوب نعيم هللا عبد22997161821051027

القانون كلية/البصرة جامعة584.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبينجم كنون حسن حنين22998161822171022

القانون كلية/البصرة جامعة584.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبياحمد طارش جبار ميس22999161822257053

القانون كلية/البصرة جامعة584.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةادبيعبيد العزيز عبد احمد زهراء23000161822272009

القانون كلية/البصرة جامعة582.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحميدي شهيب جواد بدور23001161822176012

القانون كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيناصر حميد حسنين شهد23002161822236021

القانون كلية/البصرة جامعة581.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيخلف حميد عدنان زينب23003161822170024

القانون كلية/البصرة جامعة581.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي عبد كاظم نزار الزهراء فدك23004161822203043

القانون كلية/البصرة جامعة580.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيحافظ محمد قاسم طيبه23005161822194056

القانون كلية/البصرة جامعة580.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيرهيف راضي رمضان جاسم23006161821094006

القانون كلية/البصرة جامعة580.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمد ابراهيم محمد هاجر23007161822233058

القانون كلية/البصرة جامعة580.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيخنفر مالك ظافر امنه23008161822231003

القانون كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيغالب الصمد عبد سعد زينب23009161822239021

القانون كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيمحمد راضي زهير رسل23010161822176036

القانون كلية/البصرة جامعة576.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبياسماعيل خالد خلدون سارة23011161822212019

القانون كلية/البصرة جامعة576.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيعلي ناصر وليد عباس23012161821034022
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القانون كلية/البصرة جامعة576.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيظاهر الهادي عبد محمد كاظم23013161821052050

القانون كلية/البصرة جامعة576.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد حميد عماد ايات23014161822257007

القانون كلية/البصرة جامعة575.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيعوده ياسين ايوب احمد23015161821030004

القانون كلية/البصرة جامعة575.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبينعمه سوادي حامد اسامه23016161821030014

القانون كلية/البصرة جامعة575.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسين هاشم عدنان دنيا23017161822203020

القانون كلية/البصرة جامعة574.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم حسن محمد23018161821051033

القانون كلية/البصرة جامعة574.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعلوان حسين كريم نادين23019161822170050

القانون كلية/البصرة جامعة574.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد سالم قاسم حميدة23020161822220016

القانون كلية/البصرة جامعة573.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيكامل قادر حسن ضحى23021161822171039

القانون كلية/البصرة جامعة573.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبينبخ راضي احمد ليث23022161821016052

القانون كلية/البصرة جامعة572.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيلطيف شهاب ماجد الضحى شمس23023161822216034

القانون كلية/البصرة جامعة572.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعلي احمد فاضل شهد23024161822227065

القانون كلية/البصرة جامعة571.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمشتت هاشم رعد مريم23025161822241046

القانون كلية/البصرة جامعة570.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيكاظم الواحد عبد الجليل عبد عذراء23026161822174011

القانون كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيعبود زغير علي زهراء23027161822172030

القانون كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيسعد ماضي علي ايالف23028161822287022

القانون كلية/البصرة جامعة567.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيزغير ذياب مطشر الهدى نور23029161822257058

القانون كلية/البصرة جامعة567.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد هادي خالد عالء23030161821028022

القانون كلية/البصرة جامعة567.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيمحمود بجاي رياض اشرف23031161821051005

القانون كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد الصاحب عبد الهادي عبد ناديه23032161822176104

القانون كلية/البصرة جامعة566.0الخارجياتالبصرةادبيعلوان جبار رضا محمد سمر23033161822401092

القانون كلية/البصرة جامعة565.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيسيد كامل حيدر الحسن ابو23034161821051002

القانون كلية/البصرة جامعة564.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيحريجه قاسم رعد صفاء23035161821049047

القانون كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيعباس جلوب علي شهد23036161822245034

القانون كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيدعيم هللا عبد عقيل حوراء23037161822222014

القانون كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيحسين رضا علي حسن بنين23038161822150008

القانون كلية/البصرة جامعة562.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةادبيعاشور الزهره عبد نبيل مرتضى23039161821011029

القانون كلية/البصرة جامعة562.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمعلة جبار ناصر حنين23040161822257017

القانون كلية/البصرة جامعة562.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيشيحان عوده فالح عمار23041161821042076

القانون كلية/البصرة جامعة562.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيمهدي هللا عبد الواحد عبد علي23042161821022024

القانون كلية/البصرة جامعة561.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبينعيم الحسين عبد الدين عالء حسين23043161821034011

القانون كلية/البصرة جامعة561.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيسلمان داود بشير غدير23044161822168025

القانون كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيحنون ابراهيم فرزدق حوراء23045161822213010

القانون كلية/البصرة جامعة560.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيخصاف كامل تحسين تمني23046161822239011

القانون كلية/البصرة جامعة560.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيعالج حسن صالح زهراء23047161822174007

القانون كلية/البصرة جامعة559.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيفالح شاكر هاني حوراء23048161822230015

القانون كلية/البصرة جامعة558.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيابراهيم حامد ابراهيم نوره23049161822227099

القانون كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيراضي متعب شهاب االء23050161822209006

القانون كلية/البصرة جامعة556.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيغالي بداي محمود نورا23051161822237046

القانون كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيصباح علي بديع البنين ام23052161822258002

القانون كلية/البصرة جامعة556.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيراضي رحيم غالي محسن23053161821004044

القانون كلية/البصرة جامعة555.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيخلف الجبار عبد عامر عذراء23054161822235018

القانون كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةادبيجعفر علي موسى زهراء23055161822196002

القانون كلية/البصرة جامعة554.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةادبياسكندر طاهر محسن احمد23056161821365005
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القانون كلية/البصرة جامعة554.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيجعاز نوري صباح علي محمد23057161821052066

القانون كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيكاطع الزهرة عبد وليد زهراء23058161822222020

القانون كلية/البصرة جامعة553.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيسلمان طاهر فرزدق وئام23059161822231065

القانون كلية/البصرة جامعة552.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيريحان بالل اسحاق زينب23060161822153012

القانون كلية/البصرة جامعة551.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيكاظم مشحوت حسن مجتبى23061161821046076

القانون كلية/البصرة جامعة551.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيزعل قاسم ليث زهراء23062161822164028

القانون كلية/البصرة جامعة551.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيحزام الواحد عبد الخالق عبد عباس23063161821049051

القانون كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعلي عبيد ناظم ازهار23064161822235002

القانون كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيفهد صباح هادي فاطمة23065161822176095

القانون كلية/البصرة جامعة549.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيرشك صادق محمد فرح23066161822231067

القانون كلية/البصرة جامعة548.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالرحيم عبد سلمان عدنان دالل23067161822209029

القانون كلية/البصرة جامعة547.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيجاسم عوفي محسن سجاد23068161821012022

القانون كلية/البصرة جامعة547.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيمحمد حسن محمد زهراء23069161822265017

القانون كلية/البصرة جامعة546.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةادبيمايوس شدهان كحامي حنان23070161822263001

القانون كلية/البصرة جامعة546.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيرحيمه محمد حازم زهراء23071161822148005

القانون كلية/البصرة جامعة546.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيمحيسن عليوي عبد علي23072161821053017

القانون كلية/البصرة جامعة546.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيمدور سلمان ارشد حوراء23073161822210029

القانون كلية/البصرة جامعة546.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد حاتم صالح زهراء23074161822154019

القانون كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيحسن هادي طالب زهراء23075161822172027

القانون كلية/البصرة جامعة544.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيفليح خزعل الهيل ابو مريم23076161822206026

القانون كلية/البصرة جامعة544.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيعليخ عجيل خريبط فاطمة23077161822213029

القانون كلية/البصرة جامعة544.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم احمد االء23078161822220004

القانون كلية/البصرة جامعة543.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعباس قاسم كاظم والء23079161822175041

القانون كلية/البصرة جامعة543.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسين مهدي صالح نبأ23080161822203051

القانون كلية/البصرة جامعة543.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم فوزي زهراء23081161822203024

القانون كلية/البصرة جامعة542.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةادبيمحمد حسين عقيل زينب23082161822263004

القانون كلية/البصرة جامعة542.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبياحمد محمود محمد نور23083161822220080

القانون كلية/البصرة جامعة542.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيسكران جاسم وارد اخالص23084161822336001

القانون كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيصكر صدام رياض نور23085161822172059

القانون كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيجاسم عوفي جاسم محمد23086161821012042

القانون كلية/البصرة جامعة541.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيمنصور الملك عبد احمد هبه23087161822213043

القانون كلية/البصرة جامعة540.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبياغا باش ناصر محمد زهراء23088161822154020

القانون كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعلي عواد علي سلمى23089161822209044

القانون كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيمنحوش جاسم هللا عبد الكوثر23090161822256002

القانون كلية/البصرة جامعة539.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيهللا عبد الصمد عبد علي هاجر23091161822203053

القانون كلية/البصرة جامعة539.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيزبون زغير لطيف شهد23092161822168022

القانون كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيخشين كاظم كريم زهور23093161822239020

القانون كلية/البصرة جامعة538.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيحميدي حسين محمد نبا23094161822294035

القانون كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيسالم داخل كاظم اطياف23095161822161001

القانون كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد طالب علي زينب23096161822235012

القانون كلية/البصرة جامعة536.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيجوده هللا عبد حسين احمد23097161821014001

القانون كلية/البصرة جامعة536.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيجابر علي نائل علي محمد23098161821056033

القانون كلية/البصرة جامعة536.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيلفتة كاطع خميس حسن23099161821307002

القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيصبيح وحيد جاسم حسين23100161821004010
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القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيطاهر خالد صيهود عذراء23101161822171040

القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيحيدر طارش عواد فرح23102161822187005

القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيخميس عيدان سمير قنوت23103161822153025

القانون كلية/البصرة جامعة535.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيفعيل سعيد حسن زينب23104161822175021

القانون كلية/البصرة جامعة535.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيخليف حسن باسم مرتضى23105161821307031

القانون كلية/البصرة جامعة534.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيمعتوق هالل ضياء محمد23106161821006060

القانون كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالجبار عبد فاضل عباس زينب23107161822217052

القانون كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيسلمان عبد هادي زهراء23108161822239019

القانون كلية/البصرة جامعة533.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيحسن علي الكريم عبد روان23109161822169016

القانون كلية/البصرة جامعة533.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيعبد حميد يوسف جيهان23110161822171021

القانون كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيصالح سعيد هيثم ايمان23111161822245008

القانون كلية/البصرة جامعة533.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبييعقوب اللطيف عبد خالد حسين23112161821051012

القانون كلية/البصرة جامعة532.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيليلو عبد محمود احمد23113161821097005

القانون كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيالخالق عبد الواحد عبد هيثم علي23114161821052048

القانون كلية/البصرة جامعة531.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيولي حسين محمد عبير23115161822204011

القانون كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيهللا مال جبار خالد ايه23116161822222008

القانون كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيايوب ابراهيم خليل العابدين زين23117161821015018

القانون كلية/البصرة جامعة531.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعبيد صبري عبود علي23118161821046059

القانون كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيحمود دعير عباس الهدى نور23119161822288041

القانون كلية/البصرة جامعة530.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيعاتي لفته محمد البنين ام23120161822331001

القانون كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيطاهر جميل احمد منار23121161822204019

القانون كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيفريح هللا جار قاسم امنه23122161822222006

القانون كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمعيذب هللا عبد حسن مريم23123161822245053

القانون كلية/البصرة جامعة656.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد محمد جاسم بشرى23124161842263007

القانون كلية/البصرة جامعة654.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير علي صحن شمال23125161841075123

القانون كلية/البصرة جامعة640.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد كاظم سعدي فاطمه23126161842162036

القانون كلية/البصرة جامعة632.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيداغر جبر ياسين مريم23127161842380035

القانون كلية/البصرة جامعة628.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيهاشم غالب سعد نبأ23128161842264021

القانون كلية/البصرة جامعة619.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيمهوس محمد هاشم فاطمة23129161842293040

القانون كلية/البصرة جامعة616.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيجاسم الزهرة عبد فرج احمد23130161841002007

القانون كلية/البصرة جامعة615.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيتبان هادي ميري بتول23131161842383016

القانون كلية/البصرة جامعة611.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيجبارة عبادي جواد محمد فاطمة23132161842219025

القانون كلية/البصرة جامعة611.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيداود عبدالصمد محمود زهراء23133161842280037

القانون كلية/البصرة جامعة608.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيزباري معله كامل عباس23134161841045012

القانون كلية/البصرة جامعة603.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود العزيز عبد مجيد زهراء23135161842184102

القانون كلية/البصرة جامعة602.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائياحمد الوهاب عبد محمد عادل23136161841110009

القانون كلية/البصرة جامعة601.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيسوادي خزعل صادق جعفر23137161841083006

القانون كلية/البصرة جامعة594.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيخضير بدران توفيق ضحى23138161842145079

القانون كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرشيد عاشور احمد حصه23139161842165105

القانون كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيعبد الوهاب عبد عادل زينب23140161842213016

القانون كلية/البصرة جامعة586.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيحمود بادع ستار فائق23141161841029013

القانون كلية/البصرة جامعة586.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخنجر رزاق رشيد علي23142161841060070

القانون كلية/البصرة جامعة582.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيمهاوي حامد مؤيد حسين23143161841110004

القانون كلية/البصرة جامعة580.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيحاتم هاشم هللا خير مهيمن23144161841015031
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القانون كلية/البصرة جامعة579.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيسفيح صالح زاير عالء23145161841067017

القانون كلية/البصرة جامعة626.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد الكريم عبد جواد حنين23146161852240019

القانون كلية/البصرة جامعة585.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيطه الوهاب عبد وليد خالد23147161851036035

القانون كلية/البصرة جامعة584.0للبنات االهلية الجديد العراق ثانويةالبصرةتطبيقيالخضر عبد ياسين علي نور23148161852159009

القانون كلية/البصرة جامعة574.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيغانم سامي علي زينب23149161852169062

القانون كلية/البصرة جامعة573.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حسن االمير عبد حيدر23150161851044017

القانون كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيعبود كاظم اياد فاطمه23151161852283036

القانون كلية/البصرة جامعة566.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل فاخر كريم سعدون23152161851067021

القانون كلية/البصرة جامعة561.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقينايف فاضل محمد طيبة23153161852210071

القانون كلية/البصرة جامعة556.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيهليل حسين علي نور23154161852174033

التمريض كلية/البصرة جامعة678.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيجندل حسن الزهره عبد زهراء23155161842172011

التمريض كلية/البصرة جامعة676.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيشغيت عبود صبيح هدى23156161842200020

التمريض كلية/البصرة جامعة674.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمد كريم عباس ضحى23157161842165297

التمريض كلية/البصرة جامعة674.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيزهر ناجي سقيم الباري عبد23158221841042014

التمريض كلية/البصرة جامعة672.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيمجيد حمزة صافي غفران23159161842381083

التمريض كلية/البصرة جامعة672.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيالزهرة عبد سبهان االمير عبد كلثوم23160161842207061

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفزع مسير ليث الهدى نور23161161842184239

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيمناتي حسن صبيح اسراء23162161842198001

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيمحمد كاظم جواد فاطمة23163161842161030

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائييوشع جاسب الرحمن عبد كاظم23164161841022023

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعبد سيد عادل عقيل23165281841006069

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين سعد حسين23166161741033014

التمريض كلية/البصرة جامعة671.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيساجت عوفي عاشور حسين23167221841307126

التمريض كلية/البصرة جامعة670.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيهندال محيبس حسين ضرغام23168221841069020

التمريض كلية/البصرة جامعة670.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيخضير علي كاظم فاطمة23169161842202122

التمريض كلية/البصرة جامعة670.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعايد صعيوج جليل احمد23170221841077005

التمريض كلية/البصرة جامعة670.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيكوادي شويل جبار ايات23171221842188003

التمريض كلية/البصرة جامعة669.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفرحان الرضا عبد عماد زهراء23172161842184096

التمريض كلية/البصرة جامعة669.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيعرص بخور علي حيدر23173161841045006

التمريض كلية/البصرة جامعة669.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيحمادي طعيمه سعدون حنين23174221842309004

التمريض كلية/البصرة جامعة668.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيناصر محسن خزعل اسماء23175161842201002

التمريض كلية/البصرة جامعة668.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعلوان زعبول نعيم موسى23176261841001200

التمريض كلية/البصرة جامعة667.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيشاهر ستار صالح سجاد23177161841139025

التمريض كلية/البصرة جامعة667.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيفجر جاسم احمد عيسى23178161841074021

التمريض كلية/البصرة جامعة666.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبادي خلف عبدالخالق عبادي23179251841031372

التمريض كلية/البصرة جامعة666.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيناهي فليح عيدان محمد23180221841021093

التمريض كلية/البصرة جامعة666.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيصالح محمد السالم عبد وليد23181211841043038

التمريض كلية/البصرة جامعة665.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيضايف حاتم طاهر علي23182161841067019

التمريض كلية/البصرة جامعة664.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيطاهر جوده صافي زينب23183161842259016

التمريض كلية/البصرة جامعة664.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيبدر الصمد عبد هللا عبد فواطم23184161842383159

التمريض كلية/البصرة جامعة663.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحنون خليفه كاظم سجى23185221842414060

التمريض كلية/البصرة جامعة662.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةاحيائيمحمد خلف رمضان نوره23186161842267009

التمريض كلية/البصرة جامعة662.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيحسين زويد عواد سهام23187221842188016

التمريض كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد المحسن عبد حارث مروة23188161842202130
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التمريض كلية/البصرة جامعة661.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل كاظم جواد زهراء23189161842280029

التمريض كلية/البصرة جامعة660.4للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيخضير عبدالزهرة محمد زهراء23190161842232009

التمريض كلية/البصرة جامعة660.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم هادي عدنان زهراء23191161842300011

التمريض كلية/البصرة جامعة660.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعلي خنجر سمير نور23192161842228107

التمريض كلية/البصرة جامعة656.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيالرحمن عبد محمد تحسين زينب23193161842179014

التمريض كلية/البصرة جامعة656.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد حسين جاسب خنساء23194161842383133

التمريض كلية/البصرة جامعة655.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد يونس وديع زهراء23195161842202059

التمريض كلية/البصرة جامعة655.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيوالي كاظم طالب زهراء23196161842293020

التمريض كلية/البصرة جامعة655.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيعبيد مريدي علي سارة23197161842268016

التمريض كلية/البصرة جامعة654.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيجندل حسن الزهره عبد زينب23198161842172017

التمريض كلية/البصرة جامعة653.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيجاسم علوان حسن زينب23199161842228053

التمريض كلية/البصرة جامعة653.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيجباره ديوان علي مريم23200161842243052

التمريض كلية/البصرة جامعة653.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصبيح جاسم نصيف دانيه23201161842184062

التمريض كلية/البصرة جامعة652.0للبنات الساجدات ثانويةالبصرةاحيائيحنيو عجيمي صبيح اسهام23202161842144003

التمريض كلية/البصرة جامعة652.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيمجيد الخالق عبد محسن زينب23203161842278013

التمريض كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيشري عبيد فاضل زهراء23204161842165188

التمريض كلية/البصرة جامعة650.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيمران حسين صالح زهرة23205161842293024

التمريض كلية/البصرة جامعة650.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائييعقوب مهدي صالح ساره23206161842228062

التمريض كلية/البصرة جامعة650.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائييوسف نعمه خميس فاطمه23207161842259023

التمريض كلية/البصرة جامعة649.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمهوس عطية كاطع هاجر23208281842066037

التمريض كلية/البصرة جامعة648.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد حلو علي ساره23209161842152122

التمريض كلية/البصرة جامعة647.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيهراب يوسف عدي زهراء23210221842103063

التمريض كلية/البصرة جامعة647.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد كامل محمد اية23211161842189007

التمريض كلية/البصرة جامعة646.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيراضي جمعة األمير عبد رشا23212161842278008

التمريض كلية/البصرة جامعة645.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيخزعل مزعل احمد جمانة23213161842226017

التمريض كلية/البصرة جامعة644.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيذهيب نعمه كريم بنين23214251842122032

التمريض كلية/البصرة جامعة644.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيدرويش جبار سلمان رقيه23215211842090048

التمريض كلية/البصرة جامعة644.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمجيد سالم حامد ابتهال23216161842197001

التمريض كلية/البصرة جامعة644.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعلي خضير جواد زهراء23217221842109025

التمريض كلية/البصرة جامعة643.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيسدخان صالح ثامر سارة23218221842155053

التمريض كلية/البصرة جامعة643.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيموسى عمران موسى مالك23219221842139141

التمريض كلية/البصرة جامعة643.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدهللا عبدالرزاق ابراهيم علياء23220161842165310

التمريض كلية/البصرة جامعة643.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم علي عبد طالب ضحى23221161842152141

التمريض كلية/البصرة جامعة642.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد حبيب عمران االء23222161842167003

التمريض كلية/البصرة جامعة642.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيعبد صبيح حسين بيداء23223161842257008

التمريض كلية/البصرة جامعة642.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيقاسم صالح عالء نرجس23224161842210061

التمريض كلية/البصرة جامعة642.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد عايز حيدر سرادق23225221842163038

التمريض كلية/البصرة جامعة641.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيجابر شريف حليم زينب23226241842103054

التمريض كلية/البصرة جامعة641.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين عقيل حنين23227161842176026

التمريض كلية/البصرة جامعة641.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيسفاح دحام االمير عبد زينب23228221842410037

التمريض كلية/البصرة جامعة641.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيرحيم سهيل علي شروق23229271842070020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة662.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجدوع جبار ستار هدى23230161842184260

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة647.0للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمجيد حميد محمد حسن23231221841080009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة620.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيضيغم عدنان الكريم عبد ايمان23232161842226009
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البيطري الطب كلية/البصرة جامعة611.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمعتوق براك غسان نور23233161842152217

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة607.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان يوسف قصي زمزم23234161842165155

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة600.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيعيسى قاسم احمد عمار23235161841010022

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسن هاني البنين ام23236161842226007

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيماهر شالكه حبيب شهد23237261842104072

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعبادي صالح نعمان رغد23238161842183030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير حافظ علي زهراء23239161842165185

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة571.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيصادق جعفر ماجد صفا23240161842225037

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة568.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيفهد محمد فارس محمد23241161841074030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة558.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيوثيج كريم عالء نور23242221842219011

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة556.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجرمد عبد عزيز علي23243221841002157

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيزبون هاشم خزعل حوراء23244281842069014

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة554.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيالوهاب عبد موسى احمد االء23245161842226004

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة551.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيمهبش شواي حسن كناري23246281842059099

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائينتغ مالح نعيم محسن23247281841033020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيهالل عيسى هالل فلاير23248161842283029

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة533.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيجميان يوسف رمضان حوراء23249161842332012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة529.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم اسماعيل تبارك23250131842111016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم مسلم حيدر بنين23251161842183021

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة528.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعباس عبدالرسول منتصر فاطمة23252161842280058

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيمفتن حميد محمد كوثر23253281842065040

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالرحمن عبد الكريم عبد ليث حسين23254151841006025

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة525.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد لفته جاسم سجاد23255221841039045

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة524.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيبطوش عبد ثامر البنين ام23256161842184013

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة523.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجبار ياسين حازم هدى23257161842226094

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة522.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيثاني كنيهر الحميد عبد فاطمة23258221842200015

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عبدالستار سلمان فاطمه23259161842165349

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفليح محمود شاكر امامه23260131842114002

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة515.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيكريم عوده حيال احمد23261221841003008

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة514.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد سالم الكريم عبد خالده23262161842183025

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة514.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجوده عطيه طارق علي23263161841084073

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة513.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيموسى عمران جليل الحسن23264221841036018

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة513.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجراد مزهر علي أسامة23265221841019002

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيجاري فارس عدنان احمد23266221841306017

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة510.0للبنين االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيعريبي علوان سعد مصطفى23267281841047003

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمجيد خزعل غالب زينب23268161842184128

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة509.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيخلف دعاج الكريم عبد حسين23269161841076006

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود جعاز عبد امنه23270161842184017

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة509.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةالبصرةاحيائيعثمان الستار عبد الرؤوف عبد صهيب23271161841415001

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة508.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيرومي صالح صبيح علي23272281841151133

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة507.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائينعيمه الحسين عبد هيثم الملوك شهد23273111842071051

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيمحمد صالح كريم عقيل23274161841038012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميساناحيائيزميم عبود قاسم هاجر23275281842089013

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةاحيائيبديم رسن غانم حيدر23276161841014006
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البيطري الطب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيالحسن عبد علي صفاء الهدى نور23277281842052095

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيخلف مكي ضياء براء23278161842381018

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيطاهر هادي سمير حسين23279221841033021

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة502.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيعاشور نعيم سالم سيف23280281841151093

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة501.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم نوري مظفر حيدر23281131841003020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيمحمد خالد وليد ضحى23282161842146017

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةاحيائيمحمود المهدي عبد عماد مغفرة23283161842194027

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيبندر سلمان حافظ زينب23284161842176054

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة498.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيمه محمد جاسم احمد23285131841031002

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيالهادي عبد ياسين سلمان ساره23286161842228061

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيالرسول عبد محمد جاسم زهراء23287161842196009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة497.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيالعالي عبد كولي سعود مرتضى23288221841372021

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة494.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعوده شاني حاجم نور23289161842184242

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة494.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيفرج جبار ستار نوال23290221842156145

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائييسر عكيلي جالل سلمى23291161842383064

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة493.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جبار طالب علي23292161841042018

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيفرحان النبي عبد العباس عبد زهراء23293161842233011

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيشمخي حسين علي ايات23294161842239003

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيمحسن ديوان محسن فاطمة23295161842238023

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسن حسن رحيم زينب23296241842100039

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمد احمد مصطفى انوار23297161842170007

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيرستم خلف جبار نبأ23298221842138044

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائييونس الواحد عبد سعد ايه23299161842238004

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علي عدنان زينب23300121842117020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيمهوس فرج هاشم زينب23301281842069033

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيمجيد بندر احمد والء23302161842239034

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة487.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيزاير خليل عباس كرار23303221841058044

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة486.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيقدوري الخالق عبد باسم ياسين23304121841025105

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة486.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيصالح حسن صالح يحيى23305161841090033

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيعباس علي خالد مروه23306161842208052

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد رفيع محمد ديانا23307221842141048

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة483.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيعزبه علي اميري علي23308271841151019

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيشاكر القادر عبد ناظم ضحى23309161842218056

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة481.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيكاظم حميد كريم علي23310271841006025

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة481.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائينهيد حسين قاسم حسين23311161841007005

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعراك حسن عقيل الزهراء فاطمة23312161842226074

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة480.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيحمود هلول احمد سكينة23313161842177011

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة479.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم نايف نصر حسان23314121841206009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير محمد طيبة23315271842056190

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعلي خلف شهاب مرتضى23316161841355054

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيموحي حسن علي مريم23317161842204032

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجابر عاد علي حسين23318131841031020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيهاشم مهدي فاخر كاظم23319221841027021

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة477.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائينتاش عبيد سعيد قاسم23320161841069060
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البيطري الطب كلية/البصرة جامعة477.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيطاهر عطوان حسن سجاد23321281841039009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة477.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا نصر هللا عبد سامي زهراء23322161842184089

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيصياح شمخي هادي عباس23323221841307063

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحمد علوان عدنان صفا23324211842098064

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيناصر طالب عدنان فاطمة23325161842253024

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيمحمد سلطان الصاحب عبد زينب23326221842205008

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيلذيذ ربيع هاشم عباس23327231741008084

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيذهب بنون فؤاد فواطم23328161842380030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين محمود ايات23329161842161009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيصبر شياع صبر محمد23330221841010106

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيمعتوق فالح الغني عبد اسراء23331161842210002

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيلطيف السالم عبد روكان زمن23332161842238012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة474.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيلكن جبر محمد جنان23333161842210017

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيجبر علي منصور الرحمن عبد23334161841036030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحسن كامل حامد سيف23335231841257055

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيفطيه مهدي حمزه شهد23336231842119137

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة472.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيطاهر مالك الحكيم عبد مجتبى23337161841006040

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة472.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيسعدون عجيل مصطفى علي23338161841010021

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيجاسم ربح غانم غدير23339161842181016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيبطي هندي اسعد مريم23340161842204031

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم كمال اياد عمار23341141841001016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيمنشد شالكه ناظم سجاد23342221841013045

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيدخيل حسب يوسف زهراء23343221842156086

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيعباس قزموز ناجي حسام23344221841332005

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيناصر كاظم جواد محمد حسن23345161841049009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيحسين جاسم كريم زلفى23346281842051016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضير ناظم طالل يوسف23347131841030108

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحيبس بناي بدر علي23348251841009138

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حسين عقيل نورا23349251842100708

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيناصر هادي خلف مؤمل23350261841004055

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيوناس ابراهيم خالد فاطمة23351241842121163

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عبود حيدر فاطمة23352161842284012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيحمود لفتة عبود ايات23353161842210009

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيزنيد هداد محمد ضحى23354221842156110

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة469.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيخضير فاضل سعد علي23355251841041014

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيراشد عوده كمر احمد23356221841002019

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيراشد عباس عامر مريم23357261842120138

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيلفته فيصل احمد رقيه23358161842383036

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحيبس جريمخ علي احمد23359161841075025

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمهوس رمثان شعالن سرى23360221842175114

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس هادي جاسم مؤمل23361241841071045

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيشعبان عيسى عماد هالة23362161842253032

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيلفته جبار راضي الهدى نور23363281842063053

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيفاضل عريبي محمد سهى23364231842117093
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البيطري الطب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد حميد فوزي حسن محمد23365241841204061

الزراعة كلية/البصرة جامعة469.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائينغيمش عطشان جابر انوار23366161842380008

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيلفته ثامر ناصر زهراء23367161842242013

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات  النموذجية الهاشمي ثانويةميساناحيائيصبيح مهنا عباس زهراء23368281842085001

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائييعقوب عباس الحسن عبد زينب23369161842234032

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيسبتي زباري ستار مسلم23370161841108011

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم عدي فاطمة23371161842239030

الزراعة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجواد النبي عبد الرزاق عبد نور23372161842153039

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد عبود قصي رتاج23373161842183028

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيخضير عزيز رعد حسن23374161841043002

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائينزال عبداالمير عالء منن23375161842381094

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيزاجي موسى حسين امينه23376161842179004

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0الخارجياتالبصرةاحيائيعيسى عبود خيون زهراء23377161842401014

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيجبر محمد جاسم مريم23378161742242020

الزراعة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيكتاب الحسين عبد مطشر مصطفى23379161841078021

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائينعيم صبري كريم فاطمه23380221842153246

الزراعة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعوده الواحد عبد سعد ايوب23381221851307025

الزراعة كلية/البصرة جامعة494.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد قاسم حبيب ابرار23382161852238001

الزراعة كلية/البصرة جامعة493.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيجابر فرج لطيف عذراء23383161852296010

الزراعة كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقييوسف جاسب جليل حوراء23384161852283014

الزراعة كلية/البصرة جامعة492.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين عماد ضحى23385161852253022

الزراعة كلية/البصرة جامعة492.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان لعيبي اسعد مريم23386161852154038

الزراعة كلية/البصرة جامعة492.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعلوان لعيبي اسعد زهراء23387161852278004

الزراعة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحمد العزيز عبد سعد هبه23388161852184109

الزراعة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيشبوط حسن صباح ايات23389161852258004

الزراعة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد محمد مسلم نبأ23390161852176105

الزراعة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد عبدهللا محمد زينب23391161852212026

الزراعة كلية/البصرة جامعة490.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيشرهان صالح الجليل عبد نور23392161852171034

الزراعة كلية/البصرة جامعة489.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيبهجت صالح حازم علي23393161851089058

الزراعة كلية/البصرة جامعة488.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد علي عبد حسام هللا عبد23394161851358048

الزراعة كلية/البصرة جامعة488.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجبار اسماعيل سعد فاطمه23395161852145042

الزراعة كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجبار الرضا عبد احمد سارة23396161852207025

الزراعة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعامر عيسى مصطفى عذراء23397161852227033

الزراعة كلية/البصرة جامعة486.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حسن كريم جابر23398161851002037

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور الجليل عبد راضي نرجس23399161852168026

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح الصمد عبد فائق هدى23400161852231062

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيوسمي جابر حسين عباس23401161851143011

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم عطيه قحطان االله عبد23402161851089048

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيشريف حاتم عزيز فاطمة23403161852245043

الزراعة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم عودة مدلول زينب23404161852275011

الزراعة كلية/البصرة جامعة484.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد الرحمن عبد ياسين حسن23405161851076008

الزراعة كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيسعيد مهدي اسعد صفا23406161852187024

الزراعة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحنتوش عبدالعالي خالد حسين23407161851075037

الزراعة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم صبيح نوري يقين23408161852167040
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الزراعة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير محمد جاسم مريم23409161852234038

الزراعة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان مزعل الرزاق عبد زهراء23410161852234016

الزراعة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين األهلية النجاح ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد منصور جعفر العابدين زين23411161851091013

الزراعة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقينجم طعان طارق مريم23412161852145047

الزراعة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيحسن كريم جاسم ميساء23413161852150043

الزراعة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل العباس عبد مرتضى بتول23414161852228017

الزراعة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين سعد فاطمة23415161852239035

الزراعة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين االهلية الفيحاء البصرة ثانويةالبصرةتطبيقيجواد سليم االمير عبد علي23416161851107016

الزراعة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيشناوة اشبلي علي اسراء23417161852245002

الزراعة كلية/البصرة جامعة478.0للبنين االهلية المسائية االخالق مكارم ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان كريم احمد ابراهيم23418161851373001

الزراعة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيغصاب عوال رزاق حسين23419161851121006

الزراعة كلية/البصرة جامعة476.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيمصلح علي صدام علي23420121851022043

الزراعة كلية/البصرة جامعة476.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقينعمة مجيد حميد امجد23421161851002022

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبداللطيف جابر ستار صفا23422161852383054

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن هللا عبد جواد حسين23423161851126006

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر صادق لؤي صادق23424161851085054

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد فالح اسعد البنين ام23425161852226007

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيعبد مهدي صالح مقتدى23426161851018040

الزراعة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيزاجي عبدالكاظم هيثم هديل23427161852383096

الزراعة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد محمد كاظم علياء23428161852227035

الزراعة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد فوزي اسعد سارة23429161852163011

الزراعة كلية/البصرة جامعة474.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيفالح عوده محمود حسين23430161851084079

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيعريبي حسن اسماعيل علي23431161851353078

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين االهلية الرصافي ثانويةالبصرةتطبيقياباذر نعمه مجيد علي23432161851115004

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور علي هللا عبد هالة23433161852176120

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكناص رعد قحطان الرضا23434161851084025

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقينعيمة فلفل حسين ايمان23435161852233004

الزراعة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحرج حبيب الكريم عبد مجتبى23436161851085107

الزراعة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيسعد سدخان الغفار عبد مصطفى23437161851075152

الزراعة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيعباس علي عواد محمد23438161851041037

الزراعة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيرميح منصور كاظم باقر23439161851089010

الزراعة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيبطي هادي هللا خير علياء23440161852176078

الزراعة كلية/البصرة جامعة471.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمكي جاسم كاظم جاسم23441161851108005

الزراعة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور شريف محمد مظفر انوار23442161852165005

الزراعة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم ظاهر حبيب نمارق23443161852257021

الزراعة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم مصطفى ناديه23444161852213022

الزراعة كلية/البصرة جامعة470.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيناصح امين مخلص احمد23445161851019008

الزراعة كلية/البصرة جامعة470.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجابر كاظم طالب ماجد23446161851001140

الزراعة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقياحمد محمد جاسم نبأ23447161852165061

الزراعة كلية/البصرة جامعة469.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد النبي عبد باسل حسن23448161851350004

الزراعة كلية/البصرة جامعة469.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيمهوس عامر علي المثنى23449161751094004

الزراعة كلية/البصرة جامعة469.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيجبار عاشور زكي رسل23450161852166003

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى عبل نوري علي23451161851089075

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين عبادي مسلم رسل23452161852154012
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الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيعبادي الرزاق عبد عالء سرى23453161852171022

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد كاظم صباح هادي23454161851033134

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الخضر عبد أحمد أيات23455161852226011

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم الرضا عبد احمد23456161751016005

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم حيدر احمد23457161851043007

الزراعة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيسكران نعيم اسعد سارة23458161852278006

الزراعة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب ظاهر كاظم نبأ23459161852226122

الزراعة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيفياض حامد حاكم فاطمة23460161852207038

الزراعة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيجياد صادق ليث مها23461161852383077

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيفنجان دخيل االمير عبد فاطمه23462161852220036

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم صالح كريم سعاد23463161852154027

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم راضي العابدين زين23464161851023016

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيشهاب محي هللا عبد سبأ23465161752165028

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيعكرب جبر عدنان الحسين23466161851018006

الزراعة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم المجيد عبد وليد لجين23467161852184091

الزراعة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيحسين الرزاق عبد محمد زينب23468161852219024

الزراعة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد كاظم علي حوراء23469161852254008

الزراعة كلية/البصرة جامعة465.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقياحمد هادي ضياء حيدر23470161851001068

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيداود بغيل عزيز علي23471161851352259

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم هاني سجاد23472161851353054

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عون اياد حسين23473161851140026

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيغضبان الواحد عبد الحسين عبد فاطمة23474161852169088

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيحيال هاشم حسين مريم23475161752168029

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيصالح حسين العظيم عبد حسين23476161851019040

الزراعة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيجخيور نعمه ماجد هدى23477161852240071

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيجليل جابر هاني انعام23478161852163004

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيحسن محمد عدنان سجاد23479161851063028

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيمزعل خالد قيس نور23480161852238046

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود عباس محمود زيد23481161851075053

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيجالب نعيمة جبار سامية23482161852210062

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور خريبش رياض غدير23483161752246007

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي محسن عبود حسين23484161851010021

الزراعة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعناد الحسين عبد نعيم ايمان23485161852164007

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيباهظ مجيد اسعد هبه23486161852223031

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم عوفي مالك الهدى نور23487161852154045

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب مهدي حبيب ساره23488161852170024

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات األهلية عشتار ثانويةالبصرةتطبيقيخضير عباس اسعد هدى23489161852251003

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقياحمد هادي مهدي الرحمن عبد23490161851019080

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيعلي جبار قاسم االء23491161852172005

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمالك ابراهيم كفاح محمد23492161851352203

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيطه هللا عبد صباح اقبال23493161852219006

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيحسين جوحي علي زينب23494281852051031

الزراعة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيروضان جادر عبداالمير زينب23495161852297007

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جمعة واثق مريم23496161852163019
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الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى النبي عبد نوري زهراء23497161852218048

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيولي الرزاق عبد الحافظ عبد مصطفى23498161851036131

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيحمود هاشم الحي عبد نورهان23499161852274024

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد كاظم مصطفى البتول23500161852170002

الزراعة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيغضبان فاضل عباس علي23501161851043097

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيحمد الحسين عبد شاكر سهاد23502161852245033

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيجابر خضير جاسم تبارك23503161852238011

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر مضحي رياض كرار23504221851216014

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعلي طالب محمد علي23505161851015057

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةتطبيقياسماعيل جبار علي عبد فرح23506161852148012

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيموسى مجيد الزهره عبد زينب23507161852228041

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيخلف خشان طالب زينب23508161852227022

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعوده جبار مانع نوره23509161852184107

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالمهدي عبد الواحد عبد شاكر خالد23510161851001073

الزراعة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقينصير هاشم محسن هجران23511161852383093

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيمسير صبيح جليل ابراهيم23512161851067002

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيشنان كاظم حسن محمود23513161851049143

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد حامد جالل نبأ23514161852235027

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيرمضان زعالن الحسين عبد علي23515161851039087

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقييوسف عباس مصطفى علي23516161751016045

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنين ميسان ثانويةميسانتطبيقيعسكر محسن حسن محمد23517281851027025

الزراعة كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد صبري كامل جنات23518161852172010

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحمزة خضير فاضل محمد23519161851084238

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيكطامي بدن المحسن عبد البنين ام23520161852240010

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقينعمه الحافظ عبد عوده علي23521161851001118

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمالك الخالق عبد ثابت شهد23522161852169076

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمحمد العزيز عبد ياسين العزيز عبد23523161851001093

الزراعة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات االهلية الصادق جعفر االمام ثانوةالبصرةتطبيقيسلمان بجاي خالد تقى23524161852151001

الزراعة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيفدعم فاضل اياد زينب23525161852383029

الزراعة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيكشيش طالب االمير عبد فاطمه23526161752226103

الزراعة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسمير حمود ناظم ايه23527161852176012

الزراعة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسن قاسم نور23528161852259013

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيمنشد هاشم علي الهدى نور23529161852245050

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيبدر الصمد عبد توفيق محمد23530161851085111

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيمريهج مبارك علي فاطمة23531161752268047

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيرشك زاير سمير هدى23532161852240069

الزراعة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيالرضا عبد الزم مرتضى ساره23533161852170025

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد كاظم هللا عبد دموع23534161852228029

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيجازع وحيد محمد مجتبى23535161851364201

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد توفيق قيس عذراء23536161852253023

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعذاب بريسم صبيح حسين23537281851151133

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيادريس مجيد فرات انعام23538161852183004

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيخنيصر السادة عبد اسماعيل نورا23539161852245057

الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيموسى الواحد عبد موسى محمد23540161851009041
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الزراعة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيملبس جواد صمد االء23541161852173002

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيواجد خلف ضياء زهراء23542161852176039

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمطرود الكريم عبد احمد زينب23543161852152031

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل الحسين عبد الكريم عبد مسلم23544161851043133

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيناصر عيدان حيدر فاطمة23545221852166009

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالكاظم عبد القادر عبد اركان رسل23546161852145013

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد الرضا عبد باسم محمد23547161851143019

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيالزهره عبد الخالق عبد حيدر ازهار23548161852248001

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيداود قاسم رعد االء23549161852145003

الزراعة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيعامر جبار محمد رسل23550161852168012

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحميد زكي نجم علي23551161851085097

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيعوده هلول محمد اسماء23552221852101007

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان هللا عبد جمعة مروة23553161852176097

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخضير زباله اسعد فاطمه23554161852169089

الزراعة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان داود خالد االء23555161852238002

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيبدر الكريم عبد زهير زهراء23556161852245023

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيسعيد نوري فاضل علي23557161851352145

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد ناصر االمير عبد منتظر23558161851076064

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل الكريم عبد حامد انفال23559161852227005

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيمشحوت سالم مقداد سجى23560161852227030

الزراعة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقييسر فرعون حامد مسره23561161852169106

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعبود فاضل عباس فاطمة23562161852227040

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد محمد ميثم علي23563161851085096

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيحاتم هندي الكريم عبد حسين23564161851112017

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعبد كامل صالح علي23565221851001055

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم احمد حسين23566161851022032

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسن فاضل فاطمه23567161852152054

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى فاضل باسل مريم23568161852220041

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم الكريم عبد قاسم23569161851012057

الزراعة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيطخم حسن عباس رقية23570161852167014

الزراعة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمعيدي الصمد عبد علي نور23571161852169112

الزراعة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر حسين جبار حسين23572161851099009

الزراعة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيداود جاسم احمد مجتبى23573281851025015

الزراعة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد كاظم فاضل محمد23574161851010078

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد محسن العزيز عبد ضحى23575161852227032

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد طالع علي كرار23576161851010065

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيصالح امين منير مريم23577161852230031

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين االهلية العلوم نهر ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن يونس محسن هللا عبد23578161851390005

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةتطبيقيقصير الحسين عبد حميد محمد23579161851068024

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعاصي جبار الحسين عبد سجاد23580221851302028

الزراعة كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحلبوص محمد هاشم نورس23581161852383089

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطتطبيقيكريم تركي رعد احمد23582261851050002

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم ضياء حيدر23583161751027016

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيشداخ علي صباح علي23584161851006079
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الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد حامد هللا عبد نوران23585161852172033

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحمود حاتم طه مصطفى23586161851025026

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيهندال فاخر قيس فاطمه23587161852173036

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيزغير فيصل يوسف دالل23588161852209018

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم حسن محمد ماجد مريم23589161852274020

الزراعة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالزم الواحد عبد رائد رويده23590161852184036

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد صالح مهدي علي23591161751049127

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح محمد الدين عالء شمس23592161852240046

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيلفته دحام علي نوره23593161852237031

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيجايد جاسب وليد ساره23594161852175029

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيراضي مظلوم حسين علي محمد23595161851355278

الزراعة كلية/البصرة جامعة447.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيعويز محمد عماد محمد23596231851172026

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيعالوي نمر خالد مروه23597161852240057

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيرحمه الساده عبد رعد صابرين23598161852164035

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان شمير عباس فاطمة23599161852267020

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنين األهلية خلدون ابن ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم داود وليد نور23600161851093016

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن احمد علي حميدة23601161852234012

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجياد مطر احمد اسراء23602161852176003

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيجعاز محمد رياض جعفر23603161851030025

الزراعة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقييوسف عكاب بديوي سيناء23604281852083018

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد سلمان اسماعيل محمد23605161851052029

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي جبار ستار زهراء23606161852170014

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقياحمد صادق عامر نبأ23607161852227050

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيجابر عكش كاطع زهراء23608161852181005

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيطوبار لوتي غازي أحالم23609161852267001

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيطعيمه داود علي نوال23610221852164054

الزراعة كلية/البصرة جامعة445.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم كاظم ايوب محمد23611161851357280

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات االهلية الكافي ثانويةالبصرةتطبيقيحاجم صالح الباسط عبد االء23612161852279003

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيعوده الحسن عبد جبران زهراء23613161852265010

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد لفته بشير بتول23614161852206006

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيسيالن صبر سمير عهود23615161852209035

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالحميد عبد محمد بسام لمى23616161852218083

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم جواد محمد23617161851001150

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمبارك الزهره عبد قاسم زهراء23618161852169049

الزراعة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيطوفان محمد قدوري هدى23619161852153043

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيجبر رحيم الكريم عبد عباس23620161851019076

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين خلف علي هللا عبد23621161851365091

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيعلي قاسم عباس محمد23622161851357293

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيخضير محمد جاسم هبه23623161852272021

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشرف شراد قادر رياض23624221851028046

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حسن ضياء ساره23625161852184057

الزراعة كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيراضي اسماعيل ابراهيم علياء23626161852176077

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيرحمه الحسين عبد علي هدى23627161852169118

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيعلي تويلي بريدي فاطمه23628161852277017
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الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيخضر مجيد بهاء حسين23629161851001048

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيصيهود نصار حسين سجاد23630161851084103

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيخاطر ابراهيم محمد فاطمة23631161852209037

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقييوسف صبري سامي هللا عبد23632161851357181

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عبود شهيد سماره23633161852235019

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيسنيسل عمر عادل فاطمه23634161852152052

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم محمد نزار جمانة23635161752283013

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيحسن محمد اإلمام عبد محمد23636161751371265

الزراعة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسن كاظم جواد رضا علي23637161851084167

الزراعة كلية/البصرة جامعة441.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد محمد مؤيد كرار23638161851085104

الزراعة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمسعود الرزاق عبد محمد حنين23639161852192008

الزراعة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمايع قاسم مسلم اسراء23640161852152006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة651.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيلعيبي برهان عباس زينب23641161822241029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة631.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيخشين كاظم كريم نور23642161822239043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة602.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيكحامي حامد عباس امل23643161822289001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة590.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيرضا حسين صادق اسراء23644161822287005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيعمر عثمان رعد زينب23645161822257034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة583.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيالنبي عبد مطلك حازم حيدر23646161821029015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة582.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيجاسم الوهاب عبد جاسم بتول23647161822203011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة565.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيحسين العالي عبد حسين مصطفى23648161821028038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة560.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيحنتوش الحسين عبد كريم مرتضى23649161821004054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة558.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيعبيد عنيد الحسين عبد جعفر23650161821312004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيحسين جاسم مصطفى شمس23651161822236020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة555.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعبود حمزة باسم فاطمة23652161822287119

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة554.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيعجيل الزم كريم كرار23653281821027054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة553.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيوهيب يوسف مرتضى علي23654161821112056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة553.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيالخضر عبد مرتضى بشير علي23655161821310033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبياسماعيل ابراهيم كامل ضحى23656161822225046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة549.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعطوان فارس عباس نوره23657161822181038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة548.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف المهدي عبد محمود فاطمة23658161822227081

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة545.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحسن محمد منير ضحى23659161822220052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيعباس حسن الفتاح عبد شفاء23660161822258023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة542.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيراشد اطوي خالد فاطمه23661161822181022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة542.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيناصر خلف حسن كرار23662161821103022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيمهاوي كريم جميل مصطفى23663281821021040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة540.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةادبيحسين هاني مهند هال23664161822166017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة539.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيكباشي حسين محمد بتول23665161822224009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة536.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةادبياحمد غضبان ابراهيم حيدر23666131821236001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة536.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيهللا عبد الزهره عبد الكاظم عبد جواد23667161821033008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة535.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمحمد جودة نبيل مريم23668161822221023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة535.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيكريم لفتة كاظم قاسم23669281821019059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيسميج لفته عجيل عباس23670161821055015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة532.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيخان سد جابر الحسن عبد حوراء23671161822252028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة531.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيعطية يعقوب جبر محمود23672221821086074
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة531.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيابراهيم كريم كاظم عباس23673161821049053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيفارس الرزاق عبد شنان ايات23674161822252013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة529.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيمحمد كاظم ميثم سجاد23675161821012023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة529.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيمثنى محمد الكريم عبد فاطمة23676161822168027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة529.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيمحمد بصيو نوري مصطفى23677161821056035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة528.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيجاسم سالم هاشم حيدر23678161821020043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيالواحد عبد غازي مازن زهراء23679161822256009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيبارود الحي عبد صالح ايات23680161822252014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيجمري حسن عباس ضحى23681161822235016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة527.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيصالح علي جبار العابدين زين23682161821052026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة527.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيخلف اسماعيل محمد حسن23683161821052013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيسلمان كريم سلمان اسراء23684161822253001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة527.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيسلمان ناصر هيثم حبيب23685161821027010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة526.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيعيسى حيدر عيسى ميالد23686161822233053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيموسى محسن صادق زينب23687161822242031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعيدان كامل نعيم منتهى23688161822235026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعلي العباس عبد صفاء مرتضى23689161821046086

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيحمادي هللا خير جابر ستار23690161821053010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة524.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيعبود زيارة رحيم محمد23691281821015055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيهللا عبد اسماعيل نجاح ايات23692161822150006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة522.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيخليل يعقوب االمير عبد ايمان23693161822227012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة521.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيكنعان هادي منذر محمد23694161821013050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة521.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيعبود حسب باقر مرتضى23695161821351021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعثمان خلف عثمان اسراء23696161822287006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة520.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعباس سامي جهاد حسين23697161821049114

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة520.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيسلطان مهدي فالح زينب23698161822236012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيزايد لطيف ياسر منتظر23699221821269015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيعبود معتوق سالم علياء23700161822233039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيامين صاحب غيث ضراح23701161821042044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبينجم الرضا عبد محمد حسن23702161821045008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيعلي محمد جاسم حسن23703161821014010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيجنزي داخل سامي غدير23704161822193013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة518.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيكشوار محسن سالم حسن23705161821310016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة518.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيجوخان مهدي صالح العابدين زين23706161821112032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيراشد راضي حسن مصطفى23707161821046090

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة516.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةادبيخضير كاظم خضير حسين23708161821024005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة516.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمكطوف االمير عبد محمد حسن23709221821376023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيهللا عبد جاري عيسى حسين23710161821014020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيخلف زيد رائد حيدر23711161821050013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيحسن الكاظم عبد الحر عبد نورس23712161822244058

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيجاسم ياسين طه علي23713161821049068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيجري الزم محسن جمال23714161821041006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيكثير حلو علي زينب23715161822244030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيمطشر مهوس كاظم علي23716161821099019
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيكيطان عبود بشير حوراء23717161822177015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيجمعه مشيط جابر حسن23718161821014009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحسين محمد ابراهيم االء23719161822227005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةقار ذيادبيناصر مطير كاظم عقيل23720221821319007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعلي خلف طالب علي23721221821028044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيمحمد كاظم علي فاطمه23722161822150034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيعباس حزام عادل قمر23723161822213033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيمحيي زيبق عدنان حسين23724161821042027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعلي حسين محمود حسين23725161821049030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحسن جاسم حسين بنين23726161822287032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيجاسم محمد االمير عبد نبأ23727161822155011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيشجر جاسم كامل مشتاق23728281821101060

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيخضير ياسين قاسم زهراء23729161822237017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيحنيف الحسين عبد جواد حسين23730281821046011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبييوسف شعبان عالء لبنى23731161822233048

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيحسين عودة الكريم عبد زهراء23732161822288022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيعجيل قاطع العالي عبد حسين23733161821034010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيشيال كاظم سليم مرتضى23734161821313021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعالج جميل الهادي عبد كوثر23735161822243062

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد الجبار عبد امان علي23736161821046051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبينصوري محمد نتيش صالح23737161821313011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيقاسم سلمان باسم ضحى23738161822245035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيحسن العالي عبد هللا خير مصطفى23739161821029051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0المختلطة المهدوية ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم عودة مجتبى23740161821315016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيبدر هللا عبد مشتاق مؤمل23741161821025020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيهاشم محمد قاسم زينة23742161822227057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيداود فاضل الحسين عبد تبارك23743161822258008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0المختلطة الغدير انوار ثانويةالبصرةادبيزامل صبار باسم سيف23744161821306026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المسائية المربد ثانويةالبصرةادبييعقوب الجليل عبد علي امجد23745161821362007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيهللا عبد نجم هللا عبد الفقار ذو23746161821049037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيالصمد عبد االمام عبد ابراهيم مرتضى23747161821045030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيفعيل سعيد رحمان عباس23748161821029024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحاتم ياسين طه نورا23749161822227098

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبييعقوب محسن محمد زهراء23750161822238015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيزغير كاطع رزاق حسن23751281821027013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيمكطوف علوان جميل سالم23752221821049006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيعباس مهدي صبيح الهدى نور23753161822150046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيياسين علي فاضل محمد23754161821027045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيعباس الزم عباس مرتضى23755161821014067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيراضي بنوان احمد عباس23756221721086059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيمعتوك حنون جاسم ناجي23757161821004059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبينخش علك حسين ضياء23758281821102021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيحسين كاظم مسلم عباس23759161821366013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيحسين علي خالد هللا عبد23760161821063008
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيمطر نجم فاضل رسل23761161822194027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين االهلية العليم ثانويةالبصرةادبيعيسى حاكم فائق يوسف23762161821341006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيخبيلة بنيان ماجد حيدر23763161821313009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيعباس هللا عبد محمود مريم23764161822216044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات المنار.ثكربالءادبيصاحب جاسم صاحب هديل23765271822050081

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبييعقوب ايوب الرحمن عبد اسيل23766161822237001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيشهاب احمد صفاء هللا عبد23767161821069008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيعباس فاضل امين مصطفى23768161821029049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيشبوط عزيز صباح هبة23769161822217118

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيجبار صبيح ضياء نور23770161822224053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيطاهر مجيد شري منتظر23771161821061102

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبينعمه غالب موسى الدين بهاء23772161821014004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد كامل عالء حسين23773161821031011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيوسيف ماضي ياسر الرحمن عبد23774161821052035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيعيسى حاكم فائق جعفر23775161821020017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيشمخي جبوري محمد الحسن23776161821016003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيسعدون سعود اسعد نورهان23777161822220081

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيالجبار عبد ياسين دراج شهد23778161822380027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيجعفر بدر جالل فاطمه23779161822210088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيعباس الهادي عبد سعد قاسم23780161821039072

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيعيال زعيبل مهدي رضا23781161821028016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيخليل الهادي عبد غزوان رانيا23782161822270008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيجابر لكن هدهود زينب23783161822211016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيطعمه لفته الكاظم عبد مهيمن23784161821027051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيديوان خنياب جبار عبير23785161822227071

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيأحمد شهاب الرزاق عبد منتظر23786211821052031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيعلي عبد حبيب اسعد عذراء23787161822169035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيبدن حسن ستار فاطمه23788161822172047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي جاسم سعد رعد23789161821061032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيجاسم الكريم عبد فاضل ايمان23790161822233008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة496.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد الرحمن عبد خالد رضوان23791161821049040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيزناد خزعل احمد زينب23792161822169022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم حمادي اياد عمار23793121821204018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيناير جاسم كاظم زينب23794161822230032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيجاسم حيدر هاشم هللا عبد23795161821034033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيعنبر حافظ سعدون سجاد23796161821092009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيعلي عبد الزهرة عبد قاسم المصطفى محمد23797161821052058

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة494.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيعبود فالح نعمه عادل23798161821062038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيحسن ذياب عباس علي23799161821052042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيسرحان داخل حمود ثامر23800161821062009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيالوهاب عبد الصمد عبد علي رضا23801161821049039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيياسين خضير نصر حسين23802161821050011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيفارس حايف عيسى المي23803221821269012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيالسيد عبد جبار االمير عبد محمد23804161821049093
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيابراهيم مهدي محسن عباس23805161821030054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيشويط خزعل مجيد محمد23806161821014065

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0الخارجياتالبصرةادبيعواد كاظم عواد زينب23807161822401079

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيمصول هللا عبد سعد سيف23808161821103010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيمغامس رزوق دايم احمد23809161821028002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيحيدر عباس جمعه هدى23810161822221031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد بدر خالد زينب23811131822118086

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيماجد ناصر ناجي مريم23812161822194076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيحسن نعيم حميد ياسين23813161821042122

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةادبيحسين احمد عودة مريم23814161822162013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيلطيف كامل ثامر الدين ضياء23815281821019043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبياسماعيل العزيز عبد اسعد اساور23816161822215001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيناصح صخير ستار رضا23817161821004018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي حسن صباح الهدى نور23818161822217110

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيمرزوك فالح حسن فاطمة23819161822215026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيمحمد الجبار عبد علي رفد23820161822170013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة488.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيشمخي خضير محمد علي23821161821006045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة488.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيموسى جعفر جاسم جعفر23822281821010009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيعجم فرج جبار حسين23823161821013016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيذبيح حامد سمير احمد23824161821055002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيطريخم عبيد كريم نور23825161822209080

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيخنفر مالك ظافر رقيه23826161822231021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيفرج هللا عبد طالل حسين23827161821020029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعلي عبد الحسين عبد الكريم عبد هبه23828161822176116

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمود عيسى مصطفى زينب23829161822233032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيحبيب الجليل عبد حبيب زينب23830161822255014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيمغامس الزهره عبد خزعل كاظم23831161821044033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيعاشور خضير الكريم عبد فاطمه23832161822237035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبينعمه دهري ريحان ليث23833161821033040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيصالح مهدي كاظم علي23834161821039068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيمحمد سلمان صباح منتظر23835161821112079

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0المختلطة المهدوية ثانويةالبصرةادبيحسين عيسى فاخر الرسول عبد23836161821315009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيحوشي كريم جعفر سجاد23837281821001021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيمحمد بطوان جليل عالء23838161821055022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيكشيش ابراهيم خليل زينب23839161822173031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيحمد ابراهيم خليل مرتضى23840161821049101

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيمصاول فرهود سعدي حيدر23841161821069006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيجليهم ياسين طارق زهراء23842161822217041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيسلمان عبد عالء بتول23843161822215004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيعبد خلف علك هاشم23844161821014079

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيمحيسن الرضا عبد محمد حسين23845281821012016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيالدايم عبد المعبود عبد فارس لؤي23846161821061077

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيساري علي الزهرة عبد يونس23847161821313023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيياسين احمد خالد مريم23848161822235022
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيراضي طارش وليد علي23849161821051029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبياسويد عباس حسن محمد23850161821004046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيصالح حميدي سامي رسل23851161822224018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالستار عبد خلف هللا عبد رهام23852161822217036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيخضير محمد جاسم علي23853161821039059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيكاطع جالب نضال علي23854161821097050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيغالم عبد حسين مشاعل23855161822209070

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيابراهيم طاهر جعفر زينب23856161822225030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيجاسم عبود عواد علي23857161821097045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم احمد ايناس23858161822294006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد توفيق العزيز عبد23859161821062046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد احمد علي حيدر23860161821018006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيعبود الواحد عبد فاضل محمد23861161821092022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيشبار دهوس كاظم سجاد23862281821027028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبياحمد سلمان عامر محمد23863161821052063

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيباتول جلوب كاظم منتظر23864281821007049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيحسن فالح حسنين مريم23865161822216043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعيسى شعبان عالء ايات23866161822203010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيمطر االمير عبد محمد قاسم23867161821046070

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيدرجال حسن جبار حنين23868161822193004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيغضيب مجيد سعد ايهاب23869161822230009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيهللا جار زهير خالد علي23870161821310036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيعبود الهادي عبد سامي مؤمل23871221821222021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيالحافظ عبد شعبان الحافظ  عبد اسامه23872161821044005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيصالح فيصل احمد فاطمة23873161822155010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيجبر جميل خالد حسن23874161821012007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0المختلطة المهدوية ثانويةالبصرةادبيمهوس طوفان قاسم علي23875161821315013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيجرف عريمش حسين رضا23876161821016021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيشاهي ناظم ماجد غيث23877161821084018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمكطوف حسين علي اسراء23878161822230002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد عيسى رسن حوراء23879161822154013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةادبيحسين عباس عزيز حيدر23880161821036006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيجالب الكريم عبد خلف فاطمة23881161822177058

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيعلي سلمان الكريم عبد فضبلة23882161822157014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيعجيل نعمه ستار زينب23883161822237024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيعبادي نوري الكاظم عبد مصطفى23884161821022033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيسفيح جبار الزهرة عبد نباء23885161822167025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيعيسى سبتي محمد هناء23886161822252087

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيهزاع عبد سامي سجاد23887161821305023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمحمد علي عباس عال23888161822230041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيعبيد ثجيل خشان اسعد23889161821039007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيعطية حمزة حسين كرار23890161821097054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيحسين الجبار عبد منذر هاجر23891161822150053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيجوده حسن اسماعيل منار23892161822237041
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيبردان جوده كريم دعاء23893161822181009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيعطبان صبر ناهي كرار23894161821312013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيموسى خطار احسان عماد23895161821305034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبينحو منشد خالد منتظر23896221821044014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيطعمه محمد ناجح زهراء23897161822217045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيعلي هللا عبد الحسين عبد ندى23898161822169046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيمحسن قاسم راشد مرتضى23899161821014066

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيفندي صغير صالح مصطفى23900281821009032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيفالح غني ناهض زينب23901161822221017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيهللا عبد عبيد حسن فاطمة23902161822215025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيكريم الكاظم عبد مشتاق االء23903161822237002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيشالكة محمد عودة مصطفى23904161821094025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيمهدي عطية طارق زينب23905161822167014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمد شاكر محمود قنوت23906161822233046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيمحمد الجليل عبد حسن جالل23907161821027008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيسلمان انس علي نور23908161822209077

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعبيد هادي حسن اسماء23909161822231001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيراضي علي قاسم كرار23910281821027053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيطاهر عباس حسين رجاء23911161822225022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيخضير ياسين عادل عذراء23912161822380031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيمحسن الوهاب عبد اياد مريم23913161822238026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيعباس حمزة احمد بسام23914161821027006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين المسائية القرنة ثانويةالبصرةادبيجاسم ناصر واثق مرتضى23915161821354041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبينهيب عبيد جبار ضحى23916161822194055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيفرج هللا عبد كاظم جواد23917281821027012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعامر المحسن عبد جعفر سارة23918161822175024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيخزعل صيوان مؤيد زهراء23919161822176048

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيهللا خير جواد عباس صفاء23920161822252060

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيسبهان صادق الكريم عبد يوسف23921161821042124

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف عباس محمد هاجر23922161822227100

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبياحمد محمد فاضل االء23923161822220005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيصالح ناصر يوسف دعاء23924161822243019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبييوسف جواد سجاد انفال23925161822289002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيحسين شنيشل علي محمد23926281821043031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيمجيد مديخن سعيد جنات23927161822381010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالستار عبد خلف هللا عبد مرام23928161822217096

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيالزهرة عبد كاظم حسن ايات23929161822223010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيمسلم جميل كمال ادريس23930161821042008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعبد محمد باسم افراح23931161822181002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيوسيف ماضي ياسر هللا عبد23932161821052037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيجاسم جواد حازم محمد23933161821045026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيرمضان حسون جبار رضا23934161821030040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيغانم كاظم الحسين عبد ازهار23935161822203002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيسويد ضمد المنعم عبد احمد23936161821061007
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيدخان قاطع عباس بتول23937161822181004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبييوسف فاضل عباس غدير23938161822239027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحمود خضير سالم مرتضى23939281821027066

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيالرسول عبد الجبار عبد علي منتظر23940161821044044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيعطيه مدلول سليم احمد23941161821033002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد الدايم عبد مزيد محمد23942161821034050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي عباس فالح دعاء23943161822203019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيانويهض امهينو حنون مرتضى23944161821099034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةادبيثجيل خلف قاسم عباس23945161821129001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيساجت علي عبد فائز محمد23946221821252014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد هللا مال فالح عباس23947161821042049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعبود جاسم الباري عبد زينب23948161822227049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيحامد الخالق عبد محمد فاطمه23949161822237034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيياسين سلمان هشام محمد23950161821006067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبينجم عكموش سعد معاذ23951161821034056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم سالم بتول23952161822245009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة599.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيساجت عباس حسين فاطمة23953161842184179

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة590.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيغضيب غبيش خلف فاطمه23954161842152160

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة567.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمزهر خيري والء هدى23955161842202162

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة564.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفنجان الواحد عبد مفيد فاطمه23956161842165373

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة561.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيسعود حسن محمد العابدين زين23957221841001075

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة556.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفنجان الواحد عبد مفيد هللا عبد23958161841075149

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة547.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد جبار حسين حوراء23959161842222005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة540.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعطوان جالب فالح غفران23960161842169054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحبيب الدين نجم عماد مريم23961161842165417

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهلهل عبدالكريم احمد امنة23962161842165045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة531.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيجدعان حمزه ابراهيم مسلم23963221841029067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيمعتوق الرزاق عبد سعيد نور23964161842220037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل علي عبد باسم فردوس23965161842165384

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوضيح والي كريم سماره23966141842100058

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيطاهر ناصر العباس عبد حسن23967161841084021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيسعيدان جبر سالم براق23968161842333002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيخلف جوحي جاسم نور23969161842241021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيعيسى اليرهب عبد مثنى علي23970161841027023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيمصبح عصفور هادي فاطمه23971161842177014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمطلك علي عباس حوراء23972161842207019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعيفان رعد عباس جعفر23973161841060018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيجبر كريم سعيد محمد23974221841081029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيسليم هاشم حيدر محمد23975161841063018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعلي جاسم كريم أماني23976161842247006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالزم بريسم باسم آيات23977161842152008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيمياح موسى جبار زينب23978161842212018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجاسم الرضا عبد احمد رضا23979161841084044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة495.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيهاشم عاجب محمد حسين23980281841104007

2889 من 545 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةالبصرةاحيائيثجيل ساجت جاسم احمد23981161841346001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيحسن مطر هادي محمد23982161841045025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة493.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيحسن سويد عبد محمد23983161841015026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعبيد محيسن طارق حيهن23984161842383027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة492.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيصالح حسن صالح حسن23985161841049008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة491.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيموسى حسن ابراهيم زهراء23986161842268009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة491.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيعلي جلب شامي فرحان علي23987281841151137

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيزغير جبار احمد رسول23988161841034012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمادي عبداللطيف طالب مريم23989161842165407

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيجليف شوعي سعدون زينب23990161842202068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة490.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيعباس مهدي علي زهور23991161842252012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيالحسن عبد زغير فالح رحاب23992161842150012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة487.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيعبيد ياسر الفي علي23993161841135021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم المنعم عبد هند23994161842225057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة486.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعلي الحي عبد ضياء سبأ23995161842202085

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة485.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جبار فرج عباس23996161841045011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي جاسم نصيف فرقان23997161842165388

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيحسين نعيم خالد ايمان23998161842266001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة484.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائييوسف الرزاق عبد ماجد دعاء23999161842226021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسالم هاشم حبيب حسن24000161841084020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائينهار علي تحسين محمد24001161841084096

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة483.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيبريج ميزر محمد زينب24002161842278014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيفالح امين مشرق مريم24003161842221018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيالسيد عبد جبار احمد نور24004161842219037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعلي عباس الرضا عبد زينب24005161842176057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة482.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيمدن فيصل عصام مهديه24006161842234064

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيجابر حنون معتوق محمد24007161841047036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيالحميد عبد علي ضياء عذراء24008161842226068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائييوسف زكي عالء هاجر24009161842187026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحمود حبيب حامد حنين24010161842226018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفرج محمد قاسم علي24011161841075183

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيطالب جميل ماجد محمود24012161841352088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيجاسم عثمان زيد احمد24013161841355001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيحمود عبدالصاحب سعد حنين24014161842381028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيالويع شري خلف فاطمه24015161842247058

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة480.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيزغير حسين مولى عباس24016161841089032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائياللطيف عبد خالد وليد حنين24017161842170012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيصندل علي محمد عدنان سعاد24018161842169047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداود محمد وليد زهراء24019161842165200

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة479.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجابر منصور رعد سارة24020161842383055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمسلم ناصر الحسن عبد محمد24021161841083031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة478.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيعسكر رجيب حسين محمد24022161841015025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيمحمود الدين محي حسنين محمد24023161841001076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة477.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد داود علي صباح فاطمة24024161842167021
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةاحيائيعيال حسن فالح امنة24025161842273001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيهللا مال جاسب الكريم عبد زينب24026161842272006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيخضير سلمان يحيى سبأ24027161842212020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة476.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيحمود مهدي حسين نور24028161842226090

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهندول يونس عدنان هبه24029161842165494

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائياحمد ناصر زكي هبه24030161842209075

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحافظ حسون صباح محمد24031161841140073

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيمنور جاسم عدنان بتول24032161842208010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةاحيائيخلف الزهرة عبد حامد احمد24033161841365002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيراضي عبدهللا سجاد مها24034161842283033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبدالحسن ميثم فاطمة24035161842280059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائياعطيه جدوع ارحيم هللا عبد24036281841033013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعليوي عباس اياد منتظر24037291841003308

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيجبر حسابه هللا عبد سيروان24038221841059020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيالزم زايد كاظم ضحى24039161842222015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيياسين كاظم جواد منار24040161842218072

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيادم محمد جمال بدور24041161842165073

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم احمد شهاب زينب24042161842176055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة473.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيخميس رميض عماد محمد24043161841112021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحسن احمد فيصل انفال24044281842190013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيعبود طالب جعفر صابرين24045161842294012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيالرزاق عبد السالم عبد الرزاق عبد أسراء24046161842209002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيكاظم حاشوش كريم مريم24047161842245020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة471.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيطاهر حاتم ميثاق نور24048161842266018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعبيد الجليل عبد رغد مريم24049161842220032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمهوس رسن عدنان هاجر24050161842218087

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0الخارجيونالبصرةاحيائيزبون ماري سمير مثنى24051161841400029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيهيلك مجري الحسين عبد مصطفى24052161841022040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيداود الرزاق عبد داود بدور24053161842183020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيحسين ياسين يعقوب حسين24054161841043007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة470.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكميت طاهر ياسين مهدي24055141841047151

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة469.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد الحسين عبد علي غفران24056161842164022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة469.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةاحيائيعطيه جوده خالد محمد24057161841062018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة469.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيزبون حريجة غازي محمد24058161841004019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة469.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيكريدي نعمه عدنان علي24059231841051067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة469.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيحميد طالب رزاق زينب24060161842150017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعلي مطشر صادق زهراء24061221842321028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيجابر شمخي الزهرة عبد رواء24062161842244017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيشكر سلمان قاسم ايه24063161842145020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيخلف الحسين عبد علي ابراهيم24064161841016001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيعبيد ابراهيم جميل طارق24065161841357032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيعبدالواحد عبدالحميد عبدالمجيد اشواق24066161842212003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيالواحد عبد ناجي كاظم أيمان24067161842150001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيجوده هالل محمد هدير24068161842380040
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيجبر سعد الكاظم عبد فاطمة24069161842268019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد فاضل محمد ايات24070211842139020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعلي شاكر علي مريم24071161842234061

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالزم الواحد عبد رافد آيه24072161842184001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةقار ذياحيائينايف مبدر الحسن عبد علي24073221841316011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائينزال بستان خلف مريم24074221842156137

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيسوادي محي الرحيم عبد حسين24075161841001027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيكحيط راضي ستار سجاد24076161841089026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيقاسم علي حسين المهدي نور24077161841010033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيمجيد حميد رعد فاطمه24078161842247059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخشان سلمان ضالل مؤمن24079141841011089

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيمظلوم كاظم جواد علي24080161841053009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالساده مجيد طاهر مالك24081161842165428

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيمحمد حسن صالح فاطمة24082161842192027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هللا عبد ابراهيم خديجه24083161842247023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيدليبح ضايف صباح ندى24084161842209068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة465.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعليوي جعفر صباح اسراء24085161842381006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالواحد عبدالرسول علي زهراء24086161842165187

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد ناصر عقيل رضا24087161841084045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيهللا خير جرمن مرتضى محمد24088161841022035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيالباقي عبد عزيز حيدر وفاء24089161842207073

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيعلي عودة ماجد ايفان24090281742073007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة464.0الخارجياتالبصرةاحيائيالرضا عبد محمد امجد مروه24091161842401038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة463.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيعباس طارق محمد دعاء24092161842146007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة462.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعلي عجمي الكاظم عبد حسين24093161841355012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيموسى خلف علي زينب24094161842268013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة462.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائياالمام عبد حبيب ثائر علي24095161841019022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة462.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعباس عواد علي حسين24096231841014025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة462.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيحمدان حسين الجبار عبد فاطمة24097161842209051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعفريت ماضي رحيم عادل24098221841020043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحمود طليب كريم ظافر24099221841035088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيعون حمزه فاخر مصطفى24100271841150126

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهندال عبدالحسين عالء فاطمه24101161842165361

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيمحيسن زبون عاتي عباس24102161841004008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائياحمد شهاب محمد مريم24103161842210057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمد فالح مهدي موسى24104161841076030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليل مزهر سمير احمد24105151841011006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة461.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيمحي ناصر عاصف انور24106161841094014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيجهلول ياسين احمد ايناس24107161842218013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيكاظم محمود علي حسين24108221841309007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيملبس قاسم الحميد عبد علي24109161841083018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيناصح شناوه خلف عال24110161842161029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمد قاسم الزهراء فاطمة24111161842244034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيجاسم فاخر اسعد نور24112161842225050
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة460.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيمسافر عويد حميد نبأ24113161842177016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة459.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيسلمان الرزاق عبد نعمان زينب24114161842237015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة459.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعبد جبار ماجد مريم24115221842203097

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيهاشم طالب منقذ شمس24116161842239024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيسلطان جاسم سلطان حنان24117161842268005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيمحمد موسى مهدي عيسى24118161841015019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعكيب خشان فاضل بنين24119161842248003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةاحيائيالزهرة عبد جبار شاكر شهد24120161842227017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةاحيائيمفتاح الحسين عبد جميل احمد24121161841316002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيمحسن ديوان احمد الهدى نور24122161842238029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيكاطع وجر كامل وديان24123161842383110

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيجابر مزعل زايد حيدر24124161841090015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيموحي جمعة رمزي زينب24125161842272004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمكي سلمان عبدالفاصل االء24126161842280008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيحسين مصحب حسين حنين24127161842380011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمجيدي علوان نوري ادراك24128161842218001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيداود شاكر احمد مريم24129161842283031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاظم ذيبان خلدون زينب24130161842202064

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيبهلول كاظم باسم مصطفى24131221841306193

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير الصمد عبد علي محمد24132161841075252

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيعبيد نجم عبدالصمد نور24133161842181023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائيداغر جاسم مكي هدى24134161842148013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيصالح زويد رزاق سهام24135221842132016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيخنفر الكريم عبد علي رائد24136161841366001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيعلي ياسين سالم نور24137221842183059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةالديوانيةاحيائيالحمزة عبد االمير عبد العزيز عبد حنان24138241842181003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيناصر هللا عبد كاظم أيات24139161842209008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيسكر العال عبد وهاب طاهر24140251841022016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد صالح احمد شفاء24141161842184156

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة454.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيموسى رجب موسى خطاب24142161841358009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائينصيف عبدالكريم علي سرى24143161842381060

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائييوسف يعقوب ضياء ياسمين24144161842280073

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيحزام بهلول نجم الهدى نور24145161842272013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيمجيد الحسن عبد مشرق مصطفى24146161841352094

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيحسين جاسم باسم عباس24147221841013049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيناصر كريم علي فاطمة24148161842171023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيسلمان داود غازي اسراء24149161842169004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيسلطان شاكر محمود حوراء24150161842176031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن مطير حسين عباس24151161841060053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحذيه نعيمه فليح محمد24152221841307103

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعنيد جواد محمود زهراء24153161842162025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالعالي عبد نافع مفيد سيف24154161841352050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كاظم احمد نضال24155161842183090

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةالبصرةاحيائيحسب عريبي حبيب شيرين24156161842205007
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي محمود عال24157161842196016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد علي حسين ايات24158161842207007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةقار ذياحيائيعايد زبون نصير سراج24159221841316006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد حياوي غازي زينب24160161842247042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيحسن صالح سلطان نهلة24161161842212036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةاحيائيسلمان كنفذ سعد باقر محمد24162161841013047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةاحيائيعبيد جمعة سادة محمد24163161841374002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيجويد الزم حسن يقين24164161842240065

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة451.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعزيز ياسين لفته رنا24165161842220014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةاحيائيجابر كطامي نعمه مائدة24166161842258008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيجري الحسن عبد حيدر حسين24167221841306053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيدرجال احمد شهاب هبه24168161842383105

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعطية علي قاسم احمد24169161841039003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيحسين غيالن حسين نورالهدى24170161842381104

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيجمعة عبدالرزاق عبدالوهاب لطيفة24171161842212033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيحسن عبود عادل رحمه24172161842213009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيراضي عبداالمير علي وفاء24173161842383112

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيطمعه حسن غالب نائل24174271841150134

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة449.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيدرويش راضي مهدي سرى24175161842145074

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيفلحي نتوش جودة علي24176161841022015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة449.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيخماس حمزه الستار عبد آيات24177161842183006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة449.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيكاظم محيسن رحمه منتظر24178161841094087

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيطاهر ملوح خيون يوسف24179161841366002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةاحيائيدبيس كاصد صباح ايمان24180161842267003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائينعمه حنتوش نعمه علي24181161841043023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيصالح كاظم باسم زهراء24182161842208023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيوادي عبد مصطفى ياسر24183161841039039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0الخارجياتالبصرةاحيائيمسير مهدي منتصر شهد24184161842401022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعطيه الرضا عبد محمد قمر24185161842247063

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائينجم خلف غازي ازهار24186161842223003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة447.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس مشعل صادق محمد24187251841031662

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة447.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكريدي الجاسم عبد باقر سجاد24188251841205071

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة447.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمنور جاسم حسين عذراء24189161842184170

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة446.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةاحيائيحيال خميس صادق حسين24190161841042008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيفياض خلف مرتضى فاطمة24191161842225043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة446.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيلفته مظلوم ماجد علي24192161841019028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة446.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائيراشد ناصر حسين علي24193161841020015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح مصطفى سامي اكرام24194161842165021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبود عبدالكريم داود براق24195161842280016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد خلف هللا عبد نور24196161842219039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيحسن راضي محمد زينب24197161842173020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائييوسف رحيم خالد هدى24198161842237027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةاحيائيعلي عبد الزهرة عبد زينب24199161842194015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعوفي محمد كاظم شمس24200161742145100
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيتعبان رحمان حيدر مهدي محمد24201251841030028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيطعيس جبار سعد امنه24202101842109008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0الخارجياتواسطاحيائياحمد السيد علي محمد زينب24203261842401021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيمجيد جمعة فؤاد زينب24204161842274007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيمحسن ابراهيم خليل ابراهيم24205231841251002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان هللا عبد عادل علي24206161841075174

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيجليهم عزيز احمد عزيز24207161841015014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيعلي ساجت باكيت الهدى نور24208161842210064

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيطعمه ناصر تقي ضرغام24209161841030021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد فالح كاظم هدى24210161842335015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةاحيائيعبيد هادي كمال حسن24211161841359006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيربيد زغير هاشم منتظر24212241841005173

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصباح العيبي كامل حسن24213151741007017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيعويد رشيش هيثم حسين24214221841312013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيتقي حنتوش العالي عبد اساور24215161842150002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيحميد حامد احمد سجى24216161842380020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيكاطع حسن قصي محمد24217161841074031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيحسين كاظم جواد عقيل24218281841012030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةاحيائيعلي خلف احمد فاطمة24219161842227021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيبنيه صالح نوفل هدى24220161842200021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائينتيش عودة ماجد زينب24221161842253015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة442.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحسين عبدالرضا محمد اديان24222161842383003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيحسن ناصر اكرم نجاه24223161842283035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيالهيد كاظم خالد بتول24224161842290011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعفلوك الكاظم عبد صفاء اية24225161742145018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسين جاسم كريم ازل24226221842190003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيياقوت سبتي االمير عبد رؤى24227161842187007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم حسين ياسر24228271841154072

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحامد طالب عماد محمد24229221841036168

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيمحمد علي حسين سميرة24230161842284008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي صادق جعفر24231271841005043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيشالكه جبار جواد نور24232221842126052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيسالم هاشم ستار الهدى بنت24233161842383017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيغضبان حامد علي علي بن الحسن24234281841015004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيالصمد عبد فيصل غازي زهراء24235161842268010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم خليل الرزاق عبد بدرية24236161842225010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيشغاتي خلف حسين الهدى نور24237161842176103

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيهاشم ميثم صباح مصطفى24238161741043053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن مطر صاحب علي24239121841005019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمناحي عبدالباقي علي سجى24240161842383063

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيبالسم شرهان حميد امجد24241161841352018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيعلي طارق عادل شهد24242161842284010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيجياد محمد علي زهراء24243161842239015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسلمان هللا خير وليد احمد24244161841090003

2889 من 551 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفنجان كامل اياد زينب24245161842184111

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعبد رحمن اسعد علي24246241841037032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيسباهي حسن كاظم نبأ24247161842234066

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعيسى رحيم خالد علي24248291741007137

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمسير ابريسم هالل احمد24249211741010007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسوادي حميد يونس سجى24250251842122103

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة439.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد نجم حسن زينب24251161842177004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيطهيز محمد حكيم دعاء24252221842103042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيناصح ناصر محمد زينب24253161842247044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائياحمد كريم محمد علي24254161841020016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةاحيائيعلي المحسن عبد علي سيف24255161841013028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عبادي فرحان زهراء24256161842207030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكريدي مري الرضا عبد علي24257221841002153

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيياسر منور رزاق مريم24258221842155077

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيأمريهج كوزان محسن علي24259161841067020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيجعفر صادق لطيف مرتضى24260281841006122

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعليعل عبود ستار محمد24261161841140070

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيرمل راشد علي زينب24262161842210033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيابراهيم عوده ابراهيم سجاد24263261841202018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم خليل يوسف هاجر24264161842209074

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعلي النبي عبد اسماعيل بتول24265161842247011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيجريو جاسم عامر علي24266271841021031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيبصيله غازي عادل زهراء24267271842089028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيعلوان محمد برزان طيف24268221842118029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةاحيائيالكريم عبد يونس قيس هللا عبد24269161841061014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيالسادة عبد ابراهيم الكريم عبد مؤمن24270161841015023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيحسين عطيه شاكر رسل24271161842240018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيوالي فهد صالح مصطفى24272291841153237

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيعالوي عبد كريم احمد24273231841022004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعلوان محسن عالء حسين24274231841025009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيبحر هللا عبد نجم مرتضى24275161841022038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيناصر العال عبد مناضل استبرق24276161842204002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيبرغش نزال مهدي حسين24277221841001057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0الخارجياتالبصرةاحيائيمهدي عباس عقيل فاطمه24278161842401033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبر عاتي محمد روان24279161842165148

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيهاشم سعد الحسن عبد زهراء24280161842197021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحسن موسى سعيد علي24281241841207196

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمرزوق جابر عباس مريم24282251842084565

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين هادي حسين انعام24283251842084053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشندي عنبر كاظم احمد24284151841071025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيراهي شمران قسام محمدعلي24285261841010141

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيمهاوي جابر قيس محمد24286161841127014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيبس محمد جابر الهدى نور24287141842074153

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيمعتوق كاظم جواد نادية24288161842233025
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعباس جنخير هللا عبد طيبة24289221842412034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيابراهيم خليل قصي مالك24290221842190158

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيساجت تركي عبد صادق محمد24291161841060111

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائيعلي اسماعيل احمد كرار24292161841020018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيحسين محمود ياسين هادي24293161841044042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيجابر شمخي جبار فاطمه24294161842240044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسمير رسن ياسين ايات24295151842080018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيكودي موسى حيدر طيف24296281842065031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة434.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيمطلق الكريم عبد حيدر علي24297161841112013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيمحيسن حسين صالح مروج24298231842130044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيجايد عويد عباس عذراء24299221842200012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة587.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيالرحيم عبد الخالق عبد جمال اسراء24300161852231003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة547.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيالسالم عبد نوري فراس هاجر24301161852233030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة544.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيموسى هللا عبد علي منذر24302161851022115

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيسدخان لفته ناصر الفقار ذو24303161851056025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة538.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيالحميد عبد الرزاق عبد الحميد عبد الرزاق عبد24304161851046037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة536.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبود علي سعدي احمد24305161851019005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة536.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيالزم جاسب علي ازهار24306161852237004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة529.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيداود خليل الواحد عبد دعاء24307161852173013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة528.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم المحسن عبد كامل زهراء24308161852226048

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة526.0للبنين االهلية الخير بوادر ثانويةالبصرةتطبيقيداخل رحمان صادق يعرب24309161851343009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة524.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد عليوي سمير حنين24310161852210024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة523.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعودة عبود شفيع زهراء24311161852154016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة523.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيعثمان سلمان مازن فاطمه24312161852173037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة522.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيشبيب صدام رعد كوثر24313161752174021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةتطبيقيالمجيد عبد حميد ماجد هبه24314161852256012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة521.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيحسين مزيد ماجد احمد24315161851063007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة520.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب علي يعقوب محمد24316161851035019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيجبار زبون رياض اسوان24317161852278001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد الساده عبد حسن فاطمه24318161852240053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيزباري فارس حافظ علي24319161851112036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة519.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيالزم حسن علي تقى24320161852228023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور خلف علي تبارك24321161852239013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة518.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيعباس عيسى المجيد عبد كاظم24322161851043113

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة518.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيناصر بدر صبري العابدين زين24323161851083049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعبود فاخر احمد زينب24324161852228038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيهليل كاظم جواد زهراء24325161852296007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيالزم كاظم عاشور آيات24326161852257003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيمجلي بارح جوده كرار24327161851053088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيوادي كاظم مثنى الزهراء فاطمة24328161852187030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيبارج حمد شهاب سامي24329161851135032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد عبد زكي حسن24330161851049021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيخلف درويش إبراهيم حسن24331161851045005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة517.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جبار خالد علي24332161851074049
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة516.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيامين محمد سليم محمد ابراهيم محمد24333161851360023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة516.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان الرضا عبد حيدر زينب24334161852243036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة516.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيحسين عيدان كاظم علي24335161851307029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد كاظم قاسم زهراء24336161852218046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة515.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيحيال صالح عباس نور24337161852210110

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الصاحب عبد الكاظم عبد اسيل24338161852176005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة515.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيسكر عباس حسن زينب24339161852166004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة515.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيشريف يعقوب جاسم علي24340161851074042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيسبتي جبار ستار دنيا24341161852383110

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشهاب خضر زامل محمد24342161851135068

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحمدي الحميد عبد عدنان نور24343161852218093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن فليح عباس آمنة24344161852172001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم عوض امين منتظر24345161851311067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االهلية العلوم نهر ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن ديوان محسن علي24346161851390012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيشاوي الكريم عبد شاوي انور24347161851002026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيغاوي جبار ستار زينب24348161852154018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالمهدي عبد فالح عدي منتظر24349161851084281

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقياحمد النبي عبد عدنان سارة24350161852161011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمنشد مشيط محمد علي24351161851002184

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيناصر حبيب هيثم شهد24352161852174018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيصالح محسن السادة عبد غفران24353161852220030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم صالح حيدر24354161851346003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيزعالن الغفور عبد سامي محمد24355161851023029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان طعمة حسن الهدى بنت24356161852167006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة512.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيماضي الرزاق عبد عالء محمد24357161851015073

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد سردار ماجد رسل24358161852274008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم طه سجى24359161852226067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيعبد جاسم حسن زينه24360161852172018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جاسم سالم زهراء24361161852381047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيحبل النبي عبد الحسين عبد االء24362161852244004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيحسين صكبان صالح زينب24363161852266012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيراشد نعيس علي كرار24364161851394009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيصالح خصاف كاظم زهراء24365161852164022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد عامر فهد امجد24366161851019017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد خضير علي تاجية24367161852212012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة510.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم الحسين عبد علي محمد24368161851020086

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيجبر كاطع ناصر رسل24369161852294006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي الزم سامي نسرين24370161852268032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيسالم سهم محمود سجاد24371161851363080

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيحسين عبدالكاظم محمد رسل24372161852297003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيجبار حسين حافظ خالده24373161852248005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيجبر ناصر هللا مال فاطمه24374161852150036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الدورة ثانويةالبصرةتطبيقيجابر عبود الباقي عبد اسراء24375161852101001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد عباس الرحمن عبد علي24376161851126014

2889 من 554 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيرميض عربي الحسين عبد علي24377161851039088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة509.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيخضير شاكر احمد حوراء24378161852168008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمركب هميم عبدهللا نوره24379161852380060

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة508.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد عبد زكي كرار24380161851049114

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمجلي عباس زكريا سرى24381161852260014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم رحيم ايات24382161852167004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيفرج سوادي قاسم فاطمة24383161852172023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيصالل عبود حبيب ميادة24384161852254037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيجواد عبدالزهرة صادق مريم24385161852297013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد علي عبد حسن اماني24386161852309007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيديوان ناصر حيدر بلقيس24387161852268009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حيدر لؤي بتول24388161852275003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم اسماعيل قاسم تقى24389161852220009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعجد كاظم جواد دالل24390161852164017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد حميد مصطفى رسل24391161852237010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل سلمان داود فاطمه24392161852145041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحبيب ظاهر قاسم علي24393161851001121

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب سالم عادل جاسم24394161851050018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد فاضل جبار اكثم24395161851140014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي يحيى محمود سبا24396161852227029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيجباره كاظم علي هبة24397161852190024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةتطبيقيجراح هللا نصر حارث سجى24398161852255007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد منصور الجبار عبد صفا24399161852152046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي كريم زهراء24400161852231024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيجابر حليم عماد نور24401161852164054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةتطبيقينعت جاسم احمد ايالف24402161852284001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيضيدان غالب عماد امنه24403161852208006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيكايم ثامر بهي بنين24404161852212011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيماضي خلف كاظم حوراء24405161852244008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة504.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين هللا عبد عبدالرضا عباس24406161851007055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمكلف حسن فالح شهد24407161852228051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيخزعل مجيد حسين سجى24408161852218057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الكندي ثانويةالبصرةتطبيقيشيحان محمد شهيد محمد24409161851100023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيحميد الزهرة عبد الدين عالء حسن24410161851005015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعباس سعيد مرتضى زهراء24411161852227018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيحسن سالم محمد افراح24412161852202004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة503.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيعباس هللا مال ناظم نور24413161852215030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد عادل زينب24414161852169061

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد مزعل المحسن عبد عذراء24415161852245039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقينعمه ناهي مهدي نورا24416161852173052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيسهر محمد رياض ليلى24417161852243066

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد الستار عبد جميل احمد24418161851371009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد موسى مسلم محمد24419161851005055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيبدر جبار قيس بنين24420161852184024

2889 من 555 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد شاكر الرضا عبد زينب24421161852175024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيثامر حسين عادل ابرار24422161852237003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم حسن كامل حيدر24423161851034046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي غالم هللا عبد حميد شهاب24424221851307088

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيداود عباس الخضر عبد نبأ24425161852226119

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد داخل مازن حسين24426161851085033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجبر محمد جاسم حسن24427161851078005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم النبي عبد توفيق عباس24428161851043063

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمحتام ساجت رحيم انور24429161851002025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيهليل حسين علي البنين ام24430161852174004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيهندول يونس غسان منار24431161852238040

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيالساده عبد الستار عبد باسم مريم24432161852190018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم مجيد صالح االء24433161852227004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد وجدان24434161852210119

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسن الكريم عبد علي24435161851058046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيحسن بالل يونس علي24436161851051050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين االهلية الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيخلف ناصر حسين مرتضى24437161851109019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى علي عيسى حسنين24438161851084053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيعباس راضي صادق زينب24439161852153027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيناجي مالك جندي زهراء24440161852153019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان علي احمد ايات24441161852253004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد خضير ابراهيم فاطمه24442161852283035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيعطيوي خضير كاظم زينب24443161852238021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد لطيف احمد حوراء24444161852162007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيهيجل زعالن ماجد الهدى نور24445161852198016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيدعموث صبيح جاسم االء24446161852244003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمطلق المي سمير نرجس24447161852226126

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيشياع منصور عبدالباري زهراء24448161852383103

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعذيب كريم شناوه فاطمه24449161852164044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيسيف سعود اسامة سارة24450161852215015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيسرحان نايف كثير فاطمة24451161852380070

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيشبيب صدام علي محمد خديجة24452161852171008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقياحمد عبد فيصل سارة24453161852187019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيدرويش عبود جمعة زينب24454161852239024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حسين امين محمد24455161851028044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةالبصرةتطبيقيحسن ابراهيم عماد كرار24456161851142010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم يوسف حسين علي24457161851056037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد أياد لؤي همام24458161851085143

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيداود حنتوش خليل هللا عبد24459161851076030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيماهود مزعل حسن منتظر24460161851357325

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيدهام رشيد محمد فاطمه24461161852226093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيعاصي السيد عبد صباح فاطمة24462161852275017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعودة الواحد عبد رعد وعود24463161852176135

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور عبد سالم هللا عبد24464161851010048
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيعلي ياسين خالد زينة24465161852174015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبد صافي حسون زينب24466161852169055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس ناجي صالح زينب24467161852175022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة497.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي فرحان علي مؤمل24468161851084205

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة609.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبياسويد عباس حسن ايات24469161822200005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيمحمد رحيم رعد مريم24470161822153027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعبود كاظم جواد حسين24471161821049021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة554.0الخارجياتالبصرةادبيجعفر موسى جهاد منار24472161822401149

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعيسى محسن كريم مروة24473161822154048

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيداغر النبي عبد سلمان دعاء24474161822200013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيعزيز كباشي بالل نرجس24475161822295016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيعبادي جبار هناوي محمد24476221821073030

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيحسان حميد الحق عبد هدى24477161822223090

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعزيز شجر الحر عبد فاطمة24478161822243055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيسلمان مهدي صالح فاطمه24479161822289019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيعلي لعيبي هاشم هللا عبد24480161821055020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيهاشم علي احمد حوراء24481161822288013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة523.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعلي طعمة خلف احمد24482281821102004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيناصر عزيز اسامة زهراء24483161822252036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيعلوان الحسين عبد رياض اسراء24484161822238001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيموزان رسن فيصل غزوان24485161821027037

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيكريم حسين جمعه محمد24486281821039039

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيحسين محسن منصور يوسف24487281821017051

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيعزيز هاشم احسان علي24488161821092016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيهويدي الكريم عبد علي احمد24489221821041003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيعلوان قاسم فيصل زهراء24490161822252040

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيداود زعيبل قاسم بنين24491161822206005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمحمد عباس رحيم رسل24492281822078019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيسعيد الزهرة عبد ميثم حنين24493161822243013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعلك الجليل عبد فؤاد مريم24494161822175034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيغضبان محمد جاسم علي24495281821046036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد جواد داخل سجى24496161822175025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعبود زاجي الغفار عبد نور24497161822175039

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيمحي مغامس عيسى مريم24498161822179036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبينجم مهدي الكاظم عبد فاطمة24499161822175032

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيجاسم لطيف صبيح بتول24500161822200007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيلعيبي غانم الزم مروه24501161822200027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة487.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيسويد عويد عبود اسراء24502161822291001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيهادي جبار حلو سجاد24503161821027020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبياحمد شهاب الكريم عبد زهراء24504161822242028

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيباشاغا طابور محسن مريم24505161822242050

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيداود سلمان داود زهراء24506161822202007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيعيسى موسى خليل حسن24507161821039022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمهدي صالح صفاء امنه24508161822230006
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيعلي حسن الزهره عبد اسد24509161821033005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيادبيعطيه رميض الكاظم عبد علي24510221821305018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيخليل عدنان ماجد علي24511161821027035

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيموزان الجبار عبد عقيل زهراء24512161822163003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيثامر قاطع حسن فاطمة24513161822252065

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيعبود حسوني رياض زيدون24514161821027017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيسوادي مكطوف عبد مشتبى24515221821041055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيطعمه شالل هللا عبد العابدين زين24516221821005016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيرؤوف كاظم جواد هللا عبد24517161821016031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيحمزة حسن الحليم عبد فاطمة24518161822245043

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيجاسم الرحيم عبد عطا هادي24519161821312023

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةادبياحمد السادة عبد هاشم زينب24520161822249009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيخلف ثاني كامل وجدان24521161822194096

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيصباح يسر الولي عبد فاطمة24522161822175033

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة470.0الخارجيونالبصرةادبيمهدي الحسين عبد يونس غفار24523161821400081

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيجبر حسن جبار حسن24524221821006011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيناصر الرحيم عبد جعفر هدى24525161822217120

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة469.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيسوادي حسن حمد صبى24526161822243045

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة468.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيشهيف موسى حسن علي24527161821305031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيرحيم كاظم ضياء جنان24528161822295003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيموسى كريم جليل مرتضى24529281821010057

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيناصح جابر محمد حمزة24530161821305017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيكيفي راضي حميد سعيد24531161821014029

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعودة طالب ناظم هاجر24532161822305010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيعنيسي جبار وهيب صدام24533221821073011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة466.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيصبيح محمد جاسم محمد24534161821307026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبينغمش مشلوش كامل فاطمة24535161822206024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيمحمد كاظم عباس حسين24536161821049024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيسلمان داود ساجد سرى24537161822252055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيحسون عريبي النبي عبد رضا24538161821055009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة463.0الخارجياتالبصرةادبيشمالن النبي عبد غازي رشا24539161822401064

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيادبيخليف هللا عبد مدعون هللا عبد24540221821015008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيادبيجبار حميد جبار ستار24541221821015005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة463.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيصالح مهدي هاشم حسن24542161821307004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيحبيب فردان حسين زينب24543161822217048

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة462.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيمعارج زعيج كاظم حسن24544251821116009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم خالد تبارك24545161822171018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيحسن صالح جواد حيدر24546161821047028

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيمحمد هللا عبد صادق محمد24547161821052061

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيحسن كامل الكريم عبد افراح24548161822238003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعباس جبر جعفر علي24549241821024027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة460.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيعبود الزهره عبد الرحمن عبد فاطمه24550161822153020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة460.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحطاب عبد سالم هجران24551281822050086

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبينزال الحي عبد طارق زهراء24552161822169019
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيعلك الباقي عبد عصام زهراء24553161822236007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيزامل كاظم مالك ضياء24554161821025018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة621.0للبنات الساجدات ثانويةالبصرةاحيائيجابر خليف رافد ذكرى24555161842144005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة617.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيعوده ذاري حكم الهدى نور24556161842243057

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة603.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيحزام الحسين عبد شاكر رقيه24557161842264004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة596.8للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيشداخ علي عامر فاطمة24558161842232020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة579.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائينعمه مهجر الهادي عبد زينب24559161842175018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيحنون جاسم وهاب ابات24560161842154001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيخضير مسلم جمال سندس24561161842179017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيشريف فاضل صباح نوري24562221841061034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل طالب حسن مثنى24563161841089050

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد عبدالرضا فرحان زينب24564161842314007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجعفر شهيد الغالي عبد زهراء24565161842153015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيعكال حديد عواد علي24566161841069054

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيطاهر جندي خليل سمر24567161842202091

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيخليفان نجم جاسم مها24568161842210059

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيجبير جاسم كاظم زينب24569161842208036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيصانت ثامر عباس حيدر24570281841018010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيرحيم حافظ ناظم انوار24571161842179005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيمزهر عنبوش محسن أبراهيم24572251841003001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيكمر زغير حميد مريم24573161842212034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحاشوش استار داود ستار24574291841003140

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيجازع نجف العباس عبد فلاير24575161842332041

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيغياض كاظم طارق آيات24576161842240003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيموسى مطرود فاضل عباس24577241841016044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعواد عطشان حرجان كرار24578161841038016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيكاظم خلف عمار همسه24579221842311042

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيكاظم خلف عمار نورس24580221842142049

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد جاسم محمد مريم24581161842243053

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيبدعي علي الحسين عبد علي24582261841155024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيسعد كاظم جبار غدير24583281842070036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيغانم عوده يوسف فاطمه24584161842299013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر حسن علي24585251841007147

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيعرير سعيد نعمه ميسان24586261842095028

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة500.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيحسن جفات هاتف كرار24587261841169015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيصياح حمود فهد خالد24588251841014035

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود راجح زينب24589161842247037

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيحسن الكريم عبد كاظم بتول24590161842247013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيجوحي حميد غالب هللا عبد24591221841301039

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيضنيج مطرود رمضان حنين24592221842143044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيعبد عودة محمد البنين ام24593161842242005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبد فليح رياض احمد24594251841150018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعيسى يحيى سلمان زينب24595161842381051

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيعصفور خضير حسن نهى24596161842237022
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحمدان رضا محمد جاسم24597161841139011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالمهدي عبد جبار المحمد عبد تمار24598251841014015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيازغير هللا عبد كريم فتيان24599221841021071

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيدبيس الزهره عبد شاكر محمود24600221841001167

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائياحمد موسى علي مريم24601281842057016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيصالح مهدي فالح أنسام24602281842066003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة488.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد علي محمد مؤمل24603241841011069

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة487.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيحمزه شهاب احمد مروه24604161842228093

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيحسن خلف قاسم رسول24605221841067025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخلف جبار ستار حيدر24606221841040027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيناصر شدود قحطان بشرى24607221842146009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعليوي طعيس االمير عبد محسن24608261841010129

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيفليح خريبط خالد ايات24609161842259005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنين االهلية المعارف ثانويةقار ذياحيائيرويح زايد االمير عبد محمد24610221841381008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيحسين لفته حسين فاطمه24611161842181017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمحمد جبار عزيز نورس24612221842321060

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيمفتن جويد رياض هبه24613161842272015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيراشد طالب طارق محمد24614161841355049

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسون سمير علي حسين24615251841010044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة484.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذياحيائيجعفر منور نزار نور24616221842187013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيعوده الزهره عبد خالد صالح24617161841033022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيصالح ساري رزاق ليلى24618161842200016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيسفيح ناجي مجيد المصطفى احمد24619161841076002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعالك جنيوي حسن حنان24620241842093026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيمرسول شراد علي هبه24621221842104038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمحسن علي هشام فاطمة24622281842070049

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيدفر غيالن حبيب احمد24623161841069002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة481.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيداود راهي علي كرار24624251841122160

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيعويد لفته جوالن سعيد24625161841067013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه جاسم كاظم آالء24626241842114009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةاحيائيمحسن الحسن عبد عادل علي24627161841061017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات البينة ثانويةالبصرةاحيائيمهينو خضير فرحان تبارك24628161842291003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيوناس كنو عقيل مصطفى24629241841001292

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيلفته فارس مزيد فاطمة24630161842209059

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيلزهرة عبد حمزه الولي عبد شكران24631161842175024

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيوحيد وناس رياض رسول24632241841207117

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الشيماء ثانويةميساناحيائيكحامي كاطع هاشم نبأ24633281842075019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعلي احمد سنان رأفت24634161841039014

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيذياب نايف عبيس احمد24635231841255008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيناجي هادي صالح علي24636271841152034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائياحيمد عبد عقيل رفاه24637221842393039

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيرخيص كاظم رياض باسم24638221841091013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد ضايف سعد علي24639161841128010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيكيطان فاضل كريم حوراء24640161842212014
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة477.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعبدهللا نجم شاكر سوالف24641161842300021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيبندر عبيد كاظم كرار24642241841002064

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد عبدال كطافه زينب24643161842200013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحوات حمود حافظ جنان24644241842220371

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيفرحان عباس وائل أيه24645231842123006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيمظلوم وحيد كاظم رسل24646161842200007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيمحمد عبد حسين علي24647161841039023

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيمهلهل محمد الحسين عبد يوسف24648161841027038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد تويه ثامر احمد24649241841035003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذياحيائيجبار غياض راضي رزاق24650221841082003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيهالل زيد عبد رحيم زيد24651251841122085

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيداخل احمد صادق هدى24652161842383107

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد مدلول صافي زينب24653161842177006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيلفتة مهدي محمود حسين24654241841034009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيخفي جاسم فالح علي24655221841013063

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيبدر الحسين عبد عواد زينب24656161842332026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذياحيائيكمر حسين علي حسين24657221841217003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيبجاي سعدون فؤاد تبارك24658221842120004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيجدوع عبدالحميد عادل زهراء24659161842280032

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيراضي عبد جاسب مجتبى24660281841008043

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيرشيد الحسين عبد سهم حميده24661241842143005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيساجت عناد سلمان حكيمة24662221842182005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعيدان سلمان حسين علي24663221841023058

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعبيد علي عباس حسنين24664241841001064

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعلي ناجي حايز احمد24665241841001006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيزناد جابر مهدي االء24666161842181001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيمهدي صالح جمال حسن24667221841070004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعزيز محسن نبيل فاطمه24668161842300029

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمطرود علي يونس الفقار ذو24669161851001074

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيجودة حنون قاسم مريم24670161852179015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة548.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيعبادي لطيف علي رقيه24671161852309027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقييوسف علي منير االء24672161852283004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جليل عودة دموع24673161852154011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيداود هللا عبد الكريم عبد مصطفى24674161851358103

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيبرغش ناصر محمد جاسم24675161851004009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيجويت علي زهراو ايات24676281852060006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيجباره هللا عبد نجم فاطمه24677161852175036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة529.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيفضاله مهاوش طالب علي24678251851116069

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة527.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجف اسعد زينب24679161852309034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيعبود جاسم قبيل كرار24680161851121037

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيفالح صالح االمير عبد سجاد24681161851005025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس االمام عبد نجم حسنين24682161851022031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيحنتوش الصمد عبد حسن حنين24683161852167010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الزهرة عبد قاسم العباس24684161851010007
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعجمي طاهر رحمان عون24685161851090038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيحسين كامل تركي زهرة24686161852210050

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمبارك ناصر فاخر اسامة24687161851074012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد حميدان الرزاق عبد حسين24688161851001055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيعودة سويد حسين زينب24689161852198005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين قاسم كفر ثانويةالبصرةتطبيقيغالب مزبان عالء صفاء24690161851102011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيجياد عناد جمعه وائل24691161851027059

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيخاطر العزيز عبد سعود نوره24692161852227058

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه عبدالمنعم رياض ايمان24693161852290001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات االهلية سينا ابن ثانويةالبصرةتطبيقيمضهضب الرحيم عبد امير الهدى نور24694161852298003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس ارحيم علي زهراء24695161852162011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيحمد صالح حميدي ضاري24696161851139056

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيصدام فنجان رجب المجتبى الحسن24697161851006018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صابر نعيم لبابه24698161852206015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر بوهان مصطفى منال24699161852223027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعبود ضمد محمد سجاد24700281851151256

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد فاضل نجم هديل24701161852163021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجارح جاسب صالح منى24702161852207046

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر جابر حسن مريم24703161852277020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه جوده خالد حيدر24704161851355088

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي عبد سلمان هدى24705161852243074

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن النبي عبد خالد زينب24706161852243037

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد جبر فالح ضحى24707161852244018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد حمزة عماد اسيل24708161852239003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد السادة عبد الكريم عبد مروة24709161852221013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخضير هللا خير احمد علي24710161851019084

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيفرج شناوة شافع زهراء24711161852301010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيناصر صالح مهدي عالء24712161851364139

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيالزم مردان عدنان زينب24713161852176058

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيخضير الحسين عبد جواد آيات24714161852206003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيحسين العالي عبد السادة عبد ضحى24715161852221011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز مهودر اسعد رشا24716161852243026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيفليح زباله نايف حمزه24717241851010022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسن ضياء افراح24718161852243006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمهيدي كوين عقيل علي24719161851139073

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيغياض عاتي حمد فاطمة24720161852252017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيجباره عليوي كاظم هبه24721161852240068

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي كشكول راشد ليث24722161851033089

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم ابراهيم باقر24723161851005011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيحسون الوهاب عبد حسين علي24724161851005038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعلي مطلك ظاهر حبيب24725161851300008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات البينة ثانويةالبصرةتطبيقيماضي فالح حسين اسية24726161852291001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيوهاب يوسف فياض زهراء24727161852301012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيوادي سالم داود صابرين24728161852154030
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعبود عبدعلي جميل حوراء24729161852299002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيالمجيد عبد الحميد عبد الماجد عبد فاطمه24730161852258028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة660.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيخضير وطبان عظيم رقيه24731161842309004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة646.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيعوده مرتضى مدرك شهد24732161842170027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة640.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيحمودي قاسم الكريم عبد أسراء24733161842209003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة635.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيهاشم الرزاق عبد نجم علي24734161841357049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة633.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيحمد كامل جاسم محمد24735221841016018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة633.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعوده عطيه محمود علي24736221841035125

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيبنيان حسن محمد هايدي24737161842210070

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة627.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الباقي عبد الباسط عبد رقية24738161842250003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة626.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيعطيه لجالج عبدالحسين كاظم24739221841026031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة625.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيراضي مكي عباس شهد24740161842226062

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة625.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصالح علي عدنان عباس24741221841039059

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة623.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيحسن شريف عواد احمد24742161841135003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة620.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيبريدي حاجم علي ابتهال24743161842380046

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة617.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيمحمد عوده ثامر مصطفى24744221841031136

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة617.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيكاظم علي الرضا عبد زينب24745161842218042

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة615.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيعاشور محسن علي شهد24746161842268017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجبار رمضان ستار سجى24747161842226053

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة612.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيزرزور منصور اعضب نهلة24748161842266016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة612.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد صالح علي كرار24749161841356010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة610.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيعيسى سلمان اسعد مروة24750161842220029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة609.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيالمحسن عبد الكاظم عبد جواد حوراء24751161842243021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة608.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمطشر حسين كريم حسين24752221841035057

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة607.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعبيد كاظم فاضل محمد24753221841306187

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة606.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيسلطان ناصر فائز عفاف24754161842283023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة602.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيحمزة عباس عادل رويدة24755161842268008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيشهاب طعمة ابراهيم غدير24756161842196017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيشميل مطشر بسام زمن24757161842218033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيغافل جبر كاظم زهراء24758221842156079

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيخشجوري حسن رياض زينه24759161842290029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائينايف خلف عايد تهاني24760161842259011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيدبيس شرشاب منصور ياسمين24761161842202164

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة596.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائياسود جدوع كريم احمد24762161841300005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيموسى ناصر توفيق زينب24763161842238017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيعنيت محمد رحيم قيس24764161841039027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيجخير وداد زهير كرار24765221841042025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة591.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيمحي عطوان بهاء اكرم24766161841016003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعزيز حسين عالء مريم24767161842259030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيزيد اللطيف عبد عالء ساره24768161842162031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائياعبادي يوسف عالء فاطمه24769161842153026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيسهيل كاظم محسن هدير24770161842296015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة585.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيكاظم خليفة خليل علي24771161841063011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيجبر منخي نعيمه حسين24772221841096022
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعطيه حميد عدنان زهراء24773221842162056

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد ادهام حسون سراج24774161842383147

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة580.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحول الحسن عبد ابراهيم حسين24775161841075068

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة580.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيحبيب كريم يعقوب ايمان24776161842179006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة579.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيناصر الكاظم عبد ياسين سجى24777161842309009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة578.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحسين فالح محمدعلي نور24778161842290041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسبتي الزم عادل زينب24779161842165225

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيهنيدي أوحيد سمير فاطمه24780161842259025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيعذافه ربح جبار الرضا عبد24781221841277015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد احمد حافظ صادق محمد24782161841089061

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيرمام عويد صبيح مهدي24783161841394012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة573.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيبردي جاسم راجي مسلم24784161841300028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيبدن الرسول عبد مالك حسين24785161841089019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعمران خضر قيس جواهر24786221842141040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيزلغف كاظم جواد هدى24787161842154036

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيجابر خلف محمد سجاد24788161841089027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيالرزاق عبد ايوب ثامر مها24789161842226085

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيمحينه سعود فائز محمد24790221841042028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيمنور ياسر فوزي مسلم24791221841046072

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيكاغد احمد عبدالقادر صفاء24792161842301021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيمحيبس هللا عبد نجم جاسب24793221841016005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيالحسن عبد عباس محمد عباس24794161841030027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيزيارة عبدالحسين رجب فاطمة24795161842301027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد الصاحب عبد عباس العابدين زين24796221841037025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيعلي حميد غائب نور24797161842275018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيمصطفى شاكر معاذ نها24798161842263016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيعذيب نشمي عداي عباس24799221841318007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيمطر سعيد حسيب مهدي24800161841033039

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيعلكم الحسن عبد زكي زينب24801221842105067

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةالبصرةاحيائيعلي خلف زياد علي24802161841346010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيجابر مهدي بشير ندى24803161842202147

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيكاظم محيبس طالب رقية24804161842210022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيمحيبس راشد حميد طاهر24805221841016011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد رحيم وسام ُعال24806161842309011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكريم الحسين عبد عقيل علي24807161841075179

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةاحيائيفليح كرافه عبد واضح24808161841041017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيسلطان االمير عبد محمد نورس24809221842205013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيبدن العالي عبد االئمه عبد زهراء24810161842332022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيفهد ساجت مهدي تمهيد24811161842228027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيجايد علي الرضا عبد محمد24812161841356011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيجازع نجف العباس عبد اسوان24813161842332005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيكريم الرسول عبد سعد زينب24814161842219015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي ايوب مانع احمد24815161841084008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيمجيد عزيز جعفر صادق24816221841096029
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيكنعان صبري حسن حوراء24817161842170014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيحرب طعمة محمد ابتهال24818161842176005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيعلوان حسين رضا الهدى نور24819271842054027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيكرنتي عبد خلف أمين24820221841019004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيصحن صبيح بشير زينب24821161842245010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيفهد خليف نعمه محمد24822281841005025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيسيد هريفي حسن مصطفى24823161841016022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيلفته علي خضير ياس24824261841010167

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيقاسم حسن قاسم فاطمه24825161842197052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةاحيائيمحمد محسن كاظم اسراء24826161842277001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيصالح جابر ناظم نبأ24827221842202018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالنبي عباس كاظم ايات24828161842280011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيملوح فاضل حازم رقيه24829221842105039

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيرشم ابراهيم نعمه نور24830161842290042

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيكحط خلف عبدالزهره ابراهيم24831161841300002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيازغير عداي علي حسين24832161841002016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيمحمد راضي جبار زينه24833161842296005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيادهام نعيم ساجد حنان24834161842184052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائينايف جبار بدن حسنين24835221841015007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيرشم عزيز حسن زينب24836161842162028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائينجم مهدي الرضيع عبد مريم24837161842153029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيخضير جاسم هاشم البنين ام24838161842244006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيصحن وداعه حسن محمد24839221841273016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم حازم سارة24840161842196013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيناصر محمد باقر قدس24841161842176088

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحسن فاضل محمد هادي24842221841040099

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيطعمة بردان هللا عبد شمس24843161842197037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيجمعه موسى خالد البنين أم24844161842230002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات الساجدات ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم محمد نعمان فاطمة24845161842144012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد شاكر االمير عبد صفا24846161842265010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيراضي عريبي قيس هدى24847161842223031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيماجد صبيح رائد فاطمه24848161842175031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيشريف عاتي منصور استبرق24849161842380002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيناصر مرداو علي رياض24850221841034011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعبود يوسف حسن مصطفى24851161841085042

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيمكي خزعل جمال خالد24852101841019045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيكاظم هادي رافد ساره24853161842228060

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمهدي توفيق محمود فاطمة24854161842226080

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيهللا عبد موسى عزيز كاظم24855231841051078

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الشهيد عبد ماجد وصفي24856161841063020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعبود صالح جواد امنه24857161842300003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيعباس ناصر موفق فاظمه24858161842173030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيداخل عبدالزهره رحيم ضحى24859161842300022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل حيدر مريم24860161842234059
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيالنبي عبد الزم فالح هشام24861161841039038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيالواحد عبد عباس كاظم  غدير24862221842202015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيياسين مهدي ساجد عال24863161842218058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيحسين كاظم مجيد رفل24864161742207020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيفالح الرضا عبد سلمان داود24865161841039013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيدحيبج مطشر جالل فاطمة24866161842212027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيباجي حمود كاظم حمزه24867291841016016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيمذود جبير عدنان امير24868271841024005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيفرهود عامر رشيد البنين ام24869161842243008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيسلطان كعيد مسير علي24870221841259007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيرسن طعين حميد عطور24871161842266006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيرباط علي محمد حنين24872291842079008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيابراهيم خليل عماد زهراء24873161842189017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعبود حسن عاهد اسماء24874161842234006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذياحيائينجم لطيف عالء حسين24875221841367005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيديوان غليم عبدالكريم زهراء24876161842280034

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيسبتي كاظم علي سجى24877161842247049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعليوي كريم كاظم مؤمل24878261841010119

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد عاشور مسلم تقى24879161842184050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينمر كزار ثائر اديان24880161842152012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيحسين جبر عدنان زينب24881161842204020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجثير غانم علي الحسن24882161841075040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيشهاب اللطيف عبد خالد روان24883161842184076

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائييعقوب جالب ريسان ايمان24884161842223007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيفهد كاظم جواد ندى24885161842247071

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيزباري شاكر كريم غاده24886161842383075

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيثجيل كاظم وليد دعاء24887161842383134

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيطهمور صبيح الخضر عبد يوسف24888161841356014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيعلي عبد عبيد نجم علي24889281841033015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةاحيائيسالم علي محمد الهدى نور24890161842237024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيياسين عباس فراس فرح24891261842094028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيغالب جمعه مسلم حوراء24892241842095028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيالرضا عبد جواد محمد صادق حوراء24893161842220010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيخضير جبار الستار عبد فاطمه24894161842183067

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيجاسم يعقوب يوسف ليلى24895161842248011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمحمد كاظم فاضل منتظر24896221841039127

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبودي حاشوش داخل عمار24897141841015044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعيدان خلف فالح حسن24898221841054006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيشلفاط عاشور محسن محمد24899221841057024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيماهود حمود شهاب منار24900161842247067

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيشاكر جاسم عدنان هدى24901161842177019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيغركان كاظم علي نور24902161842266017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيجساب ماشي وليد علي24903221841310093

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعلي علي عبد الزهرة عبد هاجر24904161842176106
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيضيدان شاكر صابر سجاد24905221841310052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةاحيائيحمزه الواحد عبد مهند مؤمل24906161841061021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيلفته خلف ساجت احمد24907261841028006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيعباس كريم عيدان محمود24908241841153011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيغالي يوسف صفاء ايات24909161842184022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةاحيائيرحيم حسين عباس ازهار24910161842250001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيكاظم علي جمعه ايات24911161842228015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبدر موسى محمد مرتضى24912161841075274

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعلي مطير عزيز مريم24913221842175155

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيمحمد عبود قادر امجد24914221841023008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيحميد شجاي جميل حوراء24915161842309002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0الخارجيونالديوانيةاحيائيسلمان جبار جليل صادق24916241841400025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيخفي ياسر عبد عالء24917161841036035

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيداغر جبر ابراهيم محمد24918161841139057

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيمشكور جيخاو وليد وسن24919161842240064

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيحمادي جاسم محمود مريم24920161842275014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعمير زغير مطشر احمد24921221841035009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعلي نعيم عواد وئام24922221842203113

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيصالح كمر نجم هللا عبد24923221841273009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيخضير حسن جاسم حسن24924221841272003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيمبارك شذر سالم حوراء24925221842163014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحميد فاخر كامل نبأ24926221842105109

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائييوسف نبيل ثائر نبأ24927161842335014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيمهدي جاسب جبار مريم24928161842175038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيحسين فالح يوسف احمد24929161841022002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمخور عزيز خالد سجى24930221842153182

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيزاجي طرير علي مروه24931161842380032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفاحيائيعبد علي حسن رضا محمد24932251841036006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيعبد جساس قاسم نور24933161842244040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعباس محسن علي روان24934221842178045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيخلف كاظم جواد حسين24935221841021022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيلعيوس نعيم عقيل مسلم24936221841020076

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيجبير نعيم صالح عالء24937221841091062

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيخسباك كاظم فاضل مسلم24938241841069034

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعبد جاسم صادق حيدر24939231841014030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعبود مطشر احمد اسراء24940161842248002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيشعالن متعب جاسم رفل24941231841252054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيحافظ زلغف عوده غفران24942221842102040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيفيصل الوهاب عبد حسين فنار24943161842245018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيصالح اخليفه عبدهللا غصون24944161842294013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيغافل صكبان عزيز التفات24945221842323017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيمزبان زيدان حامد فاطمه24946221842111026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيكاظم جبر حمزه فاطمه24947231842153058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيسماري مجور شريع نسرين24948161842243056
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيكاطع ميثم جاسم بنين24949161842239006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمطر خلف كريم يوسف24950221841003274

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيدبعون حسين نعمة حسين24951231841167005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجبير شمخي شهودي ندى24952221842175173

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائينصيف جساب صباح عباس24953231841252076

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيحسن عوده كريم يحيى24954261841202070

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيديوان تفاح هادي اسماء24955161842202005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيحميدي الحسين عبد رحيم عباس24956291841100075

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيجدوع خيون سليم فاطمه24957221842164052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحذيه والي محمد نور24958221842175187

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيصالح حميد باسم سجاد24959221841382024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيحداد حسن مرتضى الهادي علي24960221841092018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيالزهره عبد مكي يحيى علي24961221841011037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةاحيائيماضي كاظم صالح عقيل24962241841007015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبد فرحان حسين24963241841013033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيهربد سلمان الكاظم عبد بالل24964241841064011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيعلي مدلول سالم محمد24965231841059053

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيمحمد نعمه محمد حسن24966271841152012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات المروج ثانويةقار ذياحيائيشمخي ذياب حليم ايهاب24967221842137004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيقاسم صياد خيري مسلم24968221841096071

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائينعمه حنون ليث علي24969221841033049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلاحيائيجبر كاظم مدير كاظم24970231841202019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيعويد عبيد هويدي تحسين24971221841061006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيفشيخ دخيل حسن هللا عبد24972221841001095

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعلي عاجل جبار سجاد24973221841029031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسلمان مزهر كاظم حسين24974221841031038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد فالح علي هدى24975161842204045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحريب الكريم عبد علي مصطفى24976161841084114

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيكاطع محسن صاحب زينب24977241842107054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيفعيل قاسم الخالق عبد حسين24978161841015006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالغني عبدالعزيز عقيل بتول24979161842165069

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيمحمد خالد محمود اسراء24980161842238003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيحسين دريول جاسم رنا24981161842294008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيخلف سالم عماد ورود24982161842213027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيبسه عبد يوسف حسن24983161841356002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصيهود جعفر عادل محمد24984221841039108

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيحسين هاشم حيدر منتظر24985221841091109

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيعامر هزام سعيد عماد24986161841135023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصبر عتيوي عدنان حسين24987221841039029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعذيب عبدالرحيم ميثم مروه24988161842383083

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيالهادي عبد جوده كامل علي24989161841355043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيشمال علي عبد كاظم قاسم24990221841057017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائينايف جريو كساب عمر24991161841036043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيكحيوش جبار خضر فاطمه24992161842153023
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد بناي كريم االء24993221842141017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعلي كاظم سامي اسراء24994221842178007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيسلمان داود فراس محمد24995231841058032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخزعل علي سلمان نور24996161842184247

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيموسى الحسين عبد موسى محمد24997271841036089

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيحسين باني رزاق ازهر24998221841015003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيطشطوش دايخ جعفر علي محمد24999221841034024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيمحمد الحسن عبد عباس العابدين زين25000221841061018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجعاز حسين علي تحسين25001221841076017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيالصاحب عبد شاكر عادل مروج25002221842147030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجاسم صبر علي زينب25003221842323083

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيحسين طه رعد فاطمة25004161842212028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد لفتة عادل ساره25005161842192017

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0الخارجياتالبصرةاحيائياالمام عبد خضير احمد عفاف25006161842401026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعلي هادي محمد حيدر25007221841003064

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيعبد ابراهيم خليل احمد25008231841219003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيسلمان قاسم رائد مريم25009161842207063

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيشلتاغ علي هاتف عمار25010241841207220

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيحمود رابسة عبود اسراء25011161842201001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمخيف عدنان جعفر صادق25012271841014068

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيحمدان مجيد حميد زينب25013161842146011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيسعدون الحافظ عبد الجبار عبد ميالد25014161842218074

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعباس راضي عامر ايوب25015241841203019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيمهيجر رشيد حميد حسن25016221841081010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيجبار كاظم راضي زهراء25017241842141044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائياسحاق الكريم عبد حسن مرتضى25018161841089065

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجالي ضيول علي محمد25019251841150344

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيالحسن عبد جميل اسامه بنين25020161842170009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيعبود علي عباس سندس25021231842219009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحمد عباس علي صالح25022231841257060

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعيسى ثجيل محمد مصطفى25023221841039124

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمجيد الحسن عبد االمير عبد روان25024221842125060

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد نوري قيس فرقان25025161842335012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيصالح داخل دنيف هدى25026221842164074

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعبود عباس شاكر محمد25027221841036155

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيفاضل جواد علي رؤى25028161842257013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائينجم جعفر محمد اسعد ضحى25029161842230028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيسالم مطر حميد عباس25030261841202026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم علي محمد حوراء25031131842078015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائينوح حسن خيري سندس25032241842102077

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيسعيد مطلب ثامر حسن25033241841013024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعبداالمام خضير حميد ليلى25034161842380031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيشعبان المجيد عبد وليد بدور25035161842208012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةالبصرةاحيائيحسين النبي عبد حيدر حسين25036161841346004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيبشاره مجيسر علي فاطمه25037161842240045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيجبارة الزم جمال زينب25038161842171016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيموسى اللطيف عبد الرضا عبد نجوى25039161842234068

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةاحيائيعلي اخميط الحسين عبد فاطمة25040161842179021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائياسماعيل محمد جاسم محمد25041251841048038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مصطفى جهاد علي25042141841027031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيوايد كاظم كريم روان25043221842323065

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيياسين الرزاق عبد ماجد مؤمل25044221841019128

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيحسين عباس كاظم حسن25045221841041013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجفيت كنيص ابراهيم حسين25046221841002051

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيشغناب نعيمه كاظم زينب25047221842391037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد سعد شاكر هبه25048221842166043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيدهش عبدالحسين جواد ايمان25049161842300005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبود حسين هاني عقيل25050231841006091

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيدحام كهو محمد ايات25051221842207004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسين جبر مصطفى زينب25052161842145066

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيحنظل المهدي عبد احمد هاجر25053161842218085

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصنكور عبدالجليل عبدالحسن زينب25054161842165230

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعبود مشمش جعفر هديل25055161842176109

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيخضير عريان ميثم حسن25056251841003013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمجبل حمزه علي احمد25057291841005013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحسن ناصر حسين علي25058261841003100

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيمعين كعيم محمد حسن25059281841010003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيعباس جخيور عباس زينب25060221842105070

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيحسين سند رياض دعاء25061221842102015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكوين منصور حميد علي25062221841098072

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيدحام كاظم راجي وارث25063221841003272

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيشجاي مهدي فالح حسن25064221841020014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيسعيد علي حسين نور25065161842245021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيكرم عوده جاسم مياده25066161842223026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيخليف حسين مهنا حسن25067231841204005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيحسين عباس حمزة اطياف25068161842225007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةاحيائيكريش محمد عامر حنان25069161842316002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم عدنان خضير اسيل25070241842107007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيسالم خليف زايد عالء25071221841077050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعبد لفته جابر وليد25072221841306216

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيمحمد حسن محمد فاطمة25073161842207056

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيثكيل حسن سرحان علي25074241841008080

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةاحيائيجعفر فاضل عباس محمد25075161841013048

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيخلف غالم هيثم فاطمة25076161842210049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيغانم نعيم الرزاق عبد علي25077161841010020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيالمحسن عبد علي سالم سجاد25078231841205009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيمزعل عبيد حليم فاطمة25079161842266011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيعباس تركي فرحان علي25080261841008017
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائينصيف محمد حلو وفاء25081221842394060

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيفرج لفته سلمان علي25082221841039078

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيجبار سلمان داود جعفر25083221841081008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجحيل جابر ثعبان نواف25084221841035199

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيبخيت نعمه الحمزه عبد كاظم25085251841045069

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.3للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد وحيد محسن احمد25086221841002020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحسن عباس ميثم ايات25087161842301007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيتالي طرير ابو فاضل ايناس25088241842157001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين كريم مجيد عباس25089231841006083

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد حطاب جبر زهراء25090161842332019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيعذيب جاسم الرضا عبد عباس25091161841036027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجويري صالح مهدي شمس25092161842165282

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيجابر قاسم سالم مؤمل25093221841046057

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيشده عجيل رحيم زينب25094221842323080

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفيصل نعيم حيدر نور25095221842175184

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيجحيل رزوقي محمد مرتضى25096221841265018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد جاسم محمد سهيله25097221842170050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذياحيائيهذيل ريسان واثق حيدر25098221841099005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيسعد عباس عدنان علي25099271841154041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيدهر حسن فالح سكينة25100161842243041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان عبد سالل زينب25101241842080069

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيخويط قبطان عماد محمد25102241841019041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيناصر اسماعيل مجيد ابراهيم25103241841204002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيعبد رزيج احمد سجى25104221842202011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيطه سعد السالم عبد بتول25105161842152031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمناحي الباقي عبد علي ضحى25106161842383070

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالرحيم عبد امين مهند زينب25107161842383144

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيغافل عويز ثجيل مريم25108161842208054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيعلي مطر رمضان زينب25109161842177005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيفنجان اسماعيل حقي زينب25110161842174012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيهاشم موسى جمال حواء25111161842202032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيمجيد عبود السالم عبد فاطمة25112161842167022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحسن فليح ماجد بنين25113241842144018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيثجيل جابر داخل مرتضى25114221841368020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيفزيع رديني نعيم علي25115221841059026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائييازول حسن مزهر رسول25116221841023037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكاظم هاشم حميد الفقار ذو25117221841053036

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيعويد نعيثل علي حسين25118221841034009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيزغير حسن جزار مقتدى25119241841153013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيمحمد محسن كاظم مصطفى25120161841300032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيشلش عبود كامل احمد25121261841202003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة649.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيخرابه موسى كاظم علي محمد25122221851304019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة646.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيحاجي محمد توفيق غدير25123161852212031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة634.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد علي حسين الهدى نور25124161852228077
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة626.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةتطبيقيمسير وحش ضايف وفاء25125161852201006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة626.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعذافه مهودر جبار زهراء25126161852383113

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة624.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينصار شنون جليل حسن25127221851045011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة618.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيسالم لفتة فارس زينب25128161852202019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة614.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيصفوك محمد منعم نوال25129161852208043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر عباس حسن الهدى نور25130161852225059

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة611.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقينايف داحس وداد محمد25131221851041071

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة604.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعناد فرهود حسين دعاء25132161852259001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة602.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيخطار خلف راضي زهراء25133161852210041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيمناحي نجم نزار مرتضى25134161851052040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة594.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيهويدي ستار حسين علي25135221851041043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة594.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقينصار الرضا عبد عودة مرتضى25136221851049025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود حاتم عماد مهدي25137161851075159

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حسن الحسين عبد الهام25138161852228009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب علي كوثر25139161852150038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيعناد كريم فوزي رغد25140161852242014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد جعفر الحسين عبد سحر25141161852309037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة588.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيمهلهل عبدالسادة احمد خديجة25142161852295003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة588.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيربح محمد قاسم مرتضى25143161851364248

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي علي هللا خير اسراء25144161852252003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد الكريم عبد نادية25145161852209050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيجابر حافظ فالح عهود25146221852138052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيمحمود جاسم احمد زينب25147161852238019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقيكاصد خميس سالم كريم25148221851057013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيحسين محمد الحسين عبد عالء نور25149161852150046

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيكسار صافي صبر عباس25150221851017035

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيهاشم غازي فيصل الدين بهاء25151221851370005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيبهلول عوده صباح زهراء25152221852202010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حنون عمران ذكرى25153161852266009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد ناجي كاظم زهره25154161852150016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيعليوي ابراهيم محسن كرار25155161851356056

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيصباح هاشم احمد جراح25156161851006022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيموسى نعيم حسين شمس25157161852383119

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة578.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم محمد علي اسراء25158161852218005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة577.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيموسى صالح هادي فاطمة25159161852268027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة577.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيالساده عبد جواد هشام زينب25160161852170023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيكطافة محيل عبد سلمان25161161851041018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيخضير عباس نوري تبارك25162161852192006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيفالح خريبط صالح رقية25163161852154014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى شرف موسى الدين شرف25164221851044009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد مهدي محمد جاسم25165161851023005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيرجي جابر زركي مسلم25166221851016047

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعجيل جعفر صادق مصطفى25167161851085138

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة573.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسويد بدر لفته ليلى25168161852226103
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة573.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةتطبيقيمشهد طاهر محمد حسين25169161851304001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة573.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد علي محمد شوك25170161852209030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي جليل كاظم فاطمة25171161852302004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد الجليل عبد الرفيع عبد سحر25172161852179007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيباقر فرحان الرزاق عبد ايمان25173161852309014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعويد ياسين وداد سكينه25174161852383117

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الحميد عبد خضير ايمان25175161852226015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيمايع داخل ادمون رانيه25176161852153016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقييحيى خليل عدنان عثمان25177161751050058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيسدخان جاسب نجاح احمد25178161851031004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيراضي الزهرة عبد سالم علي25179161851090033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان كعيد مسير حسين25180221851259009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيحسين زويد هاشم حمزه25181221851079012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد كاظم الرزاق عبد حوراء25182161852153013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن شاكر سعد اسراء25183161852163001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد صباح اكثم منتظر25184161851084279

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيجابر قاسم عبد هديل25185161852309067

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيغاوي حسين احمد رزان25186161852218035

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعطوان انتيش خضر وداد25187161852299026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جودة مالك سارة25188161852278007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي جليل ماجد نرجس25189161852309061

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حنون عمران يسرى25190161852266025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيبدير خضير اياد سكينه25191161852218058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم حيدر مظاهر أسيا25192161852332002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد سالم محسن نجاة25193161852179018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيعبود شعبان خالد فاطمه25194161852309044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقينمر جخر بارح سعيد25195221851268013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالزهره عبد علي عبد خيري خديجه25196161852309019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيبشاره جبار ستار مريم25197161852240058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فليح عدنان ساره25198161852226062

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة562.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةتطبيقيالخضر عبد الرزاق عبد شمخي علي25199161851304004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعوده نعمه جابر محمد25200161851135065

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيزياره يونس جاسم منار25201161852380054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيسعد عالج حسين حسن25202161851028013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم ابراهيم عدنان كوثر25203161852223023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم رياض بتول25204161852233005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون صكبان احمد زهراء25205161852266010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيموسى جاسم نزال محمد25206161851301072

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيعوفي هندال مازن زهراء25207161852295007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل هشام ابتهال25208161852218001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد محمد نوري اسراء25209161852225002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم نعمه قادر ازهار25210161852197002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيبكر عيسى محمود فاطمة25211161852209038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيمري عرار قيس نبأ25212161852179017
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد عوده يوسف سجى25213161852243046

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيفارس خالد طارق حسن25214161851300010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد مالك عالء مروه25215161852169102

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيمظلوم العباس عبد سعيد ابتهال25216221852202001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيموسى جاسم عيال مهدي25217161851301080

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيفالح النبي عبد حسن عذراء25218161852197014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جابر جاسم احمد25219161851039004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين فليح عدنان دعاء25220221852202007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة555.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد عطيه حسوني علي25221161851135054

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة555.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد ناصر نعمة هبة25222161852202061

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة555.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيعبدهللا عيسى احمد سارة25223161852212027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةتطبيقيحاجي محمد جواد فاطمة25224161852211020

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد دلي اسعد جمال25225161851024009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيزاجي محسن عصام هدى25226161852202064

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر هادي ناجح زهراء25227161852175019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد الكريم عبد ياسين ضحى25228161852249005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حنون اسعد بنين25229161852238009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعباس السيد عبد محمد جاسم25230161851050019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيعوده علي رافد شيماء25231161852266015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيناصر عبود نجم زهراء25232161852176050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيشهد فلفل ثامر عباس25233221851017032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار كاظم سلمان زهره25234221852160026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيكنين نعيم بدر نبأ25235161852145052

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيمطر علفوك حاشوش سجى25236161852268018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعاشور حامد ليث فاطمة25237161852202041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد سلمان الحسين عبد ورود25238161852184113

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيالمحسن عبد عبد موسى هدى25239161852252025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيزهير سالم جبار سارة25240161852267018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى مالك حسن علي25241161851304003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيشريده ونان طعمه علي25242221851041048

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيفالح علي حسن علي25243161851051036

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيتامول غانم طرار احمد25244161851140008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر هاشم الحميد عبد الزهراء نور25245161852238043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيجبر حسين جمعه دعاء25246161852208015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيالسادة عبد كاطع ياسر ايات25247161852198002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد سلمان رعد سندس25248161852154028

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيلعيبي ثامر امين فاطمة25249161852197015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجابر حميد ميثم مريم25250161852226114

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيحسن اسعد يحيى زهره25251161852309033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيياسين الرضا عبد عدنان ساره25252161852265014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةتطبيقيجبار راضي خالد صابرين25253161852270006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد يوسف رعد اسعد25254161851074013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الوهاب عبد حميد علي25255161851060102

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعباس الحسين عبد علي هاني25256161851033135
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقينمر الكاظم عبد اسامة االء25257161852176006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان طاهر محمد مريم25258161852173045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين فاضل هللا عبد25259161851067030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيمزبان ساجت حسن علي25260161851112037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيمكلف بردان عادل فراس25261161851303021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيلطيف سلمان عدنان هللا عبد25262161851043077

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور سعدون كامل سامي25263161851067018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيموسى منصور قاسم سارة25264161852225026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد مكي جهاد آيات25265161852218012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيخضير خلف رعد غفران25266161852174021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيداود خالد احمد هدى25267161852252024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحوزه ناصر حسن علي25268161851025019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى طالب أمين إسراء25269161852216001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيغزاي عاجل حسن نور25270221851307208

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيحميدي هاشم حسين اسماء25271161852266001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيذبيح كراد علي عذراء25272161852164038

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيياسين الجليل عبد جمال ندى25273161852209051

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيغانم مرزوك شاكر مريم25274161852254035

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيمنخي تعبان حميد زهراء25275161852168013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيفيصل هادي علي الرزاق عبد25276221851305022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيجابر الحسين عبد الجبار عبد هدى25277161852215032

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم مخيلف جاسم زهراء25278161852181004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيراضي احمد الحسين عبد زينب25279161852184051

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيكرم مسافر حامد زينب25280161852332009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيارحيمه الساده عبد علي عبد حيدر25281221851095015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور الجليل عبد علي حسين25282161851049034

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيدبل الواحد عبد الرزاق عبد زهراء25283161852176041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقينخش هللا عبد سعود باقر25284221851318006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيحمود عويد شعالن سماء25285161852267019

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيزهير محمد زهير لمى25286161852230026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد عطيه نذير جعفر25287161851135008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيداهم محارب جبار محمد25288161851352264

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيالحسين عبد علي عبد رياض عباس25289221851021060

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحمدان هاشم مالك حسن25290161851038025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسن محمد تقي محمد احمد25291161851038010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيساجت لفته عباس احمد25292161851034008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ثجيل علي حسين25293161851139026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيناصر خليل وديع الهدى نور25294161852268033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيعوفي لعيوس محسن زينب25295161852213011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمعارج زكي منتظر زكي محمد25296161851085116

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم مهدي قادر علي25297161851364167

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحسن لفته النبي عبد سجى25298161852332013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيراضي ابراهيم رياض مريم25299161852165053

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0المختلطة الفقار ذو ثانويةالبصرةتطبيقيرسن عبد رمضان حمود25300161851320005
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيشعبان ضرب محمد نبا25301161852252022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيشبير عبيد ماجد رشا25302161852309025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ثامر ثائر ساره25303161852272012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقينجم ضايف الباقي عبد زحل25304221852242004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقييسر سمير رشيد مهدي25305221851091117

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيمحيسن كاظم علي فاطمة25306161852216016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عمران علي رواء25307161852226040

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيمزعل هللا عبد عدنان جيهان25308161852245014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيتطبيقيحمود جاسم نعمه حسن25309221851079005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمانع الرحمن عبد صدام حسين25310161851309016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعليوي حسين جواد فؤاد25311161851300048

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيامين محمد يعقوب عادل فاطمة25312161852225041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز شجر رجب دعاء25313161852243024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيرخيص جاسم بهلول جاسم25314221851092004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقينزال جبر حميد باقر25315161851009005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد الجليل عبد عقيل عباس25316161851036058

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر جميل رعد حوراء25317161852192011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد طعمة حمود اسماء25318161852252004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0الخارجياتالبصرةتطبيقيالرضا عبد الوهاب عبد احمد هبه25319161852401049

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد الباقي عبد موسى زينب25320161852176065

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحمدان هاشم مالك حسين25321161851038037

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقينصار كاظم عاشور محمد25322161851303026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيشلش فخري نهار بدور25323161852209012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيعصواد مطشر كاظم حمد25324221851306131

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعوده محمد نعمه ايمان25325161852290002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيجابر عبد ناجي ميثم25326221851063055

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمعتوق الجبار عبد ناظر جمال25327161851139010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيزنبور الحسن عبد حسن علي25328161851007065

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيزيدان فالح جمعة فاطمة25329161852245041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةتطبيقيعبود حمد علي الهدى ام25330161852249001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي محمد عدنان فاطمة25331161852253031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن جابر رحيم زينب25332161852299010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحلبوص صقر عدنان رسول25333251851116039

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيدرويش حميد حيدر لطيفه25334161852238037

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة703.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيخالف حمدي الزهرة عبد االء25335161822177004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة688.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيعباس حسين علي زهراء25336161822225026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة683.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبينذير كاظم احمد عال25337161822170039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة664.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيعبود الواحد عبد مازن صابرين25338161822169031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة657.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيجعفر عباس حسن زينب25339161822225032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة652.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيشرف عباس باقر زهراء25340161822257025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة649.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيشبيب علي كاظم حوراء25341161822231015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة648.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيعبد الحسين عبد ميثاق البنين ام25342161822208001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة648.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيجهلول الهيل ابو مصطفى زهراء25343161822221015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة647.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيهواز نجم سهيل مروة25344161822233049
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة645.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيحسين شرهان حديد حسين25345161821041007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة642.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيالصمد عبد ناصر شاكر مريم25346161822224047

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة641.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيفليح الكاظم عبد جواد زهراء25347161822243025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة637.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيياقوت علي عبد بشير مؤمل25348161821030076

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة636.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالسادة عبد راضي علي فاطمة25349161822176088

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة635.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبينعمه هليل االمير عبد زهراء25350161822244022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة635.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيعليوي خلف حسين ايالف25351161822265007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة633.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيمايع داخل يوسف ختام25352161822336005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة632.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيعطوان زامل طالب رند25353161822171025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة632.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيجاسم كماش عماد حوراء25354161822291009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة631.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحسين راضي علي العلى اسرار25355161822227002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة631.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيذياب حسن فالح زهراء25356161822243030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة630.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيكاظم حاتم قصي زينب25357161822171032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة630.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيثجيل حسين احمد بدور25358161822220012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة630.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيمهودر عباس حمزة غسق25359161822177053

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة630.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيحميد نعيم محمد اسراء25360161822169003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيقاسم االمير عبد محمود بتول25361161822210019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد يوسف يعقوب زهراء25362161822236008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعبدعلي لعيبي حسين زهراء25363161822220027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيمعتوق يونس اياس تبارك25364161822203015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة626.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيمهدي صالح الدين صفاء تقى25365161822231011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة626.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيفرحان حاتم طاهر فيحاء25366161822242048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة625.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعلي جبار طالب ايناس25367161822175009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة625.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيزباري كاظم نبيل يوسف25368161821016075

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة624.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيمهدي االمير عبد علي هدى25369161822194093

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة623.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيفعيل رحيم فؤاد البنين ام25370161822257004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة623.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيشنيشل سالم صبيح هللا رحمة25371161822242022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة622.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعايش موسى حسين دعاء25372161822235008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة622.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيعبيد حسين علي رحيمة25373161822336006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة621.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيناصر غالي كريم شمس25374161822212022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة620.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبياحمد عباس حمزة تبارك25375161822170008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة619.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيحميد فاضل صادق فاطمة25376161822225051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة619.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد السادة عبد صباح ايات25377161822294005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة618.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعطيه يعقوب ايوب منار25378161822220071

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة617.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيحاجم صفوك عايد نورا25379161822212041

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة615.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمناتي نايف بهجت رانية25380161822221012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيعودة موسى شاكر محمود25381161821307030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيصابر حسن جمال فاطمه25382161822164044

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبياللطيف عبد توفيق صباح زينة25383161822203029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة611.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيحامد سلمان داود ازهار25384161822304001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة610.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيالزم مردان رمزي سماح25385161822289010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة610.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيشالهي االمام عبد عباس جيهان25386161822294008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة610.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد جبار عاطف فاطمة25387161822243054

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة609.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيمحمد يعقوب يوسف فاطمة25388161822283031
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة609.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعيسى الحسين عبد حيدر حوراء25389161822176025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة608.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيكريم سلمان مكي شهد25390161822176071

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيوادي جاسم عادل نوران25391161822150052

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي صادق جعفر دعاء25392161822217030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيحبيب ضرغام عادل مريم25393161822225058

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة604.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيجبر محمد كاظم زينب25394161822241030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة604.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيكاظم جبار اثير زهراء25395161822239015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة603.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعلي حسين علي حوراء25396161822243014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة602.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبينجم سامي باسم اية25397161822227011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيمحيسن لوج ثجيل اسماء25398161822252006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيضاحي عامر الحكيم عبد منار25399161822230048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيفلحي ردام محمد مريم25400161822245056

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيخالد شبرم بندر ندى25401161822181034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيهاشم الصاحب عبد االله عبد مروة25402161822176100

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة599.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيعلك جبار حسين هدى25403161822257062

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة599.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبياحمد جاسم الرسول عبد نور25404161822173060

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبياحمد مناوي مرتضى فاطمة25405161822223068

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعيسى الصاحب عبد كمال زهراء25406161822220029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالحسن عبد جبار زهير سارة25407161822209038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيحلو رشيج علي زهراء25408161822213015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم احمد غدير25409161822190012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيصيهود الوهاب عبد توفيق بنين25410161822257014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمحسن خنجر الكريم عبد بنين25411161822230010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة596.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيذياب حاتم صباح زينب25412161822283016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة596.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيعامر عبد حميد صفاء25413161822266011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيخيون عناد محمد انوار25414161822198002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبييسر اسماعيل جاسب فرح25415161822153024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيداود منصور هاشم الهدى نور25416161822184011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيحسن شاكر مثنى حنين25417161822154012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيزباري كريم علي زينب25418161822176061

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبينفيمش عبد حسين زهراء25419161822170017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة591.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيحسن محمد كاظم زينب25420161822215014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة591.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيهللا عبد يوسف يعقوب فاطمة25421161822233045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة591.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيعلي عبد نعيم امين محمد جنان25422161822258009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيمحمد جابر صفاء سارة25423161822235014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيعلي ياسين هللا عبد اسراء25424161822238002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيثامر حنون الرزاق عبد جيهان25425161822177012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبياحمد الرضا عبد يعقوب فواطم25426161822231050

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبينعمه الصاحب عبد احمد زينب25427161822256011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيموحي كاظم علي هدى25428161822176121

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد قاسم عادل سراء25429161822231032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة588.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيفياض شمخي طارق علي25430161821112053

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخضير بدر حسن فاطمة25431161822220061

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيحسين ياسين هللا عبد فاطمة25432161822223064
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيناجي االمير عبد مهند اماني25433161822265006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيبناي فاخر مهدي محمد25434161821310055

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيعبيد حسن فالح حوراء25435221822202005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيخلف محمد جاسم محمد25436161821049087

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيزغير مهدي حسين زهراء25437161822172024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيبدر محمود بدر ايات25438161822203008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيحميدي فليح هادي هدى25439161822244060

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيصالح حميدي قاسم البنين ام25440161822200004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيكريم السيد عبد هاني ايات25441161822225007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيفرج هادي عالء شمس25442161822210068

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيخالد شبرم بندر سجى25443161822181018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيخليل هللا عبد وسام البنين ام25444161822265005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيراضي لحك جمعه فاطمه25445161822294028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيطه عادل احمد لبنى25446161822236033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيعباس حمزة علي البنين ام25447161822294004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيهللا عبد كاظم نعمه هاجر25448161822227101

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيشبيب محسن محمد نور25449161822239044

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيحسن رحيم طالل زينب25450161822154028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة580.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيكاطع الصاحب عبد حليم دنيا25451161822174005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة580.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيكاظم باهض زيارة الزهراء فاطمة25452161822202016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيسوادي هاشم جمعة مها25453161822202021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة578.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيعبد ابراهيم محمد ايمان25454161822257009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة578.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخضير محمد بندر فاطمه25455161822220059

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد الحسن عبد كاظم زينب25456161822214005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيحسن ناجي محمد حامد زهراء25457161822171027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبينصار ناصر الزم فاطمة25458161822179030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيموسى جاسم حافظ سكينه25459161822179024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيزعيبل فاضل ضياء زهراء25460161822153008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيخريبش لفته اسعد مروة25461161822257046

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيكاظم العيبي عدنان نبأ25462161822200029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيكاطع عباس صكبان سناء25463161822254022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيموسى محمد قاسم زهراء25464161822179018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة573.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعلوان عاصف علوان الهدى نور25465161822235028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيعودة ياسر حليم رضا علي25466161821004032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيهاشم مجيد سلمان ريام25467161822380019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيبادي خضير حميد زهراء25468161822179015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيالزم قاسم عطيه رانيا25469161822200015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيسلمان مشتت ماجد زهراء25470161822257029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحريجه احمد محمد حنين25471161822227025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيحسن صالح مشعل منار25472161822168031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيلعيبي نوري احمد زينب25473161822153011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيمذخور حريب ناجي اسماء25474161822150002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعواد جلود عباس بنين25475161822181005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيخالد شبرم بندر هدى25476161822181039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم جليل سرى25477161822241033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيطاهر جاسب صادق زهراء25478161822233022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيموسى مشجر شاكر فضة25479161822254033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسين هادي عادل حسين25480161821033018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيخطار هنيد رائد نور25481161822295017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيعودة دوير جواد محمد25482161821039078

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيياسين شنشول عباس ايات25483161822177007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيموحي غالب وارد حسين25484161821112026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبييوسف فايز حسين عبير25485161822176074

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيبريدي لفتة الرزاق عبد زهراء25486161822336007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيعبد سوادي علي فاطمة25487161822242045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعبيد الحسن عبد ليث الهدى نور25488161822154052

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيمهدي داغر جاسم غدير25489161822176077

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيفالح وسيل صالح زهراء25490161822181012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيعباس عطية ابراهيم العابدين زين25491161821027018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيجاسم الزهرة عبد صباح منار25492161822235025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعبود محمود بشير سبائك25493161822243040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمحيسن نعيم علي زهراء25494161822257028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيجوده مناحي حليم ايه25495221822202002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيرجي فيصل عبد زينب25496161822212018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةادبيحاتم العباس عبد سمير روان25497161822249006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة564.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيياسين طه االمير عبد فاطمة25498161822227079

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخضير ياسين باسم رؤى25499161822220020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيالنبي عبد العظيم عبد قرآن نور25500161822238027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيزياره عبيد نوري حوراء25501161822236004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيجمعه صالح مهدي ايمان25502161822171015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة562.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيجاسم هللا عبد ناصر ايات25503161822227009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعبيد خلف ثامر نورا25504161822209081

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد هللا مال نزار زينب25505161822223048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمحمد حافظ علي مريم25506161822221022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيموسى مرزوق حسن هدى25507161822236040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيمحمود فاخر محمود فاطمه25508161822193015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيجخيور عبود علي العال زهره25509161822237021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيعلي حسين سلمان اسراء25510161822171004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيجاسم محمد محمود منار25511161822233052

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0الخارجياتالبصرةادبيعباس يوسف فاضل حنين25512161822401048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيعباس ناصر عادل علياء25513161822157008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعلي عبد سالم صفاء زمن25514161822154018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيجاسم رحيم احمد ريام25515161822380018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيكاطع دهش سمير هند25516161822266024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيهللا عبد كاظم احمد رحاب25517161822242021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيصحين الكريم عبد عالء هدى25518161822224059

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيعبود االمير عبد مهند ساره25519161822236015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبيبرغش عاشور مهدي نرجس25520161822178012
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحسن الكريم عبد حسن حياة25521161822176029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيجدام كريدي طاهر زهراء25522161822254010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيكامل هللا خير خالد االء25523161822291003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيسعد سيد الكريم عبد فاطمه25524161822172049

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيخضر مولى فوزي زينب25525161822258020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيمختار علوان رعد كرار25526161821045023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبينعيم عباس رائد زينب25527161822177037

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة555.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيمحسن الحسين عبد عاصف ريان25528161822288017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيجابر جاسم علي الهدى نور25529161822172058

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيسالم فارس ناظم زمن25530161822223036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيموسى كامل المنعم عبد ابتهال25531161822206001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعلي احمد جواد فاطمة25532161822154038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعلوان السيد عبد جواد فاطمة25533161822231042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيجاسم طه شوقي اديان25534161822235001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيمطرب جاسب ضاري كوثر25535161822266016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيطعمه جاسم عقيل رؤى25536161822217032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيزهر ناجي الكريم عبد يونس25537221821042034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد قاسم توفيق الضحى شمس25538161822287097

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجابر مطرود ثابت منار25539161822223077

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيعباس احمد الحسين عبد زينب25540161822164031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيصالح مهدي محمد زهراء25541161822233027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيسدخان والي عباس حسن25542281821045003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيياسين فيصل عماد فاطمة25543161822174014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيرجب كاظم علي فاطمة25544161822176089

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيحاجم منذر مثنى مريم25545161822209069

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعثمان صحن احمد مواهب25546161822243069

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيمحمد العباس عبد محمد سجى25547161822225040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيعباد حمود جبار علي25548151821074104

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيسابط سرحان الكاظم عبد ميعاد25549161822223078

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيحسن جبار علي اسراء25550161822217004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعلي حمزة ثامر نور25551161822243076

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيبلبول القادر عبد يوسف كفاية25552161822252073

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحسن الرزاق عبد الكريم عبد زينب25553161822176060

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيعبيد عبدالحسين ناجي بتول25554161822157003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد عباس فاضل دنيا25555161822198003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيحمزه رشيد احمد منتظر25556221821062041

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيحنون فاخر ضافي يوسف25557161821027056

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيجليل شاكر سالم زينب25558161822177039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةادبيصكر الكريم عبد عباس السجاد علي25559161821018015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيسلمان محمد الساده عبد امنه25560161822231004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيهادي يوسف عماد هبه25561161822223088

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيمطشر جاسب غانم اسراء25562161822200003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبينهير هاشم حسين نبأ25563161822336014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيمحمود شاكر احمد كوثر25564161822180015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمنهل عبيد شيال خديجه25565161822164017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات الرحمن فيض ثانويةالبصرةادبيهارون سالم جاسم زينب25566161822249008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيخافج عوكي حسين سعاد25567161822175027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيعبيد خزعل عوده ندى25568161822153030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيجمعة كاظم جواد وفاء25569161822243081

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيمشاري حري حميد محمد25570161821092021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيحسين النبي عبد سالم هبة25571161822150054

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيحسين محمد جاسم اطياف25572161822180001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيمهدي صالح فاضل عباس25573161821099014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيحسن قنبر علي سارة25574161822233035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيعبود زبيل فيصل دنيا25575161822267008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيهديهد مكطوف العباس عبد زهراء25576221822104010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيحسن خصاف هيثم زينب25577161822177045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيعبيد هليل حسين حيدر25578161821041011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيمنشد جبار ستار هدى25579161822208033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيفالح عبد صباح ايات25580221822104004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيكويم عويد هللا خير سها25581161822289011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد الحسن عبد حسان علي25582161821103017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبييعقوب محمد قاسم زهراء25583161822178006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيفهد ياسر عبعوب العزيز عبد25584161821062048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيوالي لذيد احمد سارة25585221822188011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيغميس كريم ناظم سكينة25586161822266010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد الرزاق عبد سامي حسناء25587161822243012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعلي قاسم داخل احالم25588161822175001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيشري الرضا عبد عدي صادق محمد25589161821045027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيضهد جميل رجاء نمر25590161821311028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة541.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمهودر تركي عبير لطيفة25591161822245049

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسين مهدي صالح ايات25592161822203009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيكاطع هاشم احمد زهراء25593161822236005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمدوجن جاسم احمد زينب25594161822257032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيعلي مجبل فوزي زينب25595161822283019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيغالب فاخر عماد رند25596161822253014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد بدر سعد شهد25597161822154031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيجدوع القادر عبد امجد الهدى نور25598161822239042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة539.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيدغيم زويد حاتم زهراء25599161822212014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيعباس اللطيف عبد الكريم عبد جنان25600161822153005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيداوود موسى جمال سرى25601161822204009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيمطلق طاهر عادل صفا25602161822171037

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبينجم ابراهيم حسين شفاء25603161822243043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيالزم جرجور ماجد ضحى25604161822252061

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة538.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبيعبيد دريهم عذاب احسان25605221821044002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيطه اسحاق واثق فاطمة25606161822216041

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم علي نعيمة25607161822225063

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبياحمد صالح الزهرة عبد زمن25608161822265014
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيهجرس فرحان مجبل محمد25609161821112070

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيأمين القادر عبد امين علي25610161821016036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيبليش حسين سعد حسين25611161821033017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعلي احمد االمير عبد امنة25612161822235006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيشهاب سالم كاظم داليا25613161822217028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيامين الجبار عبد ميثم تبارك25614161822155002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيمعتوك حنون جاسم رقية25615161822202004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعبيد سعيد قاسم زينب25616161822173033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيهادي الحسين عبد حسين علي25617161821311018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحمد اللطيف عبد نزار شهالء25618161822287102

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة535.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسن سالم وارد علي25619161821033035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيزامل مهدي عباس داليا25620161822169011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيلعيبي محمد وليد حنين25621161822194020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمحمد يعقوب اسعد هاجر25622161822217113

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد مصطفى اسامه زهراء25623161822237013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيجاسم كريم عماد نور25624161822169047

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسن النبي عبد احمد حسين25625161821033015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمالك كاظم ماجد مريم25626161822287145

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحميد السيد عبد اسعد سارة25627161822287086

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيناصر الوهاب عبد نبيل ميس25628161822220074

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيجاسم المحسن عبد علي شفاعه25629161822220046

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيهللا عبد ياسين صبيح زينب25630161822246011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيحسين ناعم حسن سجى25631161822242038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة532.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيشمخي محمد رعد ضحى25632161822179027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0الخارجياتالبصرةادبيمطشر كاظم االمير عبد عهد25633161822401121

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيعبود حارث محمد الهدى نور25634161822244054

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيكاظم طعمة يوسف بشرى25635161822212006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمعتوق سباهي هاشم بلقيس25636161822217023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد يوسف ابراهيم مريم25637161822203044

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيرشم عاصي نايف زهراء25638161822176051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالحسن عبد علي فاضل سارة25639161822217058

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيداغر جواد سالم فاطمة25640161822176083

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيجاسم حسن احمد رسل25641161822220022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبياحمد الزم رزاق غدير25642161822242042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيحسين اللطيف عبد نوري هدى25643161822153035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيبريع حسن الزهره عبد جاسم25644161821025005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبياحمد محمد سعيد عذراء25645161822172045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي صادق جعفر ضحى25646161822217072

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيكنيدح مارد ضياء فاطمة25647161822266012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيجاسم حميد عادل علياء25648161822254026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبينصيف الواحد عبد عدنان االء25649161822224003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيالزم علي عقيل فاطمة25650161822241040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيعيسى طالب ماجد زهراء25651161822164029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيسلمان عباس حمزة هدى25652161822215039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعيسى النبي عبد يعقوب كوثر25653161822209066

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيجاسم نصيف االمير عبد حسن25654161821304008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيعلوان عبيد عادل زينب25655161822187003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة527.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيمسبح ريسان عالوي وفاء25656161822153037

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيغضبان نعيم علي منتظر25657161821049104

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0الخارجياتالبصرةادبيبداي شمال اسعد الهدى نور25658161822401161

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيعلي عبد حسين المنعم عبد علي25659161821056024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد جابر ستار علي25660161821304022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد صدام رعد زينب25661161822243035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيحمود هللا عبد ياسين عال25662161822295011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة526.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيهاني شنشل صدام زمن25663161822242023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيحسين علي اسماعيل سجاد25664161821041014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيحسين الواحد عبد صادق رسل25665251822071013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيزاجي فرحان داخل مجتبى25666161821030079

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيحسن علي بكر مصطفى25667161821050031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيجابر قاسم حامد بيارق25668161822267004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيحمد هللا عبد حمود هيفاء25669161822200033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيفالح ذاري وليد الندى قطر25670161822154046

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيرمضان الحميد عبد زياد علي25671161821097043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيرسن فالح كريم هاجر25672161822241052

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعيسى عدنان هللا عبد سارة25673161822203030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيداخل كاظم محمد سارة25674161822215017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيعبيد علي عقيل ايات25675161822224007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيابراهيم خالد الهادي عبد زينب25676161822254015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمطرود خلف مالك نوره25677161822287165

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعبيد عبادي حسن رقية25678161822176038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيشبيب مجيد علي عبد زهراء25679161822254011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة524.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيعلي تويلي بريدي حيدر25680161821310023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيسدخان حميد سليم ايات25681161822168003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيمزعل العباس عبد مهدي نور25682161822222035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيصبر ثجيل علي عبير25683161822265027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيصبيح جمعة الزهرة عبد الهدى بنت25684161822257013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيجاسم حمود رزاق سجاد25685281821011028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة523.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيشجر صدام علي حسين25686161821304012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبييوسف الرضا عبد جواد زينب25687161822225031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيحمادي قاسم الحافظ عبد زينب25688161822294018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة522.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيجعفر الرضا عبد جعفر فاطمة25689161822227077

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحميد الجليل عبد نديم اسراء25690161822203003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيحسن جمعة الواحد عبد بنين25691161822170007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيمشيل خلف جاسم كرار25692281821027049

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيحميد دعير عباس محسن25693161821099028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبيحسين طالب مسلم انفال25694161822178002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيمسعد مغشغش شاتول مرتضى25695221821057027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيموسى قاسم الرسول عبد عباس25696161821112040
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيعداي مشحوت كريم دعاء25697161822210034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعبود طالب هادي الحسين25698161821305003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيخلف طعمه االمير عبد حوراء25699161822305004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيمحسن كاظم جواد فاطمة25700161822177055

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبييصغ عطيوي الرحمن عبد هديل25701161822176122

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعيدان غضبان رعد البنين ام25702161822173003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيزيدان طه صبري سمر25703161822294019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيهللا عبد نجم احمد مقداد25704221821041057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيجاسم مسكين كريم اسراء25705161822242002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيبارود امين احمد مها25706161822243067

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيمنشد خيون حافظ هبة25707161822243078

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيعباس عريبي مصطفى انسام25708161822208006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد جابر حنان25709161822209025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمجيد عبود الحميد عبد ضحى25710161822245036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعلي فريد ضياء فاطمة25711161822167018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيعلكم قاسم محمد منتظر25712161821025023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيريسان محمد جاسم اسراء25713161822209002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيضمد امعال طالب حنين25714161822164014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيحيدر هللا عبد ياسر رسل25715161822168010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيجيران ظاهر حبيب ليلى25716161822283032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيالزم محسن صدام حيدر25717161821310025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعبيد ناصر عماد كرار25718161821305040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيحمدان غضبان جواد هدى25719161822200032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيديوان صالح حمد سماح25720161822223055

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيمبارك مشرف محسن مريم25721161822208029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيحسن هللا خير عوده تبارك25722161822164012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيثجيل ابراهيم علي ابراهيم25723161821034001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعلي عبد الكريم عبد عالء زهراء25724161822173029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيعجه جواد رحيم رضا25725221821057011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيمفتاح حسين علي براء25726161821049013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبينجم رفش االمير عبد علي25727161821055027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيسلمان عودة احمد زهراء25728161822242024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبيناصر ريكان صادق علي25729221821308020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيهللا عبد نجم فائق زهراء25730161822179017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنين المسائية القرنة ثانويةالبصرةادبيكاطع خلف لطيف محمد25731161821354038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبينزال هللا عبد كاظم علي محمد25732161821025021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيجعفر صينخ موفق خديجة25733161822243018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيشغيدل الرزاق عبد الحسين عبد قاسم25734161821304025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيداخل عويد علي سليم25735161821313010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيحافظ حسن قاسم اسماء25736161822242003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيطه احمد محمد نور25737161822174020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيصيوان حسن عباس الهدى نور25738161822210100

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيعلي عودة مالك زهراء25739161822215012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيطاهر كاظم احمد البنين ام25740161822213004

2889 من 585 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيبناي سدخان فاضل عباس25741161821305028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيداود كيلو امين محمد25742161821136034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيكاظم الواحد عبد جعفر فرح25743161822383057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيشبيب مجيد علي عبد زينب25744161822254016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد باقر محمد نافع فاطمة25745161822239034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيسيف حمد عادل سارة25746161822209039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيعباس حمزة ماجد ابراهيم25747161821025001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيعيدي الحسين عبد الرزاق عبد كوثر25748161822187006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيسعيد بشارة حامد فاطمة25749161822267027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحسوني وجر حاتم زهراء25750281822062033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيحطاب بشاره كاظم حسين25751161821031013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيعباس جليدان لفته زهراء25752161822153010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعليعل النبي عبد الجليل عبد زهرة25753161822181014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيشنان نعيم فائق غادة25754161822336009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيعاشور محمد علي تقى25755161822250003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعبود اسماعيل هللا عبد علي25756161821046058

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيصحن عيدان طعمة منى25757161822221024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيصفر كاظم حامد زينب25758161822177034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيمحمد هللا عبد محمد حنين25759161822383020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيالزهرة عبد خليل ابراهيم زينب25760161822237022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيمحمد جمعة تحسين بنين25761161822252023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيهارون غانم علي زهراء25762161822217043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيسليم حمدان حيدر االء25763281822056006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي الرزاق عبد شعالن سلمى25764251822086112

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيايوب محمود ايوب حنين25765161822209027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيقاسم العظيم عبد احمد مريم25766161822171047

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيلفتة عطية نوري اماني25767161822235005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيالحسن عبد عبد رحيم زهراء25768161822242026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيسيالوي جياد ناعم علي25769161821027036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة511.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيحسين رمضان علي طيبة25770161822180011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيحسن الخالق عبد عقيل زيدون25771161821358023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيياسين اسماعيل احسان سارة25772161822209037

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيخنياب حمد علي سارة25773161822168018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيهللا عبد عباس هللا عبد مصطفى25774161821039087

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعقرب السادة عبد صادق اسراء25775161822154006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيموسى جاسم حسن موسى25776161821031034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيالجبار عبد الكريم عبد خالد ضحى25777161822235015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمرداو رسن سلمان زينب25778161822241028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيهبسي حمدان عباس حوراء25779161822255009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيوشيح زبيد رحيم رحاب25780161822257020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد مكلف طالب هجران25781161822295020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمهدي نعمه مهدي فاطمة25782161822217087

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيحلو الزم جبار غفران25783161822184007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيعيالن يونس محمد سجى25784161822288031
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيطاهر علي صباح نور25785161822210102

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيصدام فالح حسن زهراء25786161822221013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبينايف حنون كريم جنان25787161822181007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيحسين زويد جبار ليلى25788221822188021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجودة عودة صادق حوراء25789161822176026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيخلف زعالن طعمه زهراء25790161822198007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيجياس حسين فالح شهد25791161822244036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيرسن صدام كاظم عذراء25792161822254024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيعلي الحسين عبد عادل امجد25793161821136006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعيسى االمير عبد حيدر حوراء25794161822220017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيكريم سالم عباس حسين25795161821025009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيموسى سلمان حسن شهد25796161822287098

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيطعمه مهدي محمد مريم25797161822239039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيموسى محسن علي زينب25798161822193012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيراشد عايد عجيل ريام25799161822267010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيمنهل هاشم حيدر غفران25800161822224036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمخور عناد ناجي زهراء25801161822154021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي حسون علي االء25802161822203005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحمود لفتة احمد زهراء25803161822176040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيخلف زيدان جعفر تبارك25804161822230012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيجليب خزعل وليد افراح25805161822241005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيبدر مطرود جبار منى25806161822164048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيمايس عطية صالح علي25807161821041027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيبدن علي سعدي غدير25808161822236026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيسالم عزيز عكاب بسمة25809161822223015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيهاشم مهدي سمير مريم25810161822187008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبينعمه خلف عادل زينب25811161822194039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيعلي القادر عبد ماضي انعام25812161822179005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيحاتم عبود محمد علي25813161821099020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيسرحان عيدان سرحان زهراء25814161822294016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيالحسن عبد نجيب علي حسين25815161821049027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيمظلوم مروح علي رضا25816161821027016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيعبادي حميد ماجد حميد25817161821017015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيخلف الحسن عبد علي منار25818161822233051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيعطوان رحمان خالد انوار25819161822331002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيصلبوخ ناصر محمد فاطمة25820161822336012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيمحمود سمير رجاء غفران25821161822283026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيحلو رهك حسين هللا عبد25822221821078008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة505.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيالوهاب عبد طه الرسول عبد مريم25823161822203045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيعلي طاهر الساده عبد زينب25824161822267019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيعبادي مهدي صالح احمد25825161821027003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةادبيرمضان عبود علي تقى25826161822146003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم سمير صفا25827161822154034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيكريم حميد سجاد الرحمن هبه25828161822215036
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيكاظم الصاحب عبد ماجد مريم25829161822153029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيداود كيلو مسلم اية25830161822202001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسين جواد عالء بنين25831251822086019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيياسين مجوت هاشم سيف25832161821004023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيسرحان فالح حسن ساره25833161822211017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيحسون علي عباس فاطمة25834161822265031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيضهد جميل مايع الكاظم عبد25835161821311017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحسن تعبان ناظم بشائر25836161822287031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيجاسب باقر جاسم محمد25837161821352081

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيحاجم ثجيل جاسب زينب25838161822194035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيفليح خزعل الهيل ابو زينب25839161822206011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيحسين الحسن عبد فالح سهاد25840161822171034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيسالم محمد جاسم فرقان25841161822169042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيخلف جلوب رعد اساور25842161822294001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيغريب صالح سلمان زهراء25843161822289007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيمشاي هللا خير محمد شريف25844161821311013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيمحمود بدر احمد ماجده25845161822236034

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيمحمد خنوبة الباري عبد محمد25846221821042029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيصيهود حلفي حميد عباس25847161821305027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيعبد نجم يونس غيث25848161821094021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبييوسف حسن موفق احمد25849161821015002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيعباس خضير قاسم عباس25850161821041023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيحميد جوده فياض عباس25851161821034021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد صابر وليد دنيا25852161822175017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيفضل علي عبد عادل بنين25853161822225012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيصالح رمضان شعبان منار25854161822225061

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبينخيش حبيتر احمد حسين25855161821055005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيضيدان عاصي عماد ندى25856161822211023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيناصر حمد كاظم حوراء25857161822177018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعبود الكريم عبد ضياء فاطمة25858161822227078

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيعلي عايد مطر منتظر25859221821041060

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيعداي سالم طارق حسين25860161821307006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيخيرهللا جرمن موفق وسام25861161821304029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنين الحسين االمام اعداديةالبصرةادبيسويلم ناصر بشير مصطفى25862161821021026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبياحمد الحسين عبد قاسم سماح25863161822217065

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيالسيد عبد علي حسين فاطمة25864161822243050

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيمحمد جوالن عدنان معين25865161821030096

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيرضا قاسم حسن صادق25866161821027023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيهادي حسن رائد الزهراء زينب25867161822161006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيصحين المحسن عبد وارث نشوان25868281821027068

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعبود يعقوب يوسف زهراء25869161822220030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمحسن عبادي عالء مروة25870161822257048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيزيدان فالح جمعة مريم25871161822245052

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيسلمان نايف احمد زهراء25872161822168012
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيلعيبي هللا عبد نجم انوار25873161822221006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيهللا عبد رسول اياد بنين25874161822258006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيمحمد صباح سهاد تقوى25875161822173013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيجاسم محمد هاشم نسرين25876161822265041

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيالخضر عبد حميد مجيد فرقد25877161822215029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجبار علي تحسين اسراء25878161822176002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعيسى ابراهيم عيسى حصه25879161822209024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمد عبدالمجيد عبدالعزيز اصالة25880161822220003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيوكر صادق عادل شهوب25881161822231035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيعلي يوسف مهدي اسامة25882161821041004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمحسن محمد جاسم كفاية25883161822164047

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبييعقوب ديوان حسن زيزفون25884161822224024

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيحمود جليل خليل نورا25885161822224057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيبوهان الكريم عبد هاني بنين25886161822287035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيهللا عبد ابراهيم محمود الرحمن عبد25887161821006035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمد هللا عبد أياد هديل25888161822233060

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيموزان سالم هللا مال روسن25889161822157006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيراضي خنيفر بهلول هللا عبد25890161821062051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيعودة مولى خلف حسن25891161821004005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيمسعود علي هادي سارة25892161822212021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةادبيثامر عبدالحسين ناصر منتظر25893161821135018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيساجت طاهر محمد رقية25894161822210042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبينمر حميد فاضل زهراء25895161822241026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجري ابراهيم صفاء فاطمة25896161822176084

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالزهرة عبد حميد الزهرة عبد فاطمة25897161822176085

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيكاظم الحسين عبد علي زينب25898161822170025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيمحمد خضير الحميد عبد االء25899161822235003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيطهران جري اياد سارة25900161822287087

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيناصر كاظم خميس مرتضى25901161821304026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيعطوان رحمان خالد دالل25902161822331003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيبوهان الكريم عبد مسلم فاطمة25903161822253030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبيمحمد هاشم زكي ايات25904161822178003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيصيهود قاسم كاظم شهد25905161822223056

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيأطعيمة علي عبد جاسم زينب25906161822267014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيمحمد كمر حسين بتول25907161822266003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيصدام علك عمار علي25908161821033032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيسعدون صالح نعمه زهراء25909161822223042

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيحسين خلف عدنان بتول25910161822216007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيراضي زاهرو خلف العابدين زين25911281821002029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيابراهيم خليل احمد بشرى25912281822078007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيطعمه عدنان ليث منار25913161822258030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيعبد حميد مجيد بنين25914161822200009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيالزم حمادي فيصل زينب25915161822194043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيسالم فارس صادق زينب25916161822223047
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيشريف حمدي صادق حمدي25917161821112027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيالزم غازي فيصل هادي25918161821025029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيحميد عبود الكريم عبد زهراء25919161822167011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيديوان الرزاق عبد احمد زينب25920161822150020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيناصر الحسين عبد حسام عذراء25921161822154036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيهجول جابر زكي حوراء25922161822150013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيحيدر الحميد عبد ناجي هدى25923161822241054

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةادبيجعفر صادق واثق فاطمه25924161822293003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيعبيد صبيح عماد زهراء25925161822258015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبييعقوب اللطيف عبد حميد هالة25926161822217117

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيحمادي سعد علي محمد25927161821042103

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيجاسم غانم كريم والء25928161822289021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيلفتة االمير عبد وائل هدى25929161822227105

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيالحميد عبد خالد المطلب عبد نور25930161822212040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعليوي شنيح قيس فاطمة25931161822231044

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيمحسن جبار ستار اديان25932161822288001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيظاهر جري باقر فاطمة25933161822254027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجبار كاظم عيسى جمانة25934161822176020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيخليف حبش فالح ايات25935161822210013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبينجم محمد نقيب روان25936161822331006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيحلو جاسم الزهرة عبد فرقد25937161822254032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيحسين هللا مال صادق زينب25938161822267017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيصكر ساري حسن زينب25939161822200019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيسالم الرضا عبد علي زهراء25940161822245018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيحبيب هللا خير رزاق فاطمة25941161822243051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيعباس لفته ضياء صباح25942161821025017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيعباس عوده علي عبد ضحى25943161822383051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيجاسم احمد قاسم اسراء25944161822224002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيجابر طالب مشتاق حيدر25945161821352036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيخلوي مطشر مالح كرار25946161821041032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيحطاب خضير ياسين غفران25947161822202015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيسلطان سلمان محمد رنين25948161822216018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيحدود سباهي رمضان فاطمة25949161822168026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبياديبس خضير خلف عباس25950281821022046

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة644.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيسلطان داوود صباح شمس25951161842266005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة644.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيالصاحب عبد غازي فيصل سوسن25952161842332028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة631.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيرشيد كاظم عدي نغم25953161842175043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد سعدون مكي شهد25954161842153021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيجايد جاسب سعيد محمد ابتسام25955161842207001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيسلمان قاسم حامد حيدر25956161841300011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة619.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيشنشول فريد جاسم بتول25957161842381015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة617.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيعاجل شنين كاظم عقيل25958291841109016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة614.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيغضبان جبار وسام نبا25959161842196022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة611.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيجعاز كيلو عدنان رغد25960221842104006
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة608.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيمنادي عبيد عالء زهراء25961161842243033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة607.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجلوب بريو حسن ايالف25962161842383011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة604.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيفالح هندي ميثم حسين25963161841089020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة603.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعوفي هندال حازم اسماء25964161842290003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعبود علي فراس زينب25965161842228057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة598.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعوده هللا خير وعد نهار25966161842383165

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيعصفور المحسن عبد عالء دانيه25967161842230015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة596.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيكريم ابراهيم عالء زينب25968161842234033

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة595.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيحسين محمد عماد بان25969161842253003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة595.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد عبود محمد حسين25970221841018020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة592.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيجبار كاظم سعد زينب25971161842247038

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحمد علي محمد فاطمة25972161842226079

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جبار محمد مريم25973161842280062

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عزيز عادل مريم25974161842184219

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم صفاء حيدر فاطمة25975161842234053

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسوادي خضير تحسين زينب25976161842202062

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيخريبط جابر اسماعيل رسل25977161842252008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة585.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيحيدر يونس عبدالحسين اشواق25978161842301003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيداود سلطان احمد فاطمة25979161842301025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيصعيبر عباس المحسن عبد فاطمة25980161842257023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة579.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيمهوس جبر عواد ايالف25981161842189008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيعبدالرضا حسن فالح انوار25982161842212006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة577.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد حيدر االء25983161842202009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة577.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن ثابت جواد دعاء25984161842260005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيصالح لفته صباح رباب25985161842220013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة576.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعمر هللا عبد فوزي اسيل25986161842152018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجابر فرحان غسان حوراء25987161842176030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة572.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيغضبان ابراهيم خليل سجى25988161842177010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةاحيائيداود عبد طالب شروق25989161842266004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائياحزيم الحليم عبد فؤاد فاطمه25990161842213021

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة571.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائينافل عطب صالح مهدي25991221841026044

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيصالح مهدي باسم فاطمة25992161842225039

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة570.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعلي سعيد عبدالفتاح مريم25993161842301032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة569.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيسلمان حسن رعد ابرار25994161842173002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيكريم جبر الدائم عبد البنين ام25995161842207006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة567.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيبعرور فالح الكريم عبد مرتضى25996161841139063

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةقار ذياحيائيسلطان كاظم جعفر روان25997221842418005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة565.0الخارجياتالبصرةاحيائيالصاحب عبد احمد محمد مياده25998161842401043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة562.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيجياد حنون احمد الكاظم عبد25999161841309008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة561.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمزيد اشنيع شاكر البنين ام26000221842105016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة560.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسبهان محيسن حسن مريم26001161842152186

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة558.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمدهوش هللا خير فاضل رافد26002221841092011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة557.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيجاسب الواحد عبد حيدر امل26003161842243009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجعفر سوادي مجيد سلسبيل26004161842383149
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمسعود علي حمود احمد26005221841058002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة553.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيصبر فرحان راشد سالم26006161841076009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيظاهر جابر حساني بنين26007161842210014

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيكاظم محسن الحسين عبد فاطمة26008161842192029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة552.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيحسن يحيى رضا محمد ندى26009161842221023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة551.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيحسين خضير كريم هاله26010161842383103

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةاحيائيياسين صافي جعفر شيماء26011161842267006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةاحيائيجابر قاسم حامد ضاوي26012161841041008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة548.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائييوسف ابراهيم فاضل عباس26013161841083015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة547.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيعبيد كامل كريم يقين26014161842221027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهاشم جميل حسين هدى26015161842383106

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعيسى جعفر حسام جنان26016161842169019

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة544.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائيكريم حسين سجاد نور26017161842148011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيخضر مهدي احمد منتظر26018291841002186

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة543.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيعلي السادة عبد اياد فاطمة26019161842245015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيمحمود احمد حسين علي26020231841052029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيفضل احمد كاظم زينب26021161842213029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيبهير صبيح ماضي حوراء26022161842150011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيالصاحب عبد رزاق علي زهراء26023221842143080

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسين حسن فالح زهراء26024161842145051

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة637.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيركاد حسن عاصي هللا عبد26025221851045032

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة634.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةتطبيقيجابر كاظم هماش زينب26026161852256003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة631.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم مهجر منتصر اطياف26027161852175003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة630.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي فالح حازم ايات26028161852381020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيبنيان عريبي الكاظم عبد اية26029161852166001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة628.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسالم جبار محسن زينب26030161852176063

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة623.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعلي مهدي عبدالجليل يسرى26031161852301025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة622.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل عطية عباس زهراء26032161852239022

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة622.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد محمد الرؤوف عبد انوار26033161852183005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة618.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسن عدنان حسين26034161851311020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة618.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيفليح خليف علي هجران26035161852380071

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة616.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمردان قنديل نوفل نجالء26036161852309059

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة616.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر غافل سرحان فاطمه26037161852164043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة614.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيوهيب هاني اسماعيل سارة26038161852154023

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمرتضى الصمد عبد رائد زينب26039161852162016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيبارح كاظم جواد نجوى26040161852383080

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة613.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد هللا خير السجاد عبد فاطمة26041161852206013

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة609.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةتطبيقيخالد سلمان داود ضحى26042161852196010

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة608.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيمزيد فالح هللا عبد آيات26043161852223003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة607.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيفياض خلف جبار زينب26044161852254018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة606.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد جميل رافد رفل26045161852235011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة605.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيصالح جميل حازم مهيمن26046161851088035

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيياسين الجليل عبد جمال رنا26047161852209020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة600.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيعبود جواد فرحان زينب26048161852175025
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة599.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيمشكور جبر محسن مهند26049161851067054

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب يوسف دعاء26050161852301006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة597.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد نجم غالب مروه26051161852226105

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة595.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقياحمد حسن فالح حنين26052161852309017

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة594.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيثويني فاضل سامي ايمان26053161852283006

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة593.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيثاني الرضا عبد محمود الهدى نور26054161852223030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس حمزة عارف زهراء26055161852171011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة589.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحمود حنتوش مؤيد نورس26056161852383088

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيسالمين عيسى حمود ريم26057161852240030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي وليد ايالف26058161852218015

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة584.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد محمد وليد حسين26059161851089030

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل الكريم عبد كوثر26060161852225045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيصافي نعمه االمير عبد زينب26061161852383115

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة582.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيكريم كامل ميثم رمله26062161852299004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة581.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةتطبيقيموسى عبد ناجي فاطمه26063161852236011

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة580.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم ناصر داود علي26064161851033068

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة621.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيرحمة عيسى قاسم ساجدة26065161822244031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعطيه عجيل حسين رسل26066161822217035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة599.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالعالي عبد الحسن عبد كريم نور26067161822209079

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة590.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد ضاحي علي زينب26068161822227051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعبيد جبيح حسن زينة26069161822287085

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة574.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيداخل حسين احمد فواطم26070161822239035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيحسن عبود سامي مالك26071161822220070

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة568.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيلفته الرضا عبد الباري عبد دعاء26072161822216016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيبحير هللا عبد طعيم اميرة26073161822194010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة563.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحميد عيسى فوزي رقية26074161822231020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة559.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيدبخي رشم جبر حوراء26075161822256006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة554.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيالوهاب عبد خلف علي بتول26076161822193003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة549.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخضير غائب كاظم هاجر26077161822220082

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة545.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيجابر الجليل عبد المنعم عبد هبة26078161822215035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيالزهره عبد هللا عبد حسن ايه26079161822172008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيحسين شاكر احمد زهراء26080161822212013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة536.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيحسن هللا عبد عباس طيبة26081161822245039

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيطاهر جوحي طالب انهار26082161822257006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة533.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيعزيز محمد ماجد حميدة26083161822253009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيخضير صدام الستار عبد حوراء26084161822256007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة525.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيداغر رمث لفته فاطمة26085161822242047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة523.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيجعاز صكبان كاظم اديان26086161822171003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة520.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم عادل بنين26087161822220013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيمسلم محمد الحسين عبد زهراء26088161822169020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف احمد ابراهيم صفا26089161822227067

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد كاظم صادق الهدى نور26090161822245058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد الكريم عبد ناظم امال26091161822287012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف احمد ابراهيم مروة26092161822227085
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيراضي شبار ابراهيم ضحى26093161822256015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة509.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيصالح وارد فاضل نور26094161822257060

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيجابر موسى ماجد زهراء26095161822297005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيعباس جاسم عقيل مريم26096161822150038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة503.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيفارس حسين الهادي عبد رسل26097161822237012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيراضي محمد الكريم عبد سلمى26098161822380026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيمشاري طالب ياسر فاطمة26099161822187004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة501.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيعلي ناجي عباس الهدى نور26100161822171056

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيسلمان جاسب احمد حوراء26101161822225016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبينجم فاضل سعيد زينب26102161822265019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة499.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيماهود الرسول عبد مهدي فاطمة26103161822243058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيجابر موسى ماجد نور26104161822297011

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة498.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيرعيد عبيد علي ايمان26105161822164009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيبشير ناصر عريبي كوثر26106161822267030

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيابراهيم ايوب محسن هجران26107161822212044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة494.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيثابت حسين علي فاطمة26108161822210084

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيجمين طعمة صباح ازهار26109161822213001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيكطافة حسن احمد ايات26110161822212002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيسالم علي حسين بتول26111161822237006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيجاسم الوهاب عبد زهير زينب26112161822179020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبياكبيش جاسب فرحان بنين26113161822242015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيمحمد خليفه ليث دانيه26114161822380014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيخلف كريم درعم زهره26115161822172032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة489.0الخارجياتالبصرةادبيمطرود سامي هللا عبد مريم26116161822401146

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة489.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد حسين علي هدى26117161822179044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيحسن مفتاح الجبار عبد ود26118161822172064

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة488.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيهللا عبد كاظم موسى تبارك26119161822255007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة487.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيثامر هالل سالم شذى26120161822177050

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة487.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيسوادي عيسى ميالد فاطمة26121161822243059

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيفرج محمد كريم فاطمه26122281822088046

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبياحمد ذياب قاسم حوراء26123161822210030

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيجاسم عمران محمود عذراء26124161822225047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيحسين مناع كريم زهراء26125161822243031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيعلوان الرضا عبد الهادي عبد حوراء26126161822383022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة485.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعلي حسين عادل سليمه26127161822209047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبياحمد ابراهيم خليل منيرة26128161822256021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيباهض عباس حمزة زينب26129161822253017

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعلي شمال محمود سارة26130161822209040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيضمان السالم عبد ضمان اساور26131161822283002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيطوفان الحسين عبد عدنان ليلى26132161822225057

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم كاظم رحاب26133161822164022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيطالب هللا عبد صادق زهراء26134161822255012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعزال يوسف عقيل مريم26135161822176102

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيسبتي هللا عبد صباح سليمة26136161822304005
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيشنيشل عاصي جبار ايات26137161822172004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيشمخي ابراهيم ضياء هبة26138161822287168

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيناصر غني محمد نرجس26139161822181035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيعيسى هللا عبد محمد فاطمة26140161822225053

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمهدي خضير محمد نبأ26141161822257055

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيكطافة حسن راضي مشاعل26142161822212034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيسعد علي حسين حميدة26143161822255008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيشناوي قاسم االمام عبد مريم26144161822225059

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيظاهر عاشور سالم زهراء26145161822254009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبينظيف محمد حسن فاطمة26146221822104017

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيسدخان الحسين عبد صفاء نور26147161822224052

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد غازي طالل فاطمة26148161822223063

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيبدر رسن ربيل هجران26149161822254043

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعلي محمد ميثم ضحى26150161822287107

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيجبر ناعم علي زينب26151161822242035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيخلف كريم ناظم سارة26152161822224032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيساهي سالم محمد سهى26153161822236019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيمطلك جاسم جعفر استبرق26154161822244002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيشنتة لفته حسن شهد26155161822257036

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيالرسول عبد الجبار عبد علي زينب26156161822220034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيعبود كاظم جواد االء26157161822270002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيرسن جمعة سليم حوراء26158161822242016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيمناتي حسون خليل االء26159161822242007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيعلي حسين حسن محمد تبارك26160161822270006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيعبد الحسن عبد بشير ايات26161161822239007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيجاسم خليل باسم نور26162161822224051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيرضا حسن امجد سرى26163161822245032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيجاسم مهودر مسلم آمنة26164161822154002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي محمد احمد تبارك26165161822224010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيكاظم جواد ضياء مريم26166161822210090

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةادبيجبار الرضا عبد احمد ضي26167161822162007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيحطاب عبد مهاوي فاطمة26168161822295013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيعلي حسين حافظ حنين26169161822157005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيمحمد حميد عماد نور26170161822258035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعباس كاظم عباس نور26171161822287158

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيجابر الحسين عبد علي حوراء26172161822233016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيمنديل محسن عالء زينب26173161822231028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0الخارجياتالبصرةادبيفيصل السيد عبد الرضا عبد هبه26174161822401171

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيحسن فليح حسن فاطمه26175161822230043

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيهللا عبد فياض هللا عبد شروق26176161822304006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيغياض عاتي عباس تماضر26177161822252025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيكاظم جبار اثير مريم26178161822239037

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن عطيوي هاشم نور26179151822048117

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي تاوه جعفر فاطمة26180161822217077
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيعلي صالح حسين تبارك26181161822210022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبياللطيف عبد الرزاق عبد نعمان زينب26182161822225037

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعجيل حميد ماجد انمار26183161822220008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيحمود عاصي حسين غفران26184161822212026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعلي الحسين عبد جبار مريم26185161822227086

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيرسولي عليوي حسين هدى26186161822210108

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيداود لطيف خالد زهراء26187161822243026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد حميد الكريم عبد الزهراء فاطمة26188161822257042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيخليفة ايوب محمد حليمة26189161822225015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبينعيم كاظم ناظم غدير26190161822287113

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحسين الرضا عبد حسين هديل26191161822231063

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحنون مزهر حسين هدى26192161822176119

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد جبار عادل ضحى26193161822224035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم زكي فاطمة26194161822283028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد عزيز ظافر هدى26195161822250018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيعطشان حسين مارد رغداء26196261822117014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيعلي االمير عبد سعد بنين26197161822241010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة469.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيعلي فشاخ علي فاطمة26198161822266013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة469.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيخفي كاظم جبار نور26199161822244055

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيمحي جابر امين البنين ام26200161822223007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبينجم هللا عبد نجم ساره26201161822217060

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيمهاوي هاشم الحسين عبد ضحى26202161822242040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيلفته كيطان خماط مريم26203161822244047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيهللا مال عثمان اسماعيل طيبه26204161822256017

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيمزعل ذياب محمد فاطمة26205161822267029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيحسن ماثور وليد شهد26206161822150028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيعباس الستار عبد مشتاق بتول26207161822237007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبياحمد عباس فاضل ساره26208161822380024

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعبود طه خليل منار26209161822287148

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيالصاحب عبد بدر حسن زهراء26210161822179014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيشاطي محمد جاسم سارة26211281822073050

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيحمود العال عبد عماد استبرق26212161822211002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة465.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبياالمام عبد صبري شهيد سجى26213161822175026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيكاظم عبدالرزاق سامي نور26214161822254041

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة465.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيالوهاب عبد الحسين عبد سعد مها26215161822266020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيسلمان عاتي باسم رقية26216161822233019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيمحمد سلمان فالح عبير26217161822176076

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيفضي الزهرة عبد عسكر زهراء26218161822304003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيحمزة عباس حمزة زينب26219161822225033

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعلي مفتن جبار ديانا26220161822227031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيقاسم صالح عقيل غفران26221161822227076

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبييعقوب يوسف علي دنيا26222161822203021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيالجليل عبد هللا عبد عيسى زينب26223161822235013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيكاظم عبد كامل عذراء26224161822288035
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمد ابراهيم محمد زهراء26225161822233025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيجواد هاشم عدنان مريم26226161822224048

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبياحمد الحسن عبد سمير صفاء26227161822227069

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيصيهود حنين السالم عبد ضحى26228161822289014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةادبيحزام مسير فاضل حنين26229161822192004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيعوفي هللا عبد المنعم عبد غدير26230161822245042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة460.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيالحسن عبد فاضل ماجد صابرين26231161822265022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمطر دواس محسن فردوس26232161822217089

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيقاسم حمود كاظم دعاء26233161822227029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيالزهرة عبد مزيد علي زهراء26234161822167012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيسعد اشنين رشك زينب26235161822172034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيناجي فيصل عثمان زهراء26236161822177030

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيعلي عبد مولى يونس سلمى26237161822175028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيطاهر سعدون علي حوراء26238161822243015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيجبر عودة محمد حوراء26239161822215005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيغضبان صبيح مهدي صفا26240161822265024

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيالحسن عبد الكاظم عبد غانم زهراء26241281822073038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيطعمه محمد محسن بتول26242161822217022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيعلي هتيمي زمزير وضحة26243161822216053

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيراضي حسين علي هدى26244161822227102

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيعيسى صالح جمعة غدير26245161822150030

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيسهر حسين طالب حنين26246161822245012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيكاظم عباس سالم زهراء26247161822172026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيلفته الرضا عبد لفته فاطمة26248161822244042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم مرتضى االء26249161822154007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبييعقوب الكاظم عبد جواد نور26250161822155013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيخلف زغير علي فاطمة26251161822224039

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبينعيمه لفته هادي تبارك26252221822171010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيوادي عذافه باقر وسن26253161822153036

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد سعود هللا عبد نور26254161822287161

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيهاشم هبات عقيل فاطمة26255161822383055

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيلفتة غالب الرزاق عبد زهراء26256161822176046

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيجاسم طعمه علي جنان26257161822181006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد كريم رسل26258161822210039

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيمختاظ جميل مهدي هللا منة26259161822200028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيكاظم الجبار عبد الستار عبد ابتهال26260161822252001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيداود سلمان انس هنادي26261161822209086

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيشبير حميد حسين تبارك26262281822082003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحسن جبار الرضا عبد سمية26263161822287096

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيحميدي فالح الخالق عبد كوثر26264161822233047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة454.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيسعدون عجمي االمام عبد هاجر26265161822210106

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجياد مطر احمد زهراء26266161822176041

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة454.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعريبي عاكول ماجد اديان26267161822154004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0الخارجياتالبصرةادبيعالو قاسم احمد مروه26268161822401137
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيمفتن عجيل هللا عبد شهد26269161822168021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيغافل راشد مسلم هاجر26270161822267034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيمحمد الرضا عبد الزهرة عبد تبارك26271161822250002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيعكله مدلول عبود الهدى نور26272161822193016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيحنظل جاسم عباس خلود26273161822177020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيهللا عبد شاكر حامد البنين ام26274161822239003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيحاشوش جبار ستار مريم26275161822223075

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيسوادي كاطع كاظم هدى26276161822222039

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيصالح حسين الكريم عبد هدى26277161822236042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيحسب غانم جليل رباب26278161822289005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيكاظم رمضان سعد بشائر26279161822243006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيرحمه سلمان اسعد سارة26280161822383038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيخريبط صليل حميد نرجس26281281822082021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيراضي شويل ناصر رسل26282161822172018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة452.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيياسين هاشم فاضل هبه26283161822256022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانادبيكاطع غالي فرحان ايمان26284281822053001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0الخارجياتالبصرةادبيهللا مال عثمان اسماعيل نجاة26285161822401155

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيالغفور عبد حمدان احمد لمياء26286161822224044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيحمود برغش زكي صفا26287161822169032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيعجر جبر الكريم عبد زينب26288161822198009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيسلمان داود هيثم بثينة26289161822252020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيمهاوي محمد خالد بتول26290161822225009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيعيسى ابراهيم رائد زينه26291161822237026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيعيسى خلف عوده هدى26292161822383075

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيماجد ثجيل عطوان امل26293161822257005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيخلف مجيد حميد زهرة26294161822381029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيغضب عوده ودود زينب26295161822172040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيصالح هللا عبد رعد االء26296161822233006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيموسى حسين علي ميعاد26297161822221025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيجابر هللا عبد حسن الزهراء26298161822222004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيجاسم صالح اياد زينب26299161822220032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيطخيخ خلف كاظم براء26300161822172010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيعلي حسين الرحمن عبد دعاء26301161822212009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيالعزيز عبد االمير عبد حسين نبأ26302161822252081

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبينعمه برغش شاكر زينب26303161822176055

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيعاتي حمود احمد شهد26304161822169027

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيالكريم عبد الحميد عبد ناظم غفران26305281822064023

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيظاهر نسيم محمد زينب26306281822080024

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيحمد جعفر يحيى نور26307161822253038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد نعمة هاشم سارة26308161822295008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيفرهود الكاظم عبد عالء ضحى26309161822176073

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيعبد ناصر صالح نور26310161822164052

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمحيسن صدام غازي والء26311161822164058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمحمد اسماعيل محمد اسراء26312161822209003
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيفلحي محيبس هادي زهراء26313161822176052

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيخليل هللا عبد وفي البنين ام26314161822238005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيفليح مهجر موفق حوراء26315161822265011

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيصلبوخ قلم دعير مريم26316281822077068

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيحميدي كاظم حمودي زهراء26317221822169018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعيسى محمد عيدان بيداء26318281822050008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيخضير لفتة زهير بنين26319161822287033

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيصالح الهادي عبد صالح هدى26320161822154056

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0الخارجياتالبصرةادبيسالم العزيز عبد حسن ساره26321161822401084

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيعبيد عيسى قاسم رسل26322161822224019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيمظلوم عبد جواد الهدى نور26323161822171054

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيحمادي حسين خيوان هجران26324161822223089

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيالرضا عبد جاسم عيسى شهد26325281822067020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيكريدي زوره سعد زهراء26326281822056032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيعلي نور سعد ودق26327161822202025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجخيور جبار مازن زينب26328161822176062

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيكاطع سلمان ديوان فرح26329161822380033

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيعامر سهم حيدر انفال26330161822221005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيهاشم جاسم ابراهيم زهراء26331161822214003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيسلمان راضي ماجد مريم26332161822258028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحبيب راضي حيدر زينب26333161822203027

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيعبود حسن عالء الهدى نور26334161822216048

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيعبل احميد ماجد سماح26335161822210066

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيمناحر صكب دبي ميعاد26336161822380042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعباس فضل الرحمن عبد منار26337161822217100

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم الرزاق عبد مريم26338161822294032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيشعالن حسن اثير ميسرة26339161822242051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعديم جبار ستار فاطمة26340281822061043

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيجودي عيسى احمد الزهراء فاطمة26341161822235020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة445.0الخارجياتالبصرةادبينمر جودي عقيل مروه26342161822401140

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد محمد قاسم بنين26343161822209019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحسان علي حسين نرجس26344281822091050

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيزوير زبون كريم فاطمة26345161822242046

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيسيد محراث كاظم ضحى26346281822062073

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيديوان رومي أحسان مسرة26347161822173055

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيفهد صالح طه اماني26348161822209009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجواد سامي فراس فاطمة26349161822176091

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيزبون علي عماد الهدى نور26350161822288042

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبينايف مطشر حسن حنين26351161822256005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيياسين سوادي محمد ضحى26352161822270018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيموجر كاظم االمير عبد فاطمة26353161822253027

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحمادي مسلم حيدر زينب26354161822287075

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيماضي الرضا عبد كريم زينب26355161822252047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيبندر غانم ثابت عليه26356161822289017
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيالمجيد عبد الصمد عبد احمد زينب26357161822203025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيناصر جري حسن مسرات26358161822176103

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيمطيلج عامر مهدي امنة26359281822061002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيالحسين عبد بشت محمد زهراء26360281822190022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعلي حسين نعيم دعاء26361281822102002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيفيصل محسن صالح بنين26362161822213006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعمران محسن فالح سكينة26363161822176069

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيطالب جميل يحيى زينب26364161822290009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيخنفر طاهر سالم منار26365161822224049

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيجالب خزعل حسين جنان26366281822074002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيغضبان حرب علي نور26367161822154054

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيحسين علي محمد ايالف26368161822172007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيشميل محمد هاشم طيبة26369281822055040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحسين ياسين امجد مريم26370161822231051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيعيد ذيبان حاتم العنود26371161822257003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيضمد الجليل عبد الرازق عبد مريم26372161822245054

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد علي أياد سمر26373161822236018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبياسماعيل حسن علك سكينة26374161822243041

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيهميم سلمان راضي دعاء26375241822112009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيشمخي خضير ضياء نور26376161822231058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعزيز جبار فاضل بنين26377161822167006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيشاهين شبيب امين فاطمة26378161822176081

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيهللا جار هويش فاضل زينب26379161822172037

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالهادي عبد السيد عبد عادل زينب26380161822217051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيمحمد قاسم سعد سجى26381281822070043

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيورواز عامر عادل نظيمة26382161822266021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةادبيزعالن حسين طارق ود26383161822272022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانادبيحمود كريم حسين زينب26384281822053008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيمطشر حمود شاكر زينب26385281822091026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي عواد عماد شمس26386161822203033

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيهللا عبد يوسف داود تبارك26387281822090007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيالسيد عبد الكاظم عبد جواد رباب26388161822198004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيبديوي مهدي كريم زينب26389161822215015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةادبيعمر هللا عبد عمر رحاب26390161822293001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم جبار اسيا26391161822242004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيهللا عبد يوسف مقداد مريم26392281822090045

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيعبد نجم علي نبأ26393281822090048

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيمتعب جبار صالح ريام26394281822061018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيصبر غالي طالل احالم26395161822245003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيحسن عليوي حسين مريم26396281822095040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الزهراءاالهلية هبة ثانويةالبصرةادبيعناد حمدان كاظم زهراء26397161822286001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد النبي عبد بدر خديجة26398161822223026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيديوان صالح ماجد منى26399161822224050

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبينجم سامي باسم صفا26400161822227068
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعلي طالب والي زهراء26401161822176053

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيسالم جمر سالم رحاب26402161822173021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيعبيد هداوي غالب تبارك26403281822071009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيسالم احمد صباح نور26404281822070063

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبييزل حسن طالب فاطمة26405161822256018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيالرزاق عبد جميل شاكر فاطمة26406161822250013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيكبيش الواحد عبد سعد والء26407281822090060

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيغضب حسن رحيم نوال26408281822103009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيسعيد نوري كرم فاطمه26409161822172050

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبينجم الجبار عبد الستار عبد نور26410161822221028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيثجيل عزيز حسين غدير26411161822209060

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيمحمد الجليل عبد ناظم زينب26412161822227056

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيدهمان تركي صباح يسرى26413161822200034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمعين جاسم نعيم نرجس26414281822073071

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبييعقوب امين محمد حسن محمد زينب26415161822170029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيسباهي نايف حمود زينب26416161822204007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0الخارجياتميسانادبيفياض لفتة ماجد عذراء26417281822401028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحاتم اسماعيل كاظم نور26418281822050083

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيمحسن الوهاب عبد فوزي فاطمة26419161822238024

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيخلف فرحان ريسان سارة26420161822254019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيمحمد علي عادل زينب26421161822255016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعبود نجم هللا عبد فاطمة26422161822287127

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيسلطان علي طارق هاجر26423161822208031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيفالح الحسين عبد علي امنه26424161822171010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيسلمان هللا عبد حسن سجى26425281822062069

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبياحمد محمد نوري هدى26426161822215040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجنيح حسن صباح ابرار26427281822050001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيحميدي يوسف علي طيبة26428281822066022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجبر الصاحب عبد خيون فاطمة26429281822056072

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبياسماعيل جابر هادي مريم26430281822077070

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيموسى داود وائل ايمان26431161822173005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيرحيم عبداللطيف خالد ساره26432161822208019

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيخواف لفته علي رغد26433281822092027

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيسوادي هللا عبد الكريم عبد ايات26434161822176008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيادهيم حطاب قيس رسل26435281822078020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيسريح عوده جاسم اسراء26436281822062003

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيمحمد منور طالب سرى26437281822063032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيمحمد حاكم قيس رواء26438161822206007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة434.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد سمير سرور26439161822210065

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيعبيد علي عبد سالم هاجر26440221822149044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيمحمد الساده عبد سليم فاطمة26441161822258026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة631.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعذاب غاسم كريم مالك26442161842383162

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة537.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخزعل يونس عادل فاطمه26443161842152163

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة534.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيهادي كاظم مصطفى االء26444161842243006
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة530.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيعناد خلف عبد رباب26445161842173010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة529.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعلي عبد داود كريم زهراء26446161842176051

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيخلف جبار علي تبارك26447161842381022

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة512.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيجويد طاهر صبري زهراء26448161842259014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد فاضل عباس نور26449161842152216

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيفيصل مهدي نعيم بنين26450161842244014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيغضيب عصفور مزعل رنا26451181842373011

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة487.0الخارجياتالبصرةاحيائيسعدون ظاهر محمد سبا26452161842401020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان جمعه فاضل بنين26453241842120026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيحسين علي حيدر مريم26454161842239031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيبشاره عريبي احمد شيرين26455281842062038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفندي قاسم رسول زهراء26456161842165169

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيطاهر مهودر عادل زهراء26457161842221008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيطاهر ضيدان رياض وفيه26458161842226096

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيقاسم زباري جاسم ايه26459161842176015

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة480.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيحسين رحيم عزيز نبأ26460161842210060

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيصيهود عبد اسعد مشارق26461161842238025

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيكاطع علي ياسر سجى26462161842152127

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيكطيش خلف هادي هدى26463161842219040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة479.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيصالح مكي صفاء زهراء26464161842234027

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيجالل غانم حامد ايمان26465161842240007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةاحيائيمحسن عدنان حسين جمانه26466161842258002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيصفوك فهد علي مزنه26467161842259031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيحسين الصاحب عبد الكريم عبد ابرار26468161842163001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة477.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةاحيائيغافل راشد مسلم مريم26469161842267008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيزوير محيسن فريح خديجه26470281842068014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيزايد عبد عمار دعاء26471161842181005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعودة فرحان قاسم زينب26472161842176061

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيعلي علي عبد حسين زينب26473161742187018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعبود احمد معن هاجر26474161842183096

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيعيسى الزهرة عبد الكريم عبد كوثر26475161842241018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيشهاب علوان ابراهيم هبة26476161842231020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيناصر شنان حسن بنين26477161842208014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيحبيب طعمه هللا عبد آسيا26478161842169001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيملوح عواد راهي فاطمه26479161842152161

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيغالي لعيبي جبار نرجس26480161842230040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيعلي مهدي مزاحم غفران26481161842257021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيجالوغ عبيد عادل هدير26482161842212041

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجاسم باتول حسن ايه26483161842383014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمحمد غالي علي نور26484221842103147

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيفرحان عودة نعيم اسراء26485161842233001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكريدي مغيض عدنان ريام26486271842058115

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة601.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيسعدون حميد ماجد الهدى نور26487161852240065

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيخليفه عبود قاسم نرجس26488161852172030
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة555.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم صباح حامد فاطمه26489161852219038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيجبار عبدالرضا احمد نورا26490161852383086

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة524.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيخميس رميض ماهر زينب26491161852268016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد سعد حسين نور26492161852380058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد ميلو محمد فاطمة26493161852293020

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى حسن رحيم نور26494161852245053

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيلويج رومي عواد حنين26495161852266008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة518.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد اسعد بلقيس26496161852173007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيمطر جاسم محمد زينب26497161852220024

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة517.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد شايع جبار دنيا26498161852267012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاهوش صبار صباح نور26499161852176116

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيوادي عواد تحسين حوراء26500161852154009

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة515.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم علي حيدر فاطمة26501161852227038

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةتطبيقيتفاك علوان كريم دعاء26502161852264002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان الحسن عبد جاسم نبأ26503161852227049

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة514.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيحنظل اسعد رعد ضحى26504161852238029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيحسان محمد هاشم عذراء26505161852283032

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقينجم كاظم حسين علياء26506161852227034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد جبر علي نور26507161852245054

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيمطرود الكريم عبد عادل دعاء26508161852174008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعبود مغامس كاظم زهراء26509161852226047

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقينور منصور عادل هدى26510161852220050

اآلداب كلية/البصرة جامعة661.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعواد حمود حمد طيبه26511161822209055

اآلداب كلية/البصرة جامعة658.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيداود نتوش مسلم هاجر26512161822169049

اآلداب كلية/البصرة جامعة623.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيعلي لعيبي ظاهر دعاء26513161822239012

اآلداب كلية/البصرة جامعة617.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيصالح مهدي ضياء زهراء26514161822287062

اآلداب كلية/البصرة جامعة608.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيحسين موسى ثامر فاطمة26515161822215024

اآلداب كلية/البصرة جامعة600.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيالزم محسن كاظم هبة26516161822241053

اآلداب كلية/البصرة جامعة599.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيخلف جاسم عقيل نبأ26517161822244050

اآلداب كلية/البصرة جامعة593.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيالسادة عبد الحي عبد علي سيف26518161821053011

اآلداب كلية/البصرة جامعة593.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيكريم حسن هاشم تماضر26519161822171019

اآلداب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم حامد قاسم26520161821062071

اآلداب كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيسبهان جاسم ثائر زهراء26521161822217038

اآلداب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيجنديل عيسى ذياب ضحى26522161822227070

اآلداب كلية/البصرة جامعة579.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيخلف حسن جاسم نور26523161822150047

اآلداب كلية/البصرة جامعة577.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبينعمه محمد علي عذراء26524161822153019

اآلداب كلية/البصرة جامعة575.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيشهيل محمد مالك فاطمه26525161822181025

اآلداب كلية/البصرة جامعة572.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيمحسن احمد حسن احمد26526161821053002

اآلداب كلية/البصرة جامعة572.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيحسين الكاظم عبد محمد سارة26527161822297006

اآلداب كلية/البصرة جامعة570.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيمهدي جودي ناطق مريم26528161822212032

اآلداب كلية/البصرة جامعة567.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيدخينة كاظم جواد محمد26529161821046079

اآلداب كلية/البصرة جامعة566.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيمهلهل حميد جواد علي26530161821307018

اآلداب كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيرودين ميه خالد مريم26531161822246018

اآلداب كلية/البصرة جامعة565.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيزعالن هالل احمد سارة26532161822250011
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اآلداب كلية/البصرة جامعة564.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيالنبي عبد حسين محمد بتول26533161822231007

اآلداب كلية/البصرة جامعة564.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيمحمد كشيش توفيق يوسف26534161821062098

اآلداب كلية/البصرة جامعة559.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيسلطان لطيف عقيل مسلم26535161821051036

اآلداب كلية/البصرة جامعة558.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيمنصور يعقوب اياد فاطمة26536161822203038

اآلداب كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيقاسم دينار عزيز نرجس26537221822168061

اآلداب كلية/البصرة جامعة552.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيجاسم يونس االمام عبد ساره26538161822258022

اآلداب كلية/البصرة جامعة551.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيجاسب علي حسن حيدر26539161821030038

اآلداب كلية/البصرة جامعة550.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيحسين جاسم احمد نور26540161822223081

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيجاسم االمام عبد نوري زهراء26541161822225028

اآلداب كلية/البصرة جامعة545.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيحسن طاهر لطيف محمد26542161821310054

اآلداب كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيحاتم كاظم جواد زهراء26543161822241020

اآلداب كلية/البصرة جامعة541.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةادبيمولى بالسم صبري احمد26544161821068001

اآلداب كلية/البصرة جامعة540.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيالرحيم عبد علي عمار تبارك26545161822246005

اآلداب كلية/البصرة جامعة538.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحسن جاسم مجيد عذراء26546161822231039

اآلداب كلية/البصرة جامعة535.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحبيب احمد ثائر اماني26547161822203007

اآلداب كلية/البصرة جامعة535.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيحمد بداي سرحان افكار26548161822221004

اآلداب كلية/البصرة جامعة535.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةادبيسعدون ثجيل لطيف ايناس26549161822201002

اآلداب كلية/البصرة جامعة535.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد القادر عبد اسعد زهراء26550161822170015

اآلداب كلية/البصرة جامعة532.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيخلف هللا عبد ناجي محمود26551161821030089

اآلداب كلية/البصرة جامعة532.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيمحمد فياض عادل هدى26552161822194092

اآلداب كلية/البصرة جامعة530.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيولي حسين محمد مريم26553161822204018

اآلداب كلية/البصرة جامعة527.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيمهلهل عودة بهجت محمد26554161821136036

اآلداب كلية/البصرة جامعة527.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبينعيثر فيصل سعيد نشوان26555161821094027

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيخلف راضي مسلم زهراء26556161822233028

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيبدر محمود بدر منار26557161822203048

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبييعقوب الحميد عبد هللا عبد ناهدة26558161822209075

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيراضي يوسف راضي عذراء26559161822235017

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيدايخ الزهرة عبد ايار الهدى نور26560161822174019

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيرحيم صالح صبيح تماره26561161822150010

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد ثجيل رسول ابراهيم26562161821030001

اآلداب كلية/البصرة جامعة524.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعبد هاشم عماد صبا26563161822170036

اآلداب كلية/البصرة جامعة524.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد ياسين طه احمد26564161821305001

اآلداب كلية/البصرة جامعة523.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيداغر دخيل رياض مريم26565161822173051

اآلداب كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالرحمن عبد اللطيف عبد عدنان ايمان26566161822217016

اآلداب كلية/البصرة جامعة520.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيكريم حسين محمد حيدر26567161821051021

اآلداب كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم حيدر فاطمة26568161822239032

اآلداب كلية/البصرة جامعة519.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيماهود داخل مهدي فاطمة26569161822210087

اآلداب كلية/البصرة جامعة518.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيسالم عجمي هادي حيدر26570281821151071

اآلداب كلية/البصرة جامعة517.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعطوان الحسين عبد عمار زينب26571161822176058

اآلداب كلية/البصرة جامعة517.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيجاسم غالب قاسم علي26572161821015033

اآلداب كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيانتيش كاظم لقمان زهراء26573161822161005

اآلداب كلية/البصرة جامعة516.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيالجليل عبد كريم محمد نبأ26574161822239041

اآلداب كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيحمد القادر عبد هاشم فاطمة26575161822213032

اآلداب كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيعبادي علي حسين شهد26576161822246013
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اآلداب كلية/البصرة جامعة514.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةادبياسماعيل جواد مازن زيد26577131821228001

اآلداب كلية/البصرة جامعة514.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيلعيبي كاظم كريم شيماء26578161822231036

اآلداب كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيتركي صالح ماجد منى26579161822180017

اآلداب كلية/البصرة جامعة511.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد خضير عباس مصطفى26580161821016063

اآلداب كلية/البصرة جامعة510.0للبنين االهلية الخير جنوب اعداديةالبصرةادبيصالل جوالن عادل ياسر26581161821414021

اآلداب كلية/البصرة جامعة510.0الخارجياتالبصرةادبيمظلوم االله عبد بهجت ايات26582161822401025

اآلداب كلية/البصرة جامعة509.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيسعيد عبود غالب زهراء26583161822331007

اآلداب كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيبندر رومي فليح زهراء26584161822283014

اآلداب كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيجابر باهيز سمير شهد26585161822246014

اآلداب كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيعلي حسن المطلب عبد حسن26586161821006007

اآلداب كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيموحي حسن احمد البنين ام26587161822209008

اآلداب كلية/البصرة جامعة507.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخضير ياسين الحميد عبد فاطمه26588161822220063

اآلداب كلية/البصرة جامعة507.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيفرج تومان سامي بتول26589161822171017

اآلداب كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيحميدي فالح الباقي عبد اية26590161822253006

اآلداب كلية/البصرة جامعة505.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبياحمد شهاب الوهاب عبد زينب26591161822164032

اآلداب كلية/البصرة جامعة504.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيياسين سامي مهدي فاطمة26592161822227083

اآلداب كلية/البصرة جامعة504.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيراضي محمد الحسين عبد موضي26593161822171049

اآلداب كلية/البصرة جامعة504.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةادبيحسين سعدون عودة رنا26594161822201005

اآلداب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعبادي مهدي صالح احالم26595161822154003

اآلداب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيزبون الحسين عبد قاسم ايات26596161822209015

اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيمذكور حسين سالم فاطمة26597161822210082

اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيخطار عبيد عمار غفران26598161822246015

اآلداب كلية/البصرة جامعة500.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيفري خليفه يسر عمار26599161821014056

اآلداب كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيهللا عبد محمد الحسين عبد سامان26600161822216032

اآلداب كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيبالسم صبيح حسين ازهار26601161822194003

اآلداب كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيسلطان جبار الهادي عبد مريم26602161822287144

اآلداب كلية/البصرة جامعة498.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيطالب نوري ناجح محمد26603161821310056

اآلداب كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيسلمان حبيب وسام شهد26604161822209050

اآلداب كلية/البصرة جامعة498.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيمحسن باقر صالح مسرة26605161822331013

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيسلمان جبار بسام حنين26606161822246006

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيجمعة مهدي أسعد زينه26607161822233033

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيحاتم حسين كاظم ايات26608161822244007

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيحسين صادق العظيم عبد عذراء26609161822239026

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيحاجم ناصر هاشم حوراء26610161822266005

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبينصيف االمير عبد صالح زينب26611161822224025

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمحسن خلف منتظر رنين26612161822230024

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيمنهل عبيد نوري محمد26613161821097069

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيهزاع عودة سالم مريم26614161822209068

اآلداب كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيهللا عبد الستار عبد هللا عبد علي26615161821044029

اآلداب كلية/البصرة جامعة495.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيرسن موسى الجبار عبد هدى26616161822187011

اآلداب كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيكاظم لعيبي فاضل سارة26617161822200022

اآلداب كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيياسين طه الحسين عبد كوثر26618161822217092

اآلداب كلية/البصرة جامعة494.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعلي مهنا االمير عبد زهراء26619161822167010

اآلداب كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعثمان بدران اسامه االء26620161822217007

2889 من 605 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيحميدي ذهب صباح نبأ26621161822194078

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعبود بخيت عبود عال26622161822220056

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيحسين خلف هادي نور26623161822164054

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيفرحان عرمش حكيم الهدى نور26624161822172056

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيابراهيم محيسن عباس علي26625161821099017

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيهللا عبد الصمد عبد مصطفى الحسن26626161821045004

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيدواي حطاب السالم عبد فاطمة26627161822238023

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمحمد جعاز محمد سلمى26628161822209045

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيمنصور يعقوب اياد زينب26629161822203026

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيشمال ثجيل الحميد عبد حسنين26630161821056007

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيهللا عبد مصطفى كمال هبه26631161822220084

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيلفته جفال خالد مصطفى26632161821034054

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيحسين شاهين كريم كرار26633161821305042

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي عبود ناجح احمد26634161821061010

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيابراهيم طالب رياض زينب26635161822227046

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيهللا عبد مصطفى كمال ابراهيم26636161821044001

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبياحمد كاظم جواد زهرة26637161822227045

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعيسى طالب عدنان مهدي26638161821042117

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيحمود علي عبد محمد ابتهال26639161822212001

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيدايش هبر علي عذاري26640161822267023

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعلي قاسم صالح خديجة26641161822287048

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيالكريم عبد عودة نجم بنين26642161822212007

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيجاسم عمران جاسم نرجس26643161822220077

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيبدر قاسم هيثم اسراء26644161822239002

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيعبود خليل قاسم سماء26645161822174009

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد بدر محمد جاسم26646161821049014

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمزعل هللا مال قيس خنساء26647161822287049

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيخلف سويد علي حوراء26648161822220018

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةادبيطه محمد نوري وسن26649161822213045

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيجاسم هادي صالح رشا26650161822305006

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيحسين فالح فاضل يوسف26651161821310062

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيحبيب حسن اللطيف عبد نبأ26652161822177065

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمحمد فليح حسن رقيه26653161822230022

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيتركي فيصل غازي نوره26654161822212042

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيسعد حسين جبار حوراء26655161822246007

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيفاضل عدنان بدر عال26656161822220055

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيجابر يصغ فاضل زينب26657161822236011

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيجاسم كريم باسم سجى26658161822246012

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيزبين غالي مؤيد ايناس26659161822244009

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيجريخي مكطوف رحيم تبارك26660161822244012

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيلفته عذاري محمد تبارك26661161822294007

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيفلحي عودة سعيد ضحى26662161822383049

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيمشالي حسن صالح ساجده26663161822172041

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسن علي عباس ساجدة26664161822224030
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اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيكاظم علي حسين سما26665161822203032

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيموسى صالح محمود دعاء26666161822179010

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيمحمد عدنان محمود فاطمة26667161822253029

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيالجليل عبد عيدان رياض تبارك26668161822290004

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبياحمد علي احمد محمد26669161821044036

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيمكي زكي اياد صفا26670161822265023

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبينعمه عبد احمد هدى26671161822383073

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيالساده عبد خزعل مالك سكينه26672161822194051

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعلي فاضل عقيل فاضله26673161822170041

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيعزيز صبري اياد عقيل26674161821029031

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيجياد جاسب سعد ميعاد26675161822194077

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيكاظم جواد منير فاطمة26676161822176093

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبييوسف حسين صفاء نور26677161822150049

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعودة مولى مجيد نور26678161821305052

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعبد محمد عباس علي26679161821305032

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةادبيالجبار عبد سالم فراس مصطفى26680161821129003

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيزعيم قاسم عالء ريهام26681161822230025

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيمكطوف جبار كاظم فاطمة26682161822231045

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيجواد احمد هشام جواد26683161821025006

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعبود كاظم منذر فاطمة26684161822173044

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالحسن عبد فالح سعد زهراء26685161822176045

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيابراهيم جواد الغفار عبد زينب26686161822245024

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيدرويش شاكر ماهر زهراء26687161822256010

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيلفته جخيور حسن مريم26688161822287143

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييعقوب حسن مهدي زينب26689161822227053

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيفالح حسين عالء عبير26690161822176075

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيمعن علي طالب هدى26691161822153034

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيفعيل جمعة الباري عبد زهراء26692161822221014

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيعلوي سكتان خالد علي26693161821041026

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيبردان فرج مطشر طارق26694161821016026

اآلداب كلية/البصرة جامعة481.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيقاسم حميد كاظم اديان26695161822175002

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيجليف مايع صالح صابرين26696161822154033

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيقاسم محمد الحي عبد حسين26697161821025010

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيخلف زويد ازهر مرتضى26698161821042107

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيمهدي عقيل حسين ايه26699161822231006

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيصندوك بردان جاسم براء26700161822170006

اآلداب كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيالهادي عبد مالك احمد حوراء26701161822230014

اآلداب كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيقاسم حسين حازم الهدى نور26702161822155012

اآلداب كلية/البصرة جامعة479.0المختلطة الغدير انوار ثانويةالبصرةادبيمدخول قاسم فياض فرقد26703161821306042

اآلداب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيشهيب جواد نعمه زهراء26704161822206010

اآلداب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيفرحان طالب حسين فاطمه26705161822194068

اآلداب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيعلي محمد احمد عماد فاطمة26706161822215028

اآلداب كلية/البصرة جامعة478.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيشعبان مصطفى مقداد حسين26707161821049031

اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعطوان ناصر حميد علي26708281821005032
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اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيخلف جعفر علي زينب26709161822252045

اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبيفالح حميد ماجد زهراء26710161822178007

اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيعبود محمد صالح بيداء26711161822225014

اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيجاسم خطار حردان حسين26712161821030030

اآلداب كلية/البصرة جامعة477.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيهادي قاسم محمد رانيا26713161822331004

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيفاضل شنشول ليلو زينب26714161822254018

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةادبيحبيب محسن وليد زينب26715161822166010

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيعلي حسين باقر اسماء26716161822153001

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيطعمه الزوار عبد عمار زهراء26717161822190008

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيابراهيم خليل سمير هاجر26718161822209083

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيموسى خلف فاضل بنين26719161822154010

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيغياض عناد حميد فاطمة26720161822239031

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيكاظم حنون سعيد امنيه26721161822171011

اآلداب كلية/البصرة جامعة476.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيصالح هادي مهدي دعاء26722161822179011

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحريجه احمد ناصر زينب26723161822227055

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيسلمان غالي صادق مهدي26724161821112080

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيرزاق االمير عبد حسام دانية26725161822224014

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيسراب غايب جبر اسيا26726161822203004

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيكثير الحسين عبد فرقد روان26727161822194029

اآلداب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المسائية المربد ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد الخالق عبد ميثم الخالق عبد26728161821362023

اآلداب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيمنشد جبار ستار رضا26729161821366009

اآلداب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين األهلية الجنات ثانويةالبصرةادبيضيدان أشياع احمد محمد26730161821032024

اآلداب كلية/البصرة جامعة473.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيدخيل سالم عجة عمار26731161721004034

اآلداب كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيعذاب علي جمال زهراء26732161822177027

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيصابر قاسم جبار حوراء26733161822241014

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد ارزيج علي سجى26734161822209043

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0الخارجياتالبصرةادبيعصمان ريسان رائد يمام26735161822401180

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيابراهيم حامد ابراهيم اسيا26736161822227003

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيخماس الباقي عبد فائق مريم26737161822204017

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيصباح راضي حيدر زهراء26738161822266007

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيخضر مولى علي الهدى نور26739161822258034

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيمزبان عجه سليم زهراء26740161822380020

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيجليل ناصر فرات هللا عبد26741161821028019

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيمحيل سلمان احمد رسل26742161822212011

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيهاشم قاسم محمد مريم26743161822170047

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيحسين خلف ابراهيم حسن26744161821016009

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيمنخي جازع حسين همسات26745161822206029

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيطه ابراهيم نوري اية26746161822220009

اآلداب كلية/البصرة جامعة471.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيهللا عبد احمد سعيد احمد26747161821045002

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيعبود الزهرة عبد فهمي محمد26748161821312018

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمطلك الزهرة عبد محمد بنين26749281822078010

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيشنان جاسب عماد زينب26750161822233030

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيجايد قاسم محمد سجى26751161822383041

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيفارس خلف جبار جعفر26752161821092005
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اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيلزم ردام عمار حيدر26753161821028012

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيمحي القادر عبد محي كاظم26754161821017032

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيدكسن ناصر ماجد كوثر26755161822176097

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد سعد لؤي رسل26756161822163002

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيعباس فاضل فوزي حكيم26757161821013024

اآلداب كلية/البصرة جامعة470.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيخيون عناد حسين زينب26758161822210056

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيمبارك عبود سلمان فاطمة26759161822265030

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيمحمد سلمان صباح سحر26760161822254021

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيالجبار عبد الحافظ عبد بهجت مصطفى26761161821062089

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةادبيبدن جابر صباح حيدر26762161821024008

اآلداب كلية/البصرة جامعة469.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيفرحان جالب الغني عبد زينب26763161822210061

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيعامر مكلف عامر غدير26764161822235019

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيريه مدلول معن مريم26765161822181031

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبياحمد سعيد محمد البتول26766161822154008

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيزينلي نوروز علي الهدى نور26767161822190014

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيثامر منثر خميس مريم26768161822157015

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد الواحد عبد رياض مريم26769161822173052

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةادبيغضبان الواحد عبد اسعد الدين سيف26770161821068010

اآلداب كلية/البصرة جامعة468.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيداود سلمان الخالق عبد محمود26771161821049099

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد خالد مريم26772161822169044

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيهللا عبد يوسف عادل يوسف26773161821046099

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيمحمد مشيري محمد مصطفى26774161821033050

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيعزيز تقي عبد صفاء26775161822223058

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيمهوس عذاري صباح حسين26776161821015006

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيحسين علي تحسين سيف26777161821015023

اآلداب كلية/البصرة جامعة467.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيحسين هللا عبد الرضا عبد علي26778161821015030

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيمطرود غيدل حيدر اسالم26779161822252005

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيمرزوق كركي سالم الزهرة عبد26780161821304019

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيفليح نعمة خليل احمد26781161821310002

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيعيسى لفته ناجي اسراء26782161822230004

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيعلي عبد فارس محمد ابتسام26783161822222001

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيهللا عبد نجم محمد الرحمن عبد26784161821062044

اآلداب كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد فالح كريم نبأ26785161822241048

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيعلي بدر جادر زينب26786161822246010

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمران الكريم عبد سمير رانيا26787161822241017

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبييعقوب الحافظ عبد الجبار عبد امال26788161822235004

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيمهلهل شواي خليل علي26789161821097042

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيخصاف محسن الحليم عبد زهراء26790161822161004

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيمحمد كاظم علي مصطفى26791161821045031

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيباجي رزن حسين مرتضى26792161821055037

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسين علي عضيد جيهان26793161822203017

اآلداب كلية/البصرة جامعة465.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيسلمان لعيبي عادل مرتضى26794161821034053

اآلداب كلية/البصرة جامعة464.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيبردي جاسم عبود حيدر26795161821310026

اآلداب كلية/البصرة جامعة464.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيجبار مصطفى ضياء احمد26796161821052006
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اآلداب كلية/البصرة جامعة464.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيجميل جمعة ناجي علي26797161821099022

اآلداب كلية/البصرة جامعة464.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيهاشم هللا عبد زكي نبا26798161822227093

اآلداب كلية/البصرة جامعة464.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيقاسم علي قاسم حسن26799161821063003

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي حسن صباح زينب26800161822217050

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيجاسم كريم جبار اميرة26801161822287014

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيماجد ناصر فرحان تبارك26802161822336004

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد حبيب فاضل فاطمة26803161822253028

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحمد عبيد مؤيد فاطمة26804161822287130

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيعبد عطيه هاشم قاسم26805161821017031

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيهللا عبد العزيز عبد ناصر ابتسام26806161822209001

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيجياد جبار علي حسين26807161821013020

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةادبيسمير فرحان محمد سمير26808161821135009

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم حسين الحسن ابو26809161821097001

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم هادي سجاد26810161821015021

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةادبيرمضان علي عماد محمد26811161821018021

اآلداب كلية/البصرة جامعة463.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيخضير محمد سالم زهراء26812161822193009

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالرحمن عبد اللطيف عبد محمود جيهان26813161822217026

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيابراهيم جبار فاضل امنه26814161822297002

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعيال علي عبد فليفل مصطفى26815291821023030

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيمحمود ياسين طالل مروه26816161822236035

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةادبيمسير الرحيم عبد الستار عبد بتول26817161822166002

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةادبيراضي علي مكي هللا عبد26818161821036014

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد علي مزهر هند26819161822231064

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيصالح عباس صالح اسراء26820161822233004

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيبريسم فنفون عبد صابرين26821161822148010

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيالقادر عبد هللا عبد سعيد نور26822161822209076

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيدهش خريم الواحد عبد عباس26823161821069007

اآلداب كلية/البصرة جامعة462.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيالعزيز  عبد هللا عبد المجيد  عبد احمد26824161821044004

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيعبد هاشم عدنان نوف26825161822233056

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبينجم شنان فوزي أنتظار26826161822246001

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيخضير الرضا عبد ناظم فاطمة26827161822217088

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيحمود سعيد ناصر زبيدة26828161822224020

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيمسفر غافل محمد منى26829161822239040

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيحسن كبيح المحسن عبد امنة26830161822239005

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيفالح نصار كاظم نصار26831161821025028

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبياحمد وهيب احمد نور26832161822215032

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيحمزة كريم فاضل عباس26833161821056017

اآلداب كلية/البصرة جامعة461.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيعلي عمر شعبان عمر26834161821047067

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد الرزاق عبد محمد سارة26835161822174008

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبيياسر راضي ماجد علي26836161821371067

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيكاظم محين الزهرة عبد ايه26837161822291007

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبييعكوب جبر حافظ نور26838161822287153

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيجعفر صادق مصطفى حوراء26839161822287047

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيخلف الواحد عبد رشاد غدير26840161822171041
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اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيراضي يوسف عادل زينب26841161822163005

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةادبيحمزه ثامر جبار غدير26842161822201009

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد حسين كريم رحاب26843161822179012

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيوذاح زبون مزعل ابتهال26844161822210003

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيمحمد عطيوي حيدر دعاء26845161822177021

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعلك محمد فاضل منار26846161822231054

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيصبيح حبيب ظاهر بدور26847161822170005

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيزغير مهدي راضي دعاء26848161822224015

اآلداب كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةادبيخضير حميد ستار ضياء26849161821359022

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحمود كاظم فخري شهد26850161822287101

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيجاسم الكريم عبد فاضل علي26851161821044030

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيمحمد مشعل صكبان علياء26852161822336008

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0المختلطة الغدير انوار ثانويةالبصرةادبيشبل زهير خليل مصطفى26853161821306054

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيمحسن فرج الرزاق عبد حمزة26854161821046027

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيمجيد جميل حمد فاطمة26855161822169037

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبينبتز عيال ريسان محمد26856161821103025

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيالنبي عبد صالح النبي عبد زينب26857161822150023

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي حسن كاظم جواد26858161821061013

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيمهاوي طاهر ياسين حيدر26859161821030039

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيكاظم الكاظم عبد هللا عبد وهب26860161821033051

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد علي وليد ساره26861161822194049

اآلداب كلية/البصرة جامعة459.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيابراهيم يوسف محسن زهراء26862161822198008

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيعلي الزهرة عبد حامد عال26863161822283025

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةادبيعيسى سلمان مصطفى احمد26864161821353005

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيجبار كاظم ودود محمد26865161821051035

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيحسين علي حسن علي26866161821112052

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيجبار حنون اسعد نبأ26867161822150042

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0المختلطة الغدير انوار ثانويةالبصرةادبيمجيد شمخي مجيد احمد26868161821306004

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيداغر جودة جبار زينب26869161822288025

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محيسن حسين محمد26870161821056032

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيمجيد سلمان مجيد حوراء26871161822194023

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبينشأه الجليل عبد سعد ساره26872161822208020

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيمطر رمضان عالء نرجس26873161822227094

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيعلي جبار العباس عبد غفران26874161822237030

اآلداب كلية/البصرة جامعة458.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيكنكوز مبيرد سلمان فاطمه26875161822181023

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي الرضا عبد امجد بنين26876161822217024

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيحسن عبد كاظم جواد26877161821022007

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيفياض زيدان احمد شهاب26878161821044018

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيداخل الصاحب عبد بشير هالة26879161822222036

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيطخيخ لعيوس كليف مريم26880161822267032

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيكاظم عطية رعد عطاء26881161822184006

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيحاجم محمد صباح زينب26882161822176057

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيجعفر صادق عباس اروى26883161822230001

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيعبود محمد جاسم موسى26884161821056037
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اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيحسن كاظم حسن حنين26885161822233013

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيحسين محمد يوسف ثائر دانيه26886161822170010

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيخفي بالسم هادي عذاري26887161822231038

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيعفص مطرود مهدي ليالي26888161822194073

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيناصر احمد خالد فاطمه26889161822237031

اآلداب كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمحمد باقر الحسن عبد بتول26890161822217020

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيمحي جابر اسامه مهدي26891161821305048

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيوشيح زبيد غانم ضحى26892161822245037

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعلي الزهرة عبد اسعد حسن26893161821049017

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيمحمد حميد اللطيف عبد رؤى26894161822254005

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيخلف جبار مكي جنات26895161822173014

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةادبيخلف عباس فاضل حيدر26896161821011008

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيجبار حاضر الكاظم عبد البنين ام26897161822167001

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم قاسم رسل26898161822155005

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةادبيالسيد عبد صالح علي ابراهيم26899161821048001

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيخلف بدر احمد منار26900161822231053

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنين االهلية البصير ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد خنجر ماجد عباس26901161821412004

اآلداب كلية/البصرة جامعة456.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيعبود الحسين عبد عامر الحق علي26902161821022022

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد نعمه هاشم ضمير26903161821311015

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيحسون علي جبار احمد26904161821027001

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيحمزة علي سلمان رنين26905161822169015

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيابراهيم الجليل عبد الرزاق عبد مريم26906161822237040

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيزعيبل فاضل علي بيادر26907161822203014

اآلداب كلية/البصرة جامعة455.0الخارجيونالبصرةادبيعويد قاسم شمخي سالم26908161821400034

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيدهراب مزعل الصمد عبد زهراء26909161822287064

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيداغر عواد احمد براء26910161822216008

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد عادل عماد دنيا26911161822172016

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبينيسان حسن قاسم مخلد26912161821027047

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيعبيد جواد اسامة ايات26913161822291004

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيسعدون ضاحي علي غفران26914161822171042

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيطارش كاظم عماد سجاد26915161821046033

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيزاهي طارش جابر زينة26916161822267020

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبياالمام عبد الدايم عبد ناظم حسنين26917161821045009

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيجوده عيدان جبار حسن26918161821103003

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيطه حميد علي حسين26919161821056011

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيحسين حنون ناجي فرح26920161822161010

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعلي حسين سعدون حيدر26921161821049034

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيحسين موسى عمران صفا26922161822173039

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجابر مطرود قاسم بنين26923161822223018

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد هللا عبد حامد شهد26924161822231034

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيعلي شعيث حليم افراح26925161822148001

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبياحزيم الحليم عبد عاطف زينب26926161822216025

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيسوادي هاشم سالم ضحى26927161822243047

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبياحمد كاظم طالب مرتضى26928161821352091
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اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيطاهر الرضا عبد طاهر دعاء26929161822227027

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيباقر خليل صالح العزيز عبد26930161821046046

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيحميدان شعير مجبل فاطمة26931161822211021

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيحميدي جاسم حسين زينب26932161822154024

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيثاني هاشم ماجد هاشم26933161821034059

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيزبار طواش احمد عائشه26934161822209057

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيشبيب خلف زايد أمنه26935161822233001

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيالزم جاسم علي حوراء26936161822171024

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجوده سوادي راضي مريم26937161822223074

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيصالح عداي صالح ايات26938161822212004

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيعبيد مهدي صالح الحسين26939161821051007

اآلداب كلية/البصرة جامعة453.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيحسين هللا عبد عدنان هللا عبد26940161821062052

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيناجي جبار عبود حسين26941161821351006

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيسلطان جمعة صالح زهراء26942161822238013

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعودة محمد فائز كرار26943161821305041

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيمحمد علوان عيسى حسن26944161821055004

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيجبر كاظم قادر احالم26945161822257001

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعبود الزهره عبد حمد علي26946161821042059

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيعلي قاسم عباس نبأ26947161822150043

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعبود حسن عادل حوراء26948161822231014

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيعلوان هللا عبد خيري حسن26949161821136012

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعباس ياسين حازم احمد26950161821042004

اآلداب كلية/البصرة جامعة452.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيثجيل حسين حبيب عذراء26951161822220054

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعبود حسن اياد غفران26952161822287115

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيطارش حميد عادل دعاء26953161822217031

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيعلي الواحد عبد سعد منال26954161822380039

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيشاوي محسن علي محمد26955161821050027

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةادبيمحمود محمد جاسم الزهراء نور26956161822166014

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيحمادي مجيد حسن جنات26957161822171020

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيقاسم كاظم نعيم سحر26958161822163008

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيصالح هادي طعمة امنة26959161822252010

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمحمد صادق اسعد اسراء26960161822217003

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيعلي حسين غسان الهدى نور26961161822294037

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيجاسم جابر حسين علي26962161821310035

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد مطشر مرتضى احمد26963161821061009

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيهللا عبد هالل فاروق علي26964161821015031

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيخلف عيسى عالء فاطمة26965161822214010

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمحمد جوني عدنان كلثوم26966161822221020

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيحنتوش حسين عالء حسين26967161821015008

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيخنجر قاسم ناظم فاطمة26968161822223070

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيهدير زغير محسن ضياء26969161821041019

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيساجت جابر خلف صادق26970161821136022

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيسلمان الغفار عبد الستار عبد فاطمه26971161822236030

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيالزم قاسم عطية منتظر26972161821027050
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اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيحمد جاسم عدنان زهراء26973161822225025

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيثابت جلوب فيصل اسراء26974161822291002

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم عصام االء26975161822253003

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيسلمان داود غازي احمد26976161821051004

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبييوسف هللا عبد نجم زينب26977161822287084

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيمهدي مجيد حميد تبارك26978161822173011

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيزاجي محسن رياض زينب26979161822154025

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيحطاب محمد بشير اسيل26980161822221003

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيالوهاب عبد العزيز عبد بشير مهدي26981161821046094

اآلداب كلية/البصرة جامعة449.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةادبيمنشد صدام الستار عبد هللا منة26982161822273003

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيرمضان غازي كاظم هللا عبد26983161821358034

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعباس عودة حمزة فاتن26984161822176079

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةادبيخليل جميل ماجد احمد26985161821359004

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعناد خلف حسن احمد26986281821102002

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيموسى نوري عودة احمد26987161821310004

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيفاضل علي عماد عهد26988161822287112

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيسبتي فرج محمد سجى26989161822222027

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم طاهر معين26990161821029056

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةادبيبهير علي حازم هبة26991161822263007

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيجعفر الرضا عبد جعفر علي26992161821045016

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةادبيكناص رعد حازم علي26993161821011014

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم رحيم هللا عبد26994161821013032

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيسمير جودة خالد كرار26995161821136029

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيضيدان بري قاسم محمد26996161821062084

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيالنبي عبد مجر نعمان علي26997161821030072

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبينجم حسين محمد هاجر26998161822208032

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيبدن عجد اياد زينب26999161822173030

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيكاظم الحسين عبد الرضا عبد شهد27000161822173036

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيحسن سبتي عدنان قاسم27001161821047072

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0الخارجياتالبصرةادبيمشاي خيون حسن منال27002161822401151

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيسامي عزيز محمد ايمان27003161822258004

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبياسماعيل هللا خير حيدر ارادة27004161822336002

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيشنان جنعان سعدي غيث27005161821050019

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيطعمه عيد فالح علي27006161821055029

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيجوده طالب مبارك بدور27007161822168008

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيجايد احمد شهاب رسل27008161822294011

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيمبارك جاسم احمد بهاء27009161821136010

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيجازع السادة عبد ماجد منتهى27010161822154049

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيظاهر عطيه سعد علي27011161821047058

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيالنبي عبد الرضا عبد عطية بنين27012161822157004

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيياسر خلف ميثم المحسن عبد27013161821020063

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيسالم لعيبي سالم مصطفى27014161821099037

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيالسادة عبد هللا عبد نجم رقية27015161822202005

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيمحمد جبار حرب وجدان27016161822223094
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اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد القاسم عبد يوسف علي27017161821055031

اآلداب كلية/البصرة جامعة447.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيمنصور غصاب هاني ابراهيم27018161821049002

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيهيس حمدان هاشم ايمان27019161822255006

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيجابر رحيم ناظم نبراس27020281822190060

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبييعقوب جاسب مرتضى احمد27021161821305002

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيعرار الزم محمد علي27022281821045020

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبينجم خضير حسين هدى27023161822171060

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبييوسف محمد جمال اكرام27024161822265004

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيمحمد خليف عامر بتول27025161822181003

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبياحمد جميل ماجد علي27026161821046062

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيخلف الوهاب عبد حكمت حسين27027161821047018

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيسيد لعيبي جبار محمد27028161821046078

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجياد عبيد علي نور27029161822223085

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيلزم ردام عمار كرار27030161821028031

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيربيع برغوث بخيت عهود27031161822212025

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيصيهود حالوي هيثم يوسف27032161821053025

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيعمارة الوهاب عبد رياض اعياد27033161822157002

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيمطرود لفته سلمان محمد27034161821062079

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيبهلول كاظم عدنان بنين27035161822164011

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبياسماعيل مجبل محمد اسماعيل27036281821151021

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيناصر رماثي لطيف حيدر27037161721112022

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيوليد هلول خالد حيدر27038161821015013

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيجابر هللا عبد عائد بنين27039161822287034

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحسان حاتم علي الهدى نور27040281822078047

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبينفاوه ابراهيم فائق فاطمه27041161822153021

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيسعدون باشخ محمد وئام27042161822252088

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحمود عاشور حيدر حنان27043161822287043

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيكريم سلمان جواد دعاء27044161822383025

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيحمود رمضان رائد رافد27045161821061029

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيصحين هللا عبد حسين براء27046161822194013

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيمحيي جبار محسن رباب27047161822206006

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبينعمه محيسن محسن حيدر27048161821014025

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيهادي عبيد سامي حسين27049161821025008

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيالوهاب عبد هللا عبد بدر محمد27050161821090018

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيتركي مكي اياد ضياء27051161821061041

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيلفتة صالح مؤيد زهراء27052161822241027

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىادبيسعيد الجبار عبد طالل هللا عبد27053291821101009

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيجاسم نعمه غانم منتظر27054161821084024

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجوده سوادي راضي سارة27055161822223049

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيحنون خضير رعد علي27056161821016038

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمطشر زباري وصفي زهراء27057161822154022

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيمحمود بدر احمد محمد27058161821052057

اآلداب كلية/البصرة جامعة445.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيخلف جعفر جمعة الهدى بنت27059161822252022

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيياسين اللة عبد محمد مروة27060161822283033
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اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيمحمد ريسان عباس علي27061161821310039

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيلاير بزاز غالب احمد27062161821312002

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيمسلم جاسب السالم عبد سرى27063161822225042

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد موسى حبيب اديان27064161822383002

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيعبيد مرزوق عالوي نبا27065161822172054

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيساجت كاظم فاضل هدى27066161822231061

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيحسن عباس هللا عبد عباس27067161821016028

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيخضير محيسن ناصر حسين27068161821022013

اآلداب كلية/البصرة جامعة444.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيسالم شاهين عادل حمزة27069161821090011

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيمحمد ابراهيم خليل سلسبيل27070161822239024

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيضايف عامر جبار مريم27071161822179034

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيكريم هادي حسن زهراء27072161822237014

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد عويد شالل احمد27073161821304002

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيصالح سعيد هيثم علي27074161821017028

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيحسين اسماعيل ابراهيم مصطفى27075161821061097

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيبدر عودة وليد مصطفى27076161821094026

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيعكلة جمعة كاظم احمد27077281821017002

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبينصيف الكريم عبد نصيف احمد27078161821052008

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةادبيحمزة سلمان الرزاق عبد هللا هبة27079161822162012

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيعلي محمد عباس كاظم حسن27080161821056006

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيناصر رحيم عباس فاطمه27081161822172048

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير حسن فاضل زينة27082151722056041

اآلداب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيمحمد لفته الواحد عبد امجد27083161821049010

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيسلمان الصاحب عبد محمد زينة27084161822256012

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيحنون خضير رعد زينب27085161822257033

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبياحمد شهاب حازم حسين27086161821049022

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيالحسن عبد الزهرة عبد رحيم احمد27087161821310003

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمهدي هاون حسين زهراء27088281822050023

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيداخل محسن تقي الهدى نور27089161822216047

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيكاظم لعيبي عدنان محمد27090161821004050

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيمسعد الزم مشاري بتول27091161822168007

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةادبييسر مجيد بدر احمد27092161821074001

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيجابر كاظم الرضا عبد زينب27093161822154029

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيحمد ناصر سعد حنين27094281822088018

اآلداب كلية/البصرة جامعة442.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيسعدون الكريم عبد هاني الدين سيف27095161821034064

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيعلي الحي عبد معتز علي27096161821028026

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةادبيمحسن رسن علي منظر27097161821369052

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيالرسول عبد حاتم عدي فاطمة27098161822169039

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييعقوب الرضا عبد حسن زهراء27099161822227036

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين االهلية البصير ثانويةالبصرةادبيشنيار مزيد عبدالكاظم صبري27100161821412003

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيمحيسن الحسين عبد حيدر ساره27101161822210064

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيفرحان سعود جمال احمد27102161821062002

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبينافل عبد محمد عالء27103161821014039

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبياحزيم الحليم عبد فؤاد علي27104161721039038
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اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيمدلول الحسين عبد وائل تمارا27105161822267005

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيخلف علي نبيل زهراء27106161822217046

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيمعيوف راضي ثجيل سالم27107161821041017

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيعبيد الزهرة عبد يوسف مرتضى27108161821304027

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيفهد المحسن عبد علي زهراء27109171822235050

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةادبيعيسى ابراهيم ايوب علي27110161821369027

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيحبيب فزع الحسين عبد سجاد27111161821304015

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيجبار عباس عدنان منتظر27112161821061103

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيبالسم تقي عمار استبرق27113161822200002

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيعثمان محمد نزار محمد27114161821092025

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةادبيحسن زايد زهير امنه27115161822196001

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةادبيجاسم جبار كريم فاطمه27116161822196004

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيمنصور القادر عبد منصور الرحمن عبد27117161821045013

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيمحمد كاظم شاكر زينب27118161822176056

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0الخارجيونميسانادبييسير سلمان حسن كريم27119281821400027

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجياد غانم كريم ختام27120161822176030

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيحمود الواحد عبد المنعم عبد سجى27121161822220043

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةادبيعباس لفته لعيبي العالم عبد27122161821018013

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف الحافظ عبد فرات ماجدة27123161822227084

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيخلف عبيد الكريم عبد ايات27124161822212005

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةادبيدحام ثجيل كريم مصطفى27125161821135017

اآلداب كلية/البصرة جامعة440.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعبود جبار محمد فاطمه27126281822057029

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيوثيج كريم عالء هدى27127221822238002

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةادبيمنشد صدام الستار عبد هللا رحمة27128161822273001

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيحسن موسى جاسم مريم27129161822198011

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعبد كاظم جواد الدين سيف27130161821042041

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيحسين احمد جاسم كاظم27131281821151155

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيجدح نايف الحسين عبد احمد27132161821061004

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيالرحمن عبد النبي عبد حسين حيدر27133161821358021

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيهاشم طاهر فاضل فاطمة27134161822177062

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيالساده عبد محمد علي زينب27135161822170026

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيسلطان الكاظم عبد هللا عبد زينب27136161822209034

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيبدن عجد اياد فدك27137161822173047

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيعناد خالد رشيد حيدر27138161821051018

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد حميد عقيل فاطمة27139161822204013

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيمحمد جبار محمد طليعه27140161822256016

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيعلي عذاب المجيد عبد حيدر27141161821015014

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيحسين الجبار عبد ستار شهد27142161822233036

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبيعداي الحسن عبد علي مياده27143161822383063

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيلعيبي حسين محمد نبأ27144281822056088

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيكريم حسين علي قمر27145161821051030

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيصيهود زبون عامر هاجر27146161822223087

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيالعزيز عبد ساجت غالي محمد27147161821112069

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيمطر كاظم مجيد زهراء27148161822181013
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اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد الكريم عبد عالء عبير27149161822167016

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيعلي سكر محسن حسن27150161821090008

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيالرزاق عبد غازي عالء زهراء27151161822177031

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيمحسن حسين حمود علي27152161821069012

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيفاضل كباشي مهدي الجبار عبد27153161821061046

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيشلش حنون محمد بنين27154161822202002

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيجري حسن كريم منتظر27155281821001047

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيكرم خضر فاخر خضر27156161821028013

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيهللا عبد عجيل محمد احمد27157161821062005

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيجاسم غانم جاسب حسن27158161821030025

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعريبي الزهرة عبد احمد بلسم27159161822209018

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيمهلهل فنجان هادي علي27160161821041029

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمود ناصر علي جميلة27161161822220015

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين االهلية العليم ثانويةالبصرةادبيهاشم جاسم عظيم سجاد27162161821341003

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعلي بندر مؤيد نورس27163161822176112

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيعلي حسين احمد زينب27164161822169021

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيحسين عبدوش حسين خديجة27165161822173018

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبييعقوب هللا عبد سعيد محمد عمار27166161821046066

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجناني الزم هللا عبد كفايه27167281822077063

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيسلمان عكاش حيدر زهراء27168281822056031

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيحسين شاكر مرتضى محمد27169161821044039

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيشهاب كاظم جواد تبارك27170161822288009

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيشندي جبار كاظم جبر27171281821016011

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعلوان سعيد كامل مجتبى27172281821005046

اآلداب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيخرباش داود جعفر ميساء27173161822252079

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيسلمان هللا عبد نجم احمد27174281821012005

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيخالد سلمان عدنان فاطمة27175161822169038

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيمهدي الباقر عبد لطيف هدى27176161822179045

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0الخارجيونالبصرةادبيحنون قادر نوري احمد27177161821400008

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيكريم يوسف ابراهيم احمد27178161821049003

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيديوان تعبان عائد غفران27179161822291013

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيرضا حاتم صباح الدين نور27180161821090023

اآلداب كلية/البصرة جامعة436.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةادبيشاهين شلتاغ حميد علي27181161821036015

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيحيدر سلطان عدنان مريم27182161822250014

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعبدالحسين لفته ثائر عباس27183291821010071

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيعلك كاطع علي عبد ماجد27184161821310050

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيالزم جبار كاظم زينب27185281822056049

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيحسين حسن محمد كرار27186161821042086

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيجاسم تركي سعد مريم27187161822222031

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيعلوان قاسم عقيل علي27188161821136028

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحليم علي حسين عال27189161822231040

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيحمد زويد جاسم حمزة27190161821028010

اآلداب كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمحسن عباس مكي زينب27191161822287083

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيمجيد سلمان مجيد زينب27192161822381035
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اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعكيب علي الكريم عبد زهراء27193161822170019

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيكاظم مهدي علي الهدى نور27194281822094055

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيمحل زبون احمد زهراء27195281822056028

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيسالم حسون نصير سجاد27196281821106011

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيياسين اسماعيل وارد محمود27197161821112073

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيكاظم حنون فارس سيف27198161821006031

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيحسن طعمة سامي حسين27199161821112018

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيحسون عبد هاشم امنة27200161822177005

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيالسالم عبد صالح عدنان زينب27201161822236009

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيخميس رضا علي حسن27202161821051010

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةادبيحسين صبري محمد نعيم27203161821068024

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةادبيحسين ناصر خالد منتظر27204161821359041

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيكاظم زعالن كاطم شهد27205161822173037

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيعاتي الشنف فرحان عباس27206281821027039

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيحسن سعدون كاظم حسين27207161821039029

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيمزبان حسين محمد ايمان27208281822061004

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيمحمد راضي عوده حنين27209161822223023

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين االهلية الرحمن كرم ثانويةالبصرةادبيحمود مجيد الكريم عبد هللا عبد27210161821410004

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيهليل محمد باسم زهراء27211281822190017

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيكعيد علي عبد غازي حسين27212161821029011

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد غضبان سهيل بنين27213161822176015

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيوادي علي خلف بنين27214281822070010

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيجاسم الخضر عبد ناصر سارة27215161822245030

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيعباس هللا عبد صباح حسين27216161821015005

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيرستم ضامن كريم حسن27217281821045005

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبياسماعيل مجيد كاظم رباب27218161822287053

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبينعمه سلمان احمد موريات27219161822265040

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبينعاس سالم لطيف مراد27220161821371103

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيماجد بدر فوزي محمد27221161821039084

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيموازي خلف عدنان نايف27222161821016069

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيداود ناظم امجد مريم27223161822169052

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيعباس عجمي مهجر فاطمة27224161822223069

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيوثيج فارس لفته محمد27225281821015062

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيجبار هاشم وميض اسيل27226161822231002

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيجعفر موسى محمد فاطمة27227161822225054

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعلوان عودة كريم ايمان27228161822167003

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0الخارجياتالبصرةادبيعليوي شالل امين هدى27229161822401174

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيعريبي جبار خزعل حيدر27230161821028011

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيفهد مزعل حسن زينب27231281822190024

اآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيسهر سعدون جعفر ليلى27232161822257045

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيحنوش كاظم حليم الهدى نور27233161822242053

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحسين علي حسين حنين27234161822227023

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيخليفه فرحان علي زهراء27235281822077036

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيوهيب جارح العظيم عبد مريم27236281822063046
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اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم عالء بلسم27237161822241009

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيصيوان سعدون سعد نورة27238281822070065

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيهادي صالح محسن عذراء27239161822287110

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيمحي قاسم عقيل باقر محمد27240161821305043

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيحافظ حسون محمد مريم27241161822187009

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيبدر عجالن محمد حسن27242281821011009

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيعواد حسن فالح ايالف27243161822270004

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيياسين الرزاق عبد ناجي فاطمه27244161822164046

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيجاسم حميد مجيد غياث27245161821084017

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيحسن محمد الكريم عبد مصطفى27246161821017043

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيالرحيم عبد خضير قصي زهراء27247161822222019

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيضمد مجاري سعيد ميالد27248151822051111

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيشهيب عبدالساده عباس سجاد27249161721006023

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيمهاوي فرمال حسن زهراء27250161822200017

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيالرزاق عبد العزيز عبد حيدر جعفر27251161821073007

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيعتيج فيصل علي شهد27252161822216036

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيطه موسى عقيل دعاء27253161822224016

اآلداب كلية/البصرة جامعة432.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيمحيي مطشر ظاهر فؤاد27254161821310046

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيعلوان اسماعيل علي زينب27255161822381033

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيسعدون قاسم جميل االمير عبد27256161821015025

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيكاطع خلف ماجد سارة27257281822051025

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيالحسن عبد قاسم محمد مروه27258281822078042

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحمادي الجليل عبد علي فاطمة27259161822287128

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيحسين محمد جاسم فاطمة27260161822225048

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيمحمد نعمه حسن محمد27261161821012046

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيسدخان ميس علي زهراء27262161822212016

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيدواس خزعل احمد حيدر27263161821042031

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيكاظم سعدون الحسين عبد زهراء27264161822267011

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبياحمد مرتضى طالب رباب27265161822177024

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيجبر حسن الحسين عبد الزهراء فاطمه27266161822194067

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعلي خضير عباس بنين27267161822231008

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيطعين محسن طالب زهراء27268161822294017

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيغافل ناصر الرحمن عبد علي27269161821062060

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيبرهان والي محمد منتظر27270161821013056

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيزايد جاسم عباس ايات27271161822172006

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيجويد جبير حميد هديل27272161822223092

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0الخارجيونميسانادبيمطر جعفر منتظر محمد27273281821400031

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيشاوي محسن عباس الفضل27274161821050005

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيكرم صبيح احسان فاطمة27275161822176080

اآلداب كلية/البصرة جامعة431.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعبيد عنيد ساجت سعد27276161821305024

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيعبود حنون عدنان مريم27277161822245055

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيطه محمد هاشم ايمان27278161822227013

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيجواد بستان قاسم كاظم27279161821352075

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيغليم حسن داخل فاطمة27280281822051033
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اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيضهد بشير شمخي حسين27281221821242004

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيسعدون جعفر مقداد زهراء27282161822257030

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيمكلف الرضا عبد القادر عبد بينات27283161822179008

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيطه يوسف طه محمد27284161821061087

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحسن عبود نجم االء27285161822287009

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيخلف فاخر عمر زهراء27286161822212017

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيمطشر علي عادل محمد27287161821053020

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد الوهاب عبد الحميد عبد ماجد27288161821046073

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيجبر عبد عالء بيداء27289161822211009

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي اديس عارف حسام27290161821061014

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيالزم سلمان جاسب مرتضى27291161821027048

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيفنجان الرسول عبد جمعه حسين27292161821031009

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيحسين عبيد عدنان جمانة27293161822210025

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعليخ علي حيدر زينب27294161822167013

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيغطش حبش الحسين عبد اسياد27295161822171007

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيعلي عباس عماد فاطمة27296161822167020

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيمزبان الزم الشهيد عبد علي27297161821061066

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيحسن جليب جمعة وسام27298281821039046

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيرسن جلوب رحيم علي27299281821153015

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةادبيالحسن عبد ناصر مراد الهدى نور27300161822146004

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيوشيح علوان الستار عبد مصطفى27301131821008160

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةادبيصحن طراد جمعه محمد27302161821036024

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيمحي قاسم عقيل الرضا عبد27303161821305029

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيرحيم عذافة هادي بتول27304161822310002

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيفلحي صدام حسين صهباء27305281822089011

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبيصالح خلف كاظم زهراء27306161822235010

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمحمد الصمد عبد الخالق عبد براق27307161822245011

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيراشد مري زبون عالء27308281821151121

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيزبال يعقوب انور ضحى27309161822225045

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيصالح طه حسين تسنيم27310161822173012

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيابراهيم هاشم مزهر حميدة27311161822173015

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةادبيقاسم علي تحسين حنين27312161822166004

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبييسر ناظم احمد فاطمة27313161822171043

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيجابر شدود سلمان ليلى27314161822267031

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيأمطيلب اشياع ربيع حمزة27315281821011016

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيصبيح عباس رشيد زينب27316281822050039

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيعلي حسين عقيل اكرم27317161821052009

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيسليم طارق سليم مصطفى27318161821006078

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةادبيعلي كريم ناظم هللا منه27319161822196005

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0الخارجياتالبصرةادبيمحمد جاسم يونس شمس27320161822401103

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيتعيب الخضر عبد هاشم حسين27321161821358019

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيمحمود شاكر محمود مصطفى27322161821042115

اآلداب كلية/البصرة جامعة429.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعلي بداي كريم حسين27323281821102012

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيايوب ديوان ودود حنين27324161822250006
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اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيحميد كاظم الرزاق عبد حنين27325161822164015

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحسن جاسم نعيم اكتفاء27326281822078003

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيموسى عيسى علي اصالة27327161822245004

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيناجي سعدون حامد حسين27328161821313006

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعباس مطر حميد سامي27329281821102019

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيرميض حسن طالب حسن27330221821039010

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيمحمد ميلو حسين مروه27331161822380036

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيمحمد قاسم محمد الهدى نور27332281822070062

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيحاتم الجليل عبد بشير نعيمة27333161822200030

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي عبد قاسم عباس هللا عطا27334161821061057

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيعرنوص حميد محمد ورود27335161822164057

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيشرهان شلش كريم زهراء27336161822194034

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيحسن جعفر راسم فاطمة27337161822154040

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيموسى الزهرة عبد االمير عبد عباس27338161721061035

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيرحيم الحسين عبد باسم زهراء27339161822148004

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيجري كاظم نوري محمد27340161821050029

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةادبيخلف علي محمد تحسين مصطفى27341161821018024

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيجبر عباس جبر حوراء27342281822091014

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيشعبان علوان المحسن عبد نبأ27343161822217104

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيالرحمن عبد اياد لؤي افنان27344161822227004

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيجابر رحمه قاسم منى27345161822241047

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعلي حسن علي محمد جاسم زهراء27346281822056030

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيخنجر الزم احمد هاني27347161821307033

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيالخالق عبد سلمان نزار تمار27348141821014005

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيسوادي االمام عبد سعد زهراء27349161822176044

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيعلي عيد خضير كريم حيدر27350161821055008

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيعلي نزار محمد هاجر27351161822230058

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعلي عارف نزار نبا27352161822231057

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيناصر ثامر احمد غدير27353161822227075

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0الخارجياتالبصرةادبيالحسن عبد مطرود عبيد شفاء27354161822401100

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيكرين الزهرة عبد الهادي عبد محمد27355161821042100

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيهللا عبد بدر نزار محمد27356161821052067

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعزيز هللا خير حيدر فاطمة27357161822176082

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيحيال عبادي حسين عباس27358161821099013

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيحسين حافظ صبري رافد27359161821013026

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمظلوم حسن فالح ضحى27360161822209052

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيضمان السالم عبد ضمان شهد27361161822283022

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيناصر فاضل الناصر عبد ناهدة27362161822217103

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيعلي نور علي مسرة27363161822252077

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيزيدان قاسم سليم زينب27364281822050042

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيوحيد فاخر محسن سجاد27365161821310029

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبينجم كاظم جبار سجى27366161822242037

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيسابط خلف زكي علي27367281821018039

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيجاسم نعمه علي رسل27368161822258012
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اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيهاشم حوني حسين مرتضى27369281821017041

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيصخي رزيج حسن رسول27370281821102017

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيحمود علي جعفر حسين27371281821019011

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيعبد الصمد عبد االمير عبد كرار27372161821305039

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعباس ايوب باقر ايات27373161822287016

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبينغماش سمير اسعد الزهراء27374161822256001

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيمحسن دهيم احمد سرى27375161822256014

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيمنادي حسين عادل كاظم27376161821012036

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيحسين جلوب أياد سجاد27377161821092008

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيصبيح لفتة مهدي علي27378281821019056

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيهللا عبد حميد وجدي الفقار ذو27379161821028014

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيتوية شناوه زهير كرار27380281821101044

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةادبيحسين النبي عبد سالم علي27381161821353036

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيباشخ جاسم حيدر كرار27382161821103023

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيطعين الحسن عبد اللطيف عبد شمائل27383161822227062

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيصيهود حاجم عيدان رسول27384281821027022

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيمهدي سوادي جواد محمد فاطمة27385161822231046

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيحبش شنشول محمد حسنين27386161821056009

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيكريم حميد قاسم سندس27387161822180010

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيسلمان شلوكه حمدان مصطفى27388161821033048

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيصالح نوري قصي فاطمة27389161822220065

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةادبيمحمد حسن محمد محمد نور27390161822192009

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0الخارجياتالبصرةادبيقاسم كاظم ساجد شكران27391161822401101

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيعبود نجم محمود سيف27392271821024030

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةالبصرةادبيمهدي حميد الرضا عبد تبارك27393161722203011

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيعبيد رزاق عباس مصطفى27394161821097073

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيدرويش ابراهيم عقيل عذراء27395161822216037

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيزوري بدن نعيم براء27396281822057003

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيسلمان موسى عجيل ستار27397161821034015

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيشبيب حسن صالح محمد27398161821047084

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعطية العالي عبد علي اسالم27399161822176004

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةميسانادبيكزار حميد خلف حيدر27400281821152019

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيحميد حسن ضياء زهراء27401161822288021

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيشناوة محمد جاسم حسين27402161821358016

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيحسين عجمي نعيم زهراء27403161822210053

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيخلف صدام منذر مريم27404161822150039

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد جواد عماد زينه27405161822175023

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةادبيجبر ضاحي قاسم مريم27406161822162010

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبييعقوب مسلم عقيل رسل27407161822167008

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيرجب سامي جمهور اسراء27408161822220001

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيباجي عبيد قاسم زهراء27409161822289008

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةادبيحاجم ناصر جاسم حسين27410161821067001

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيضايف الرزاق عبد الوهاب عبد هبة27411161822222037

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيشريف حسين علي ابتهال27412161822210002
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اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيجبار فالح احمد حسين27413161821046015

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيعلي عبد حسن عقيل ضحى27414281822094037

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيجاسم احمد عقيل زينب27415161822253019

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيمحسن هريدي حسن زهراء27416161822252037

اآلداب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعباس فاضل عمار فرح27417161822173048

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيطوفان عباس مصطفى رضا27418281821011024

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيخلف حسين عادل مروة27419161822176099

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيفجر جاسم محمد رياض27420221821374015

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات المشكاة ثانويةميسانادبيهاشم وحيد محمد ساره27421281722081033

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحسن فليح فؤاد هدى27422161822227103

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيعبيد ضاحي رحمان ماجد27423161821310049

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيهللا عبد فالح حسن رغد27424161822257023

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيعباس حميد شهاب سهيلة27425161822310008

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيجواد مهدي محمد سكينة27426161822331011

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيمهوس جبار طالب اشواق27427161822255003

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيخشان وادي كاظم علي27428161821094020

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيصالح محيسن حسن عال27429161822294027

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيمذخور كريم مؤيد منار27430161822210094

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيفعيل وهيب علي زهراء27431161822223037

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمغامس هادي سعد زينب27432161822154027

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيمبارك كاظم خيون ايات27433161822177006

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيصادق جلوب محمد مريم27434161822163011

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيحسن محمد جواد بنين27435161822173009

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعواد رسمي رياض حسين27436161821042022

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيراضي شبار ابراهيم سجى27437161822256013

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيعطيوي مطر محمد فاطمة27438281822064025

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيجبر حسين عباس سارة27439281822066020

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيعبود طالب مشتاق بنين27440161822257016

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيجمعه رزوقي زاهد سعد27441161821094014

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات الطموح ثانويةالبصرةادبيثجيل عجيل جبار نجالء27442161822157017

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم بدر رويدة27443161822227034

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيلفته ثامر عدنان زينب27444161822242033

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيفليو عيسى بدران العابدين زين27445161721050010

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيالزم مكي سامي اسراء27446161822239001

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيعربي منشد دعير فاطمة27447161822154039

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيمحمد حسن هيثم زهراء27448161822227044

اآلداب كلية/البصرة جامعة593.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيحسين الكاظم عبد عماد سكينه27449161842176068

اآلداب كلية/البصرة جامعة590.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيحسن الزهره عبد جبار الهدى نور27450161842268026

اآلداب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم نصير صبا27451161842283018

اآلداب كلية/البصرة جامعة580.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائينغيمه محيديد حميد زينب27452161842184116

اآلداب كلية/البصرة جامعة577.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيتريجي صكر كاظم سجاد27453281841014011

اآلداب كلية/البصرة جامعة566.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيفالح بداي عباس الهدى نور27454161842230043

اآلداب كلية/البصرة جامعة559.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيحمود عجمي نزار زينب27455161842176063

اآلداب كلية/البصرة جامعة551.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيحاتم الحسن عبد الرزاق عبد جبران27456161841006005
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اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعطيه عدنان عادل نورالهدى27457161842293045

اآلداب كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد عباس الكريم عبد البنين ام27458161842184015

اآلداب كلية/البصرة جامعة536.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيفيصل مطرب ياسر حسن27459161841030013

اآلداب كلية/البصرة جامعة535.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم نوري رياض نور27460161842234071

اآلداب كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيجابر عباس علي مروه27461161842170030

اآلداب كلية/البصرة جامعة533.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائياسد االمير عبد عادل باقر محمد27462161841060106

اآلداب كلية/البصرة جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيجمعة عبيد مرتضى علي27463161841001068

اآلداب كلية/البصرة جامعة532.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم سمير علي27464161841019025

اآلداب كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحسين محمد جليل مريم27465161842202133

اآلداب كلية/البصرة جامعة527.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد طه عيسى عبير27466161842152145

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية الكافي ثانويةالبصرةاحيائيجبر محمد علي زينب27467161842279002

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد يوسف فاضل علي27468161841139044

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيعناد عبد محسن ليلى27469161842257027

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيجمعة رزوقي الوهاب عبد ايات27470161842202014

اآلداب كلية/البصرة جامعة525.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد محمد ياسين مصطفى27471161841038025

اآلداب كلية/البصرة جامعة524.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيقاسم بدران قاسم زهراء27472161842283012

اآلداب كلية/البصرة جامعة523.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيشعيبث جميل الحسين عبد زهراء27473161842240024

اآلداب كلية/البصرة جامعة522.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد ناصر نزار رفل27474161842248005

اآلداب كلية/البصرة جامعة516.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيطالب علي لقمان هدى27475161842213026

اآلداب كلية/البصرة جامعة515.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد ميثم نور27476161842162056

اآلداب كلية/البصرة جامعة514.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيفليح حافظ احمد مروة27477161842293043

اآلداب كلية/البصرة جامعة513.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميساناحيائيعذافة سعيد محمد زهراء27478281842089001

اآلداب كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيمطرود المجيد عبد فريد حسين27479161841045005

اآلداب كلية/البصرة جامعة511.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيجابر محسن جالل مريم27480221842392010

اآلداب كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيعلي جبار اللطيف عبد بدور27481161842263006

اآلداب كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي عدنان علي27482161841075178

اآلداب كلية/البصرة جامعة508.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيطالل عطية عثمان مبارك27483161841036049

اآلداب كلية/البصرة جامعة508.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيخنيفر هوكه هاشم شهد27484161842174018

اآلداب كلية/البصرة جامعة508.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجابر بخيت اسعد حنين27485161842383023

اآلداب كلية/البصرة جامعة507.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين جابر حسين زهراء27486161842165162

اآلداب كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيالزم عبد طالب غفران27487161842169053

اآلداب كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيخضير محمود الجليل عبد زينب27488161842218041

اآلداب كلية/البصرة جامعة506.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيحميد مصطفى يوسف محمد27489161841044035

اآلداب كلية/البصرة جامعة506.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيمكي الرضا عبد رائد ساره27490161842335009

اآلداب كلية/البصرة جامعة506.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد عبد نجم زهراء27491161842246012

اآلداب كلية/البصرة جامعة505.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمحسن عزيز اسعد سيف27492161841019014

اآلداب كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجواد حمزه مثنى حمزه27493161841140024

اآلداب كلية/البصرة جامعة504.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيخضير جاسم االمير عبد زينب27494161842240031

اآلداب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين فالح قصي ايات27495161842165054

اآلداب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعيسى صندل حامد بيداء27496161842218018

اآلداب كلية/البصرة جامعة503.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيمحي مردان عامر اسراء27497161842234003

اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيسالم هاشم حبيب مريم27498161842222023

اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعبود عدنان فؤاد علياء27499161842183056

اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيحمدان الحسين عبد علي زهره27500161842213013
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اآلداب كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيشظر صالح عقيل سليمة27501161842239023

اآلداب كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعطيه جعب الكريم عبد زينب27502161842240032

اآلداب كلية/البصرة جامعة499.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيحسن خلف صباح حنين27503161842252006

اآلداب كلية/البصرة جامعة498.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيعلي مرتضى صدام سارة27504161842168016

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيمكي زهير عبداالمير نسمة27505161842381098

اآلداب كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيشعبان طارق خالد شمس27506161842381064

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيجابر ليلو وليد رحاب27507161842169029

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن مظلوم وارد علي27508161841084082

اآلداب كلية/البصرة جامعة496.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيدرويش كشكول حامد ايات27509161842212007

اآلداب كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيناجي شهاب علي ايات27510221842138007

اآلداب كلية/البصرة جامعة495.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةاحيائيكاطع عيدان حمود وسام27511161841053024

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيرشيد جمعه حسن مريم27512161842173031

اآلداب كلية/البصرة جامعة493.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيحمدان حسين عماد هدى27513161842209078

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الزهره عبد العزيز عبد زهراء27514161842243032

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعباس سلمان الكريم عبد هدى27515161842184261

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جبار ستار يقين27516161842228114

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيوشيل حسن صالح منار27517161842184224

اآلداب كلية/البصرة جامعة492.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيحنون رجب عالء دنيا27518161842246011

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيسهيل محمد سهيل شيرين27519161842335010

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيزيدان فالح اسعد شهد27520161842212022

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيفالح زبون سعد كرار27521161841139055

اآلداب كلية/البصرة جامعة491.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيخلف فرحان سلمان منتظر27522161841074037

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعاتي حسن رياض زينه27523161842145068

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيداود شهيب محمد حسين27524281841008014

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيبحر سهيل خضر حبايب27525161842238008

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيشهاب يوسف ساجد جمانه27526161842383021

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائيشافي خلف محمد عالء27527161841010015

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين ناصر مؤمل27528161841067023

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعرص بخور محمد علي27529161841352122

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيغضبان عودة جابر شهد27530161842222012

اآلداب كلية/البصرة جامعة489.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةاحيائيضرب عصمان الحسين عبد رباب27531161842221006

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعبد وحيد الحسين عبد فاطمه27532161842259026

اآلداب كلية/البصرة جامعة488.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعامر حسين علي قطرالندى27533161842293042

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيخضير محسن عرفات زينب27534161842146013

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسين الكريم عبد النبي عبد منار27535161842145102

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيصنهير علي عبد محسن فاطمة27536161842204030

اآلداب كلية/البصرة جامعة487.0للبنين األهلية المسائية السياب ثانويةالبصرةاحيائيكريم سعدون جواد كرار27537161841361004

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات االهلية العمران ثانويةالبصرةاحيائيشعبان حميد مزيد ابرار27538161842335002

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةاحيائيسلمان علي عبد ضياء طيف27539161842258005

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين الحليم عبد ليلى27540161842233022

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصالح حمدي ماجد هاجر27541161842184256

اآلداب كلية/البصرة جامعة486.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيجزاع سلطان هايس علياء27542161842212025

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيلشالش كاظم رزاق حسن27543161841004004

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيحمزة ثامر شعبان علي27544161841356007
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اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحبش مهجر جاسم زمزم27545161842145044

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائيكعيبر محاول نوزي رسل27546161842146009

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةاحيائيفرج خلف علي محمد27547161841062021

اآلداب كلية/البصرة جامعة485.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد ياسين محمد هال27548161842145109

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االهلية الكافي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن شياع حسين علياء27549161842279003

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخضر صكبان ناظم ناطق27550221841053118

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمود صالح امنه27551161842234008

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجاسم صبيح ثائر نرجس27552161842226087

اآلداب كلية/البصرة جامعة484.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيعبود سعيد حسين زهراء27553161842239011

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيشهاب قابل صبيح بسمه27554161842230004

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيالزم عيدان محمود رقيه27555161842383037

اآلداب كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد رزاق عباس فاطمة27556161842176079

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمعتوق المجيد عبد حميد حسين27557161841075073

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيخليل ابراهيم يوسف مريم27558161842225046

اآلداب كلية/البصرة جامعة482.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحمد فاضل حيدر عطاء27559161842226071

اآلداب كلية/البصرة جامعة605.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود عبدالحميد عماد جنه27560161852165014

اآلداب كلية/البصرة جامعة603.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى الكريم عبد محمد جاسم27561161851374005

اآلداب كلية/البصرة جامعة591.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيدهش جبر الكاظم عبد الهدى نور27562161852234045

اآلداب كلية/البصرة جامعة577.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم المجيد عبد اسعد هدى27563161852227061

اآلداب كلية/البصرة جامعة575.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقينصار لفته عادل مروه27564161852246009

اآلداب كلية/البصرة جامعة570.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيغضبان حسين علي نور27565161852167036

اآلداب كلية/البصرة جامعة567.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيمحمود كاظم جواد بدور27566161852220008

اآلداب كلية/البصرة جامعة561.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم حميدي الرضا عبد زينب27567161852246003

اآلداب كلية/البصرة جامعة560.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقيصبيح الحسين عبد حيدر فاطمه27568161852241015

اآلداب كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيسويدان سلمان سعد اسماء27569161852296004

اآلداب كلية/البصرة جامعة558.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيخضير احمد جعفر صادق27570161851358039

اآلداب كلية/البصرة جامعة555.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيصحن عجد غالي فاطمة27571161852257015

اآلداب كلية/البصرة جامعة555.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيعطية جلود محمد اسراء27572161852210005

اآلداب كلية/البصرة جامعة555.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيحسون علي سعد صفا27573161852220027

اآلداب كلية/البصرة جامعة552.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب فراس تهاني27574161852267006

اآلداب كلية/البصرة جامعة552.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيطعمه كاظم زهير مريم27575161852175037

اآلداب كلية/البصرة جامعة550.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيعبدهللا عيسى احمد ايات27576161852212006

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعساف جحف مزهر ختام27577161852227012

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح احسان فاطمة27578161852184075

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيضمد محسن ضمد صابرين27579161852228052

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيكاطع احمد باسم نور27580161852162026

اآلداب كلية/البصرة جامعة549.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا كاظم احمد فاطمة27581161852380043

اآلداب كلية/البصرة جامعة548.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيعذاب هزل عباس عذراء27582161852245038

اآلداب كلية/البصرة جامعة548.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيقادر غالي عقيل فهد27583161851027041

اآلداب كلية/البصرة جامعة541.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيموسى نعمه يونس صفاء27584161852170028

اآلداب كلية/البصرة جامعة541.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيسكر شنشول احمد حسن27585161851030028

اآلداب كلية/البصرة جامعة541.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد صالح شاكر علي27586161851353089

اآلداب كلية/البصرة جامعة539.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن داخل ابراهيم خديجه27587161852243023

اآلداب كلية/البصرة جامعة538.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقييعكوب مهجر زكي حيدر27588161851121014
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اآلداب كلية/البصرة جامعة536.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسن فالح آيات27589161852257004

اآلداب كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيموسى عمران ناظم قمر27590161852278008

اآلداب كلية/البصرة جامعة533.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيسوادي عبود عباس مالك27591161851300054

اآلداب كلية/البصرة جامعة533.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقينمر شنشول رسول نور27592161852170042

اآلداب كلية/البصرة جامعة532.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر دعير هادي احمد27593161851069007

اآلداب كلية/البصرة جامعة532.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيحمود زغير خزعل حسين27594161851350007

اآلداب كلية/البصرة جامعة531.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل هاشم رياض صبا27595161852383053

اآلداب كلية/البصرة جامعة531.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان فيصل ضياء فاطمة27596161852176089

اآلداب كلية/البصرة جامعة529.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد ياسين اسعد علي27597161851063038

اآلداب كلية/البصرة جامعة529.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي حسين طاهر زينب27598161852231026

اآلداب كلية/البصرة جامعة529.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقينتيشون جالب حسن رقية27599161852154013

اآلداب كلية/البصرة جامعة528.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيعوده جاسم ستار نور27600161852173050

اآلداب كلية/البصرة جامعة527.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقينمر رحيم حميد علي27601161851364154

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل غالب مرتضى العظيم عبد سيد27602161851365088

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فليح عماد نشوان27603161852169110

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيرجيب سعود صمد مصطفى27604161851143022

اآلداب كلية/البصرة جامعة526.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيارباط علي غالي عايده27605161852299014

اآلداب كلية/البصرة جامعة524.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيجابر ناصر شرقي زهراء27606161852299006

اآلداب كلية/البصرة جامعة523.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكرم جابر صفاء مريم27607161852184095

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة485.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيطه زكي طه ريمة27608161822227035

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة479.0الخارجياتالبصرةادبيخالد علي السالم عبد مريم27609161822401145

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة467.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيالباقي عبد محمد نديم الكبرى خديجة27610161822155004

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة465.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيهادي جبيش رضا محمد رفاه27611161822153006

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة456.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبيالجليل عبد شايع اياد هاشم27612161821028042

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة452.0الخارجياتالبصرةادبيسلمان ماضي مهدي سماح27613161822401091

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعيسى خلف عيسى ايمان27614161822217017

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد الحسن عبد جبار غدير27615161822214009

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة448.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيثامر راهي ماجد كرار27616221821034021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة446.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيرحيمه عباس حسين زينه27617281822095023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة445.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعبود الهادي عبد محمود زينب27618161822220038

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة442.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبييوسف يعقوب امجد فاطمة27619161822231041

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيحمد دخيل الكريم عبد راوية27620161822253012

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة438.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبييوسف سلطان نوفل اسراء27621161822227001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة437.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعلي صبر وليد فاطمة27622161822243060

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة433.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيحسين محمد ماجد منار27623161822231055

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة433.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيهللا عبد نجم سهيل يقين27624161822150058

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة432.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيعذاب غجيري محمد ماهر27625221821214007

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة428.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيمحمد فاخر الكريم عبد نرجس27626161822210098

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيسعدون محسن الحسين عبد فاطمه27627261822095029

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيباشوكي جوده عدنان حسين27628161821094011

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبينعمه سوادي سامح حسين27629221821235003

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعوده ناصر كريم حسن27630221821039012

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيحسين خضير اسعد هند27631161822180018

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيالعالي عبد احمد العالي عبد حسن27632161821358013
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الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيهللا عبد طه فيصل لطيفة27633161822194072

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيابراهيم سليم اسماعيل حنين27634161822202003

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيحسين كاظم تقي زينب27635161822222021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيمحمد برهان جاسب رهام27636161822233020

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيناصر الحسين عبد رياض آيات27637161822164001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيعودة لفته علي بنين27638161822194016

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيقاسم هاشم ياسر سليمه27639161722217064

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمحمد حسين باسم تغريد27640281822077020

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0الخارجياتالبصرةادبيعلي نعيم عادل آمنه27641161822401021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيهادور مزهر حسن مريم27642161822242049

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيحميد عثمان هللا عبد علي27643161821052043

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيعدوان وشاح خميس شيماء27644161822212023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد حمد حيدر كرار27645161821112061

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيدبس حسين صباح ظالل27646281822190035

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنين المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةميسانادبيجابر راضي علي حسين27647281821152013

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيعاجل مدلول خليل محمد27648221821222023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيلفته المجيد عبد جمعة ايات27649161822283004

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيزاير جلوب رياض تبارك27650161822238011

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيعلي محمد جاسم شهد27651161822217067

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبينعمه العباس عبد اديب زينب27652161822243034

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيمحمد كريم جاسم رسل27653161822230020

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيمشهد الباري عبد قصي زهراء27654161822176047

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0الخارجياتالبصرةادبيداود هبيل تحسين رسل27655161822401061

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيحمد مجيد حميد زينب27656161822258017

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة421.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيجعفر علي احسان زهراء27657161822287059

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد شاكر وسام فاطمة27658161822174016

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيمجيبل الحسن عبد نجم عالء27659221821055031

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنين االهلية االوائل ثانويةكربالءادبيسالم الحسن عبد عصام حيدر27660271821039010

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيعبيد جميل احمد شهد27661161822255018

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيغبن محمد قصي علي27662101821015045

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيكلش فاخر حكيم شهد27663281822062113

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة420.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيحامد محمود واثق شهد27664161822230036

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة458.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيخضير ثامر ماجد اسراء27665161842280005

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيراشد حسين علي فاطمه27666161842228088

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة455.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيعلي قاسم صباح نور27667161842246021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة451.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيكشيش هادي كريم فاطمه27668221842171033

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة449.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغازي موحان محمد علي27669141841042028

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة446.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيشنوف هللا عبد علي زهراء27670161842231008

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة446.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيخلف الكريم عبد عقيل زهراء27671221842410033

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة444.0الخارجياتالبصرةاحيائيعسير ياسر عامر ضحى27672161842401025

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعبد حاتم عوده قاسم27673221841023071

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيجاسم الزم جعفر الحق جهاد27674221841302004

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيمسني صالح مري سجى27675251842068023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة441.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيحسين كاظم عماد علي27676221841022042
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الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيياسين طه هالل فاطمة27677161842189026

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة438.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيموسى الكريم عبد طه دانيه27678321842045004

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة438.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد عايز عقيل حسين27679221841307042

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة438.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحسين خضير طالب مشتاق27680231841257128

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائياسماعيل الزهره عبد صفاء بنين27681271842055038

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة437.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائياسويري فزع عباس حسين27682281841151049

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة437.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيعبود هاتف كريم منتظر27683231841004051

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة437.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطه الرحمن عبد علي تماره27684141842086038

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة436.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسن حسين قيس احمد27685221841058003

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة435.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد كريم عماد حيدر27686221841059012

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة435.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيجبار هادي اثير سيف27687241841053010

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة435.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيعلي النبي عبد نبيل ايات27688161842171008

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة433.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي صالح حامد27689161841355010

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة433.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمحمد ياسر كاظم زهراء27690221842135066

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة433.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح جعفر ضياء محمد27691141841203082

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة432.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيحمود جابر رعد جالل27692231841061008

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة432.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائينعيم كاظم عبدالكريم ابرار27693161842383001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة432.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفليح عباس خضير االء27694161842383116

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة432.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيحاجم صكبان حرجان بتول27695221842109012

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة431.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيصكر مهاوي علي صادق27696241841203078

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة431.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيخليل كاظم الرحمن عبد الصمد عبد27697231841178015

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة431.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيسلمان داود سهيل عطية27698161842233019

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة430.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمحسن نعيم نبيل سجاد27699221841311032

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة430.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيكنعان لفتة يوسف مريم27700161842171025

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعويد ناصر علي مروه27701161842240052

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةاحيائيحنيش عبد جواد سارة27702161842194018

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيزياد دايخ سعيد حسين27703221841302008

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيمجذاب خيري عصام دعاء27704261842096047

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيعوفي سلمان داود مريم27705161842212035

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0المختلطة الوهج ثانويةقار ذياحيائيلفته عبد المحسن عبد احمد27706221841343001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيحبيب عبد مؤيد شهد27707161842239026

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكاظم عبد محمد ياسر شهد27708141842097030

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة428.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيحميدي مسلم مزهر سمانة27709161842238019

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة428.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيقاسم هاشم صالح انفال27710161742170001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة428.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمجيد كاطع جبار عباس27711141841008046

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعلي حسين ساجت عمر27712231841012091

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيرستم جبر الرزاق عبد سيف27713261841027062

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن فالح عالء العابدين زين27714121841032032

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنات األهلية عشتار ثانويةالبصرةاحيائيمجلي عباس ايوب صبر27715161742251007

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحيدر خلف علي خلدون27716141841016038

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيعباس جابر رعد نور27717161842259036

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير عكال نافع نور27718141842072126

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم علي عبد مؤيد نعمت27719161742176078

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيمطير بديوي الكاظم عبد علي27720221841382038
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الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنين االهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد جهيد شريف الحسن عبد27721221741385026

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيقاسم منصور ماجد زهراء27722161842381049

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمزبان سلطان رياض شهد27723251842059321

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيهفول حمزه خليل هللا عبد27724261841027071

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيطالب وحيد خضر مظهر27725281841151210

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة426.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد علي حسين فاطمة27726161842253021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة425.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائينايف لهمود ناجي حسين27727161841139020

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0المختلطة المدائن ثانويةبابلاحيائيجاسم مياح عباس غفران27728231842184006

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيمحسن ديوان محسن زهراء27729161842238015

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعكموش الرضا عبد علي زهراء27730221842126023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمزعل سعد نادر دين27731271842056075

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة424.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان طعمه منخي محمد27732141841018132

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0الخارجياتالبصرةاحيائيمصطفى هللا عبد احمد صفا27733161842401024

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيايدع محيبس حسين حيدر27734221841002077

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيمدلول محمد علي احمد27735251841004007

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيطارش عرار مهدي دانيه27736161842218027

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة423.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجاسم عبد عباس زهراء27737161842226033

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيعمران هالل ثائر رسل27738221842128013

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح حميد عبدالكاظم ديما27739161842165126

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيعمران موسى عدنان منار27740161842233024

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالوهاب عبد شاكر محمد رعد دانيه27741161842184061

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة562.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيكطان كاظم جواد دعاء27742281852075009

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقياحمد جوني اللطيف عبد نوران27743161752278005

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة499.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيشعيب خلف زيد علي27744161851060104

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة499.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عمران عيسى شمس27745161852233019

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي جعفر محمد نبأ27746161852190021

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة496.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن فنجان رحيم سجاد27747161851056028

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة495.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الرحيم عبد هشام اسراء27748161852231006

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة494.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيصالل جوالن سالم سارة27749161852257012

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة493.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمطلك جلوب محمد علي27750161851400050

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنين األعراف ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب نعمة عادل عباس27751161851077016

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقينبات فالح حسين ضحى27752161852164036

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيخزعل عيسى عادل بديعه27753161852253005

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم عدنان شهد27754161852148009

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم خليل جابر اسراء27755161852226004

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة490.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيشداخ علي عامر العزيز عبد27756161851002140

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة489.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد شهاب عالء زينب27757161852383036

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة489.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي بكري عدنان علي27758161851084181

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة487.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين سعد يوسف27759161851105042

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة487.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيشهاب الواحد عبد محمد هدى27760161852213027

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة487.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم محمد سمير زينب27761161852154019

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة486.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيحديد يعقوب علي فاطمه27762161852173035

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيخلف محسن جعفر زينب27763161852162015

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة484.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الزهرة عبد الحسين عبد زهراء27764161852171012
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الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة483.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيصالح ناصر عباس هدى27765161852218097

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة483.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين رسن مهدي صباح27766221851053026

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة482.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيسيالوي السيد عبد عزيز نور27767161852168027

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيحميدي فالح الصمد عبد يوسف27768161851017080

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة482.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد محمد الحميد عبد نورا27769161852260025

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة481.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيسالم داخل كاظم زينب27770161852220023

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة481.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيسركال هاشم رزاق ميعاد27771161852154042

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة481.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقينجم نعمان هللا عبد جنان27772161852220010

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة480.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم عبدالكاظم ابرار27773161852295001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة480.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيمزيد سهيل نبيل حوراء27774161852171007

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة480.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس جبار علي زهراء27775161852294008

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة479.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمجبل حسن قاسم نبأ27776161852380055

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة477.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيتقي محمد العظيم عبد حيدر العظيم عبد27777161851363103

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة475.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعجيمي مهدي الباري عبد مهدي27778221851278024

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة475.0للبنات االهلية االلباب ثانويةالبصرةتطبيقيخشان ثامر سامي تبارك27779161852281002

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة474.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى موسى جعفر آيات27780161852154001

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة474.0الخارجياتالبصرةتطبيقيلفته صفر جبار نور27781161852401045

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة474.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم الحسين عبد محمد منتظر27782161851350025

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة473.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالجليل عبد علي سعد فاطمه27783161852169092

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة472.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيسفاح دحام االمير عبد حمزه27784221851310055

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا كاظم ناظم فاطمه27785161852383065

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعباس هللا عبد احمد اماني27786161852164003

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقينشع كريمش جبار زينب27787161852150019

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة471.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيطه خميس بدر هللا عبد27788161851001095

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة471.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيزويد بريس طالل غدير27789161852152048

الجميلة الفنون كلية/البصرة جامعة470.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي حسن مصطفى ناديه27790161852153040

البحار علوم كلية/البصرة جامعة627.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفارس خلف زيد حيدر27791161841075090

البحار علوم كلية/البصرة جامعة568.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيحسين جابر نصار محمد27792161841034036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة559.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيمشكور الرزاق عبد االمير عبد امير27793161841127002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة554.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيجلوب محمد حالوب يوسف27794261841201223

البحار علوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيعلي عباس صافي احمد27795161841135002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعليوي زحيور كامل فيصل27796221841306160

البحار علوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائينعمه محمد صالح منتظر27797221841002262

البحار علوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيباتول جابر عوض هللا عبد27798161841135015

البحار علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد الحسين عبد عالء نور27799161842228110

البحار علوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيخزعل صدام اياد ساهر27800281841005010

البحار علوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيخليل اسماعيل احمد بنين27801161842280017

البحار علوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيعبد الحسين عبد ميثاق حسين27802161841036016

البحار علوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعصمان سالم داود بسمة27803161842145025

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعذيب خضير ماجد حيدر27804221841307047

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان كريم العباس عبد العابدين زين27805241841003063

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيباقر الهادي عبد عامر هللا عبد27806161841358016

البحار علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيصباح صيوان علي حسين27807161841002015

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين عريبي ماهر هللا عبد27808161841075147
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البحار علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيفهد عاشور جاسم حسن27809221841027004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة491.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر احمد صهيب27810171841017122

البحار علوم كلية/البصرة جامعة489.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيخنجر هللا عبد سعدي محسن27811161841036050

البحار علوم كلية/البصرة جامعة488.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحسين برغش مظفر بنين27812221842209035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة486.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيسالم خليفة محمد يحيى27813161841002054

البحار علوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيقاسم عبيد عدنان هاني27814161841083038

البحار علوم كلية/البصرة جامعة484.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيحمزة صبيح شريف احمد27815161841027005

البحار علوم كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحران عيدان غني ياسر27816251841052036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيمحي الرزاق عبد حسين سرى27817161842230025

البحار علوم كلية/البصرة جامعة480.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيطاهر خضير االمام عبد ريام27818161842170015

البحار علوم كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيسلطان حميد توفيق ساره27819161842246016

البحار علوم كلية/البصرة جامعة479.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيعباس محسن حيدر زينب27820161842247036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة479.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحميد قاسم عماد هللا عبد27821161841084062

البحار علوم كلية/البصرة جامعة478.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيفهد كاظم مجيد نبأ27822161842169066

البحار علوم كلية/البصرة جامعة476.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيجبر الزهره عبد عالء حسن27823161841030011

البحار علوم كلية/البصرة جامعة476.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيمحيي عباس كريم رسول27824281841033008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة475.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد قاسم اسعد رسل27825161842166001

البحار علوم كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبحر حسن مازن رؤى27826161842165128

البحار علوم كلية/البصرة جامعة474.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيالزم كاظم جواد حسن27827221841030004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيجمعه توفيق فارس سهام27828161842189022

البحار علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد علي محمد سعدي ساره27829161842145070

البحار علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيجريح جميل محسن فاطمة27830161842207055

البحار علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين سالم أفتخار27831161842216002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود ابراهيم صبري محمد27832161841075240

البحار علوم كلية/البصرة جامعة472.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيحسان حسوني عطية زينب27833161842244025

البحار علوم كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيلفته شاكر ابراهيم زينب27834161842169039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة471.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجابر ماشاءهللا احمد الحسين27835231841020026

البحار علوم كلية/البصرة جامعة471.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسن حميد ناصر علي27836261841009079

البحار علوم كلية/البصرة جامعة470.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيشخير الساده عبد كريم ايمان27837161842243014

البحار علوم كلية/البصرة جامعة469.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيخليفة عبود كاظم منى27838161842171026

البحار علوم كلية/البصرة جامعة468.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجاسم الرحمن عبد فرحان ياسر27839161841079043

البحار علوم كلية/البصرة جامعة468.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيراضي عباس حامد حسن27840161841140014

البحار علوم كلية/البصرة جامعة466.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمفتن كاظم سلمان فاطمه27841161842184190

البحار علوم كلية/البصرة جامعة465.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالقادر علي حسين رسل27842161842280025

البحار علوم كلية/البصرة جامعة465.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعباس كاظم ساجد رقيه27843161842228040

البحار علوم كلية/البصرة جامعة465.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيخضير الحافظ عبد فوزي زينب27844161842265008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة464.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجازع علي شاكر وجدان27845161842153045

البحار علوم كلية/البصرة جامعة464.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيظاهر عبود كريم ضياء27846161841112010

البحار علوم كلية/البصرة جامعة464.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيبدر حسن عباس رباب27847161842153012

البحار علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيشالل علي ابراهيم االء27848161842168002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس علي عبد حسين علي27849161841075166

البحار علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعاشور دويج جبار العابدين زين27850261841009043

البحار علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيخشيم حطاب علي حسين27851161741094016

البحار علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكيسو موشي قيس مارتينا27852141842078076
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البحار علوم كلية/البصرة جامعة460.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيمحمد االمير عبد الهادي عبد اكرم27853161841030004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة460.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيمحسن لطيف حسن محمد زهراء27854161842213012

البحار علوم كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعاشور كعيد صباح علي27855161841355039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة459.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيشرهان حسون علي عباس27856281841020010

البحار علوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيشبيب فهد محي هدى27857161842153042

البحار علوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيخوار الرزاق عبد محمد منار27858161842167028

البحار علوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد صدام شفق27859231842080054

البحار علوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحسين رياض وسام علي27860161841139049

البحار علوم كلية/البصرة جامعة457.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمجبل ناصر كاظم حسنين27861221841098020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة457.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيكريم كاظم علي كوثر27862161842219027

البحار علوم كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةاحيائيعباس فاضل حامد زينب27863161842212019

البحار علوم كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيادريس مجيد فرات هديل27864161842218088

البحار علوم كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحسين حسن الحميد عبد منار27865161842183085

البحار علوم كلية/البصرة جامعة456.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبد جمعه عقيل مسلم27866161841075276

البحار علوم كلية/البصرة جامعة455.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيعكال حديد علي وسام27867161841034042

البحار علوم كلية/البصرة جامعة455.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيطعمة احمد عيسى محمد27868161841007030

البحار علوم كلية/البصرة جامعة454.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيكريدي محسن عباس ساره27869161842208038

البحار علوم كلية/البصرة جامعة452.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيسلطان هللا عبد جمعه سلطان27870161841022010

البحار علوم كلية/البصرة جامعة451.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد حسين محمد عالء عباس27871161841140035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة451.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن يحيى سيف27872231841252066

البحار علوم كلية/البصرة جامعة451.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيحسن علي قاسم حوراء27873161842233006

البحار علوم كلية/البصرة جامعة450.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجاسم محمد نعمه زينب27874161842226047

البحار علوم كلية/البصرة جامعة450.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةاحيائيسبهان غضبان سمير الزهراء فاطمه27875161842164023

البحار علوم كلية/البصرة جامعة450.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسين علي ناصر العزيز عبد27876161841001047

البحار علوم كلية/البصرة جامعة450.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد طالب هشام حسنين27877161841140018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة449.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيمحمد سعدون محمد زينب27878161842225034

البحار علوم كلية/البصرة جامعة447.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم كتاب علي حسين27879251841010045

البحار علوم كلية/البصرة جامعة447.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيساجت عباس نعيم عباس27880271841002105

البحار علوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيبدر جاسم محمد رهام27881161842184073

البحار علوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد محمد امجد حمد27882161841043008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد محسن حاكم اسعد27883251841010018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة444.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي عون عالء حسين27884161841084031

البحار علوم كلية/البصرة جامعة443.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم وطبان اسعد زينب27885161842231009

البحار علوم كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيغياض ناصر سعدون حسين27886161841355011

البحار علوم كلية/البصرة جامعة442.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيهاشم عبد كاظم حسين27887241841076018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة442.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيصالح حمدي ماجد هدى27888161842174027

البحار علوم كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسين يونس عدنان محمد27889161841001104

البحار علوم كلية/البصرة جامعة442.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيوذيح حبيب مزعل مصطفى27890221841265020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة442.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيالسيد عبد عدنان حيدر ضياء27891161841112009

البحار علوم كلية/البصرة جامعة440.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيثامر كاطع قاسم محمد27892221841009047

البحار علوم كلية/البصرة جامعة440.0للبنين االهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعلو طوبان كاظم منتظر27893221841385020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة440.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الجبار عبد مصطفى نور27894161842184252

البحار علوم كلية/البصرة جامعة440.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيفرحان ناصر احمد زينب27895161842208029

البحار علوم كلية/البصرة جامعة439.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيالكريم عبد عبد احمد هبة27896231842123082
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البحار علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةاحيائيالكريم عبد ابراهيم الكريم عبد غدير27897161842171020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبادي محمد جمال صادق محمد27898161841075237

البحار علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيمهلهل الحسين عبد احمد مصطفى27899221841010120

البحار علوم كلية/البصرة جامعة437.0للبنات السرور اعداديةكربالءاحيائيامين حسين محمد عادل بنين27900271842066002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة437.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيعصواد كرم علي احمد27901281841016006

البحار علوم كلية/البصرة جامعة436.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهالل كاظم عدنان هدى27902161842383108

البحار علوم كلية/البصرة جامعة435.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيحمادي شاهين سامي محمد27903161741016011

البحار علوم كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيالرزاق عبد ناجي وائل محمد27904161841001085

البحار علوم كلية/البصرة جامعة435.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجهاد غازي علي جهاد27905281841151029

البحار علوم كلية/البصرة جامعة435.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيعبيد حمزه رياض حمزه27906161841027010

البحار علوم كلية/البصرة جامعة434.0المختلطة الوهج ثانويةقار ذياحيائيمزيد عناد يوسف حيال27907221841343006

البحار علوم كلية/البصرة جامعة434.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيمغامس رجب عادل فاهم27908161841352076

البحار علوم كلية/البصرة جامعة434.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد مجيد حميد سجاد27909161841060048

البحار علوم كلية/البصرة جامعة433.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن داود سعد هاجر27910111842067106

البحار علوم كلية/البصرة جامعة433.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيحميد جاسم الحسين عبد اساور27911161842170002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة433.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيكطان جواد جليل حسين27912221841307035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة433.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجعين عزيز جميل عفراء27913221842143120

البحار علوم كلية/البصرة جامعة433.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةاحيائيعواد مرداس علي افراح27914161842297003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيعفاتي االمير عبد احمد سرى27915161842170024

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيحبيب مهدي حبيب رسل27916161742187012

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيعلي هللا عبد عقيل مسلم27917161841043033

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيعبد راغب رياض علي27918161841069052

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيشناوه عبد عقيل فاطمه27919161842181018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيسبهان عبود صبار فائز27920161841358020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنين االهلية االجتهاد ثانويةالبصرةاحيائييوسف مهدي ناجح احمد27921161841347002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة431.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيهللا خير مردان جليل سعد27922161841022009

البحار علوم كلية/البصرة جامعة431.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيعباس علي محسن علي27923231841011063

البحار علوم كلية/البصرة جامعة431.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيصكر كريم محمد احمد27924281841015003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة553.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم شعبان عقيل كرار27925161851034100

البحار علوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيصالح مهدي جبار هدى27926161852268035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة527.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيخضير كريم حسن زهراء27927161852184039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيكريدي عودة عباس رضا محمد27928161851358087

البحار علوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيبراك الرزاق عبد حميد نور27929161852215027

البحار علوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم سمير سيف27930161851140048

البحار علوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيجبار جاسم اسعد زينب27931161852228039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيطفيح جلوب علي ليث27932161851371247

البحار علوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيبغدادي راضي فائق احمد27933221851077003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيحسون محمد يوسف عايد27934161851365083

البحار علوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم هادي احمد اقبال27935161852208003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيالجبار عبد هللا عبد همام حنين27936161852171006

البحار علوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيفيصل نعمه هاشم اسراء27937161852164002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين االهلية الرصافي ثانويةالبصرةتطبيقيعناد حيدر كاظم حيدر27938161851115002

البحار علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيياسين طه عامر لينا27939161852173041

البحار علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عريبي الرزاق عبد نوح27940161851363210
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البحار علوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيجبار شاكر سعد طيبة27941161852239032

البحار علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد رحيم السالم عبد يوسف27942161851036139

البحار علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيطه عزيز سعد الرحمن عبد27943161851060075

البحار علوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيناصر حسان علي اديان27944161852258001

البحار علوم كلية/البصرة جامعة512.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيسلمان نصر قيس نصر27945161851001198

البحار علوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الواحد عبد محسن عمار27946161851371220

البحار علوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيهجول كاظم قيس محمد27947161851049140

البحار علوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيصالح جمعه عزيز مهدي27948161851026079

البحار علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان محمد ظافر علي27949161851044036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيزاجي راضي علي حسين27950161851355069

البحار علوم كلية/البصرة جامعة508.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس االمير عبد ماجد هاجر27951161852231061

البحار علوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيهادي فالح فراس سجاد27952161851049063

البحار علوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيسوادي عبود مهدي زهير27953161851063023

البحار علوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةالبصرةتطبيقياحمد الرضا عبد الستار عبد منتظر27954161851134021

البحار علوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيكاطع لطيف الكريم عبد اسالم27955161852189001

البحار علوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى الواحد عبد علي حسين27956161851110020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسن طارق احمد27957161851074008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب يوسف عارف ماجده27958161852219042

البحار علوم كلية/البصرة جامعة504.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسالم جاسم رافد محمد27959161851049124

البحار علوم كلية/البصرة جامعة504.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد خضير خريجه محمود27960221851040060

البحار علوم كلية/البصرة جامعة503.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيياسين بدر مصعب كميل27961161851027044

البحار علوم كلية/البصرة جامعة503.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن خضير حمزه رسل27962161852383018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حسين فالح زينب27963161852226057

البحار علوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم قاسم الكريم عبد زينب27964161852239026

البحار علوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي جبار فرات مؤمل27965161851004056

البحار علوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد العالي عبد رحمن مروان27966161851036125

البحار علوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد نعمه حميد صباح27967161851060067

البحار علوم كلية/البصرة جامعة500.0الخارجيونالبصرةتطبيقيحبيب مهاوي زياره احمد27968161851400003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر جبار عقيل مسلم27969161851051068

البحار علوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان مجيد اسعد ورود27970161852184112

البحار علوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيداود صبري علي حسين27971161851038035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الوهاب عبد علي مريم27972161852234039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحنون الغني عبد احمد رباب27973161852226036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيصالح الودود عبد فالح العزيز عبد27974161851049084

البحار علوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ثجيل علي امين27975161851355036

البحار علوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقينعيم كاظم عدنان فاطمه27976161852226089

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقييوسف حسين علي كرار27977161851364194

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيحسين عبد سلمان الدين عز27978161851002151

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيفهد عباس علي عباس27979161851043068

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيعيدان علي جاسم يوسف27980161851112064

البحار علوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيالجليل عبد العظيم عبد ضياء فاطمة27981161852268024

البحار علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمنشد فيصل العظيم عبد علي27982161851084178

البحار علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيمكلف صادق امين زينب27983161852175020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيطارش حسن علي مسلم27984161851135079
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البحار علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيبشير اسماعيل احمد شهد27985161852228050

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيعويد رشم حسين امل27986161852164004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الحسن عبد جبار حيدر27987161851062015

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيفهد طارش احمد زينه27988161852164030

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى زامل هللا صوب كوثر27989161852252020

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةتطبيقيعيال حسن فالح زهراء27990161852273004

البحار علوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد عطيه قاسم مريم27991161852265018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي جميل مؤيد عالء27992161851142008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقينجم الجليل عبد ولي جالل27993161851018009

البحار علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيخلف طالب سعد علي27994161851112039

البحار علوم كلية/البصرة جامعة493.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةتطبيقيعلوان عبود جمعه حسن27995161851359015

البحار علوم كلية/البصرة جامعة493.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسالم داود صباح رقية27996161852184035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة492.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد كريم الرضا عبد شذى27997161852383118

البحار علوم كلية/البصرة جامعة492.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيمحسن محمد غانم مصطفى27998261851012035

البحار علوم كلية/البصرة جامعة492.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيضجر يوسف المهدي عبد حوراء27999161852170008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة492.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيفاخر نور محمد رضا28000161851085044

الموصل طب كلية/الموصل جامعة713.6للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد خلف علي زكريا28001311841024055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة713.4الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائييونس الدين محي مهند زبيدة28002171842318031

الموصل طب كلية/الموصل جامعة712.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيذنون يونس ثائر رانيا28003171842233074

الموصل طب كلية/الموصل جامعة712.5الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا مال حمدون خالد رزان28004171842318027

الموصل طب كلية/الموصل جامعة711.8للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعزيز الوهاب عبد محمود زكريا28005311841024056

الموصل طب كلية/الموصل جامعة711.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيوهب الواحد عبد خالد زينب28006171842233098

الموصل طب كلية/الموصل جامعة711.6للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيسعيد خزعل اياد ساره28007311842047094

الموصل طب كلية/الموصل جامعة711.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمد شامل حازم28008171841022045

الموصل طب كلية/الموصل جامعة710.2للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبدالرحمن اياد عبدالرحمن28009171841212024

الموصل طب كلية/الموصل جامعة710.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمصباح امين انمار حنين28010171842233064

الموصل طب كلية/الموصل جامعة709.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيشيت حازم مثنى حارث28011171841022044

الموصل طب كلية/الموصل جامعة709.3للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائييعقوب جهاد اركان يوسف28012331841061013

الموصل طب كلية/الموصل جامعة708.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياسماعيل احمد بشار احمد28013171841022012

الموصل طب كلية/الموصل جامعة708.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائياسماعيل حمدون منذر احمد28014171841212008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة708.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيفتحي ابراهيم محمد فاطمه28015171842233149

الموصل طب كلية/الموصل جامعة708.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائييحيى زكي محمد هيثم اوفى28016171842233035

الموصل طب كلية/الموصل جامعة707.8للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيهللا مال سالم محمد شيماء28017311842047121

الموصل طب كلية/الموصل جامعة707.5للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيبكر بالل السالم عبد منال28018171842286330

الموصل طب كلية/الموصل جامعة707.4للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد نبيل علي سلمى28019171842268090

الموصل طب كلية/الموصل جامعة707.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيجاسم حامد طه غسق28020171842233145

الموصل طب كلية/الموصل جامعة706.9للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين حميد محمد مصطفى28021171841022190

الموصل طب كلية/الموصل جامعة706.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيرشيد شيت محمد عمار أيه28022171842233018

الموصل طب كلية/الموصل جامعة706.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيكاظم قاسم نزار لبنى28023171842231232

الموصل طب كلية/الموصل جامعة705.6الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعالوي هللا عبد عدنان فاطمه28024171842318046

الموصل طب كلية/الموصل جامعة705.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيعلي طارق محمد هاشم28025171841157080

الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيابراهيم محمود فراس عال28026171842233142

الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.5للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين احمد ابراهيم احمد28027171841212001

الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيهجر امجد عمر امجد28028171841022028
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد غانم حازم عذراء28029171842231201

الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد راكان نمارق28030171842237237

الموصل طب كلية/الموصل جامعة704.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد حسين غازي منار28031171842357215

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيفتحي يونس ذنون مريم28032171842233160

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.3للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد حازم علي محمد حازم28033171841022046

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي منهل هللا عبد28034171841022104

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمود زغلول رياض زيد28035171841157029

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيخليل جميل محمد يحيى28036171841022208

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود شاكر بشار آواب28037311841024034

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هللا وعد عامر امنه28038171842294029

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحسن ثابت اوس لبنى28039171842268127

الموصل طب كلية/الموصل جامعة703.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد حميد بسام الحميد عبد28040101841048008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة702.8للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيداود حازم رياض رنين28041311842047077

الموصل طب كلية/الموصل جامعة702.2للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيقاسم اسماعيل تيسير محمد فاطمة28042331842061009

الموصل طب كلية/الموصل جامعة702.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح حميد غزوان28043171841018181

الموصل طب كلية/الموصل جامعة702.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمود العزيز عبد محمد االله عبد28044171841017130

الموصل طب كلية/الموصل جامعة702.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيصالح سعيد يونس ذنون28045251841042005

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.9للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيحسين سالم محمد سالم28046331841061004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان يوسف سهيل سمراء28047171842233119

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.4للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيتوفيق بشير رأفت زيد28048171841186035

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.1للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيشيت جميل عمار امنة28049331842061002

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيجدوع حسن حسين ريم28050171842259025

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىاحيائيجرجيس سعيد اياد انمار28051171841142007

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياسماعيل قاسم جاسم مريم28052171842231240

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعلي صراخ ناظر نور28053181842243085

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي طاهر محمد سفيان سجى28054171842357143

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسعدو هاشم فائز هدى28055171842357256

الموصل طب كلية/الموصل جامعة701.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح علي محمد28056171841008212

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.4للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمصطفى اسماعيل موفق اسراء28057311842047011

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيلطو مسفوه حميدان ايمن28058201841399010

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.3للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين هاني رضوان مصطفى28059171841212053

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.2للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائينوري محمد غانم عثمان شهد28060321842066046

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.1للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعبود سعيد زكريا يحيى28061171841212059

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.1للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيسلطان صالح رعد محمد28062171841011270

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياحمد حامد طالل يونس28063171841028297

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحسين مصطفى الصمد عبد عمر28064171841007106

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعمر مصطفى علي حاتم28065181841004030

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشهاب محمد خليل دانيه28066101842091027

الموصل طب كلية/الموصل جامعة700.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائييعقوب لطيف سداد فادي28067171841059035

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.7للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد اسماعيل عادل غفران28068171842286276

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.5للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد المنعم عبد مهند رند28069171842268060

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد باسل غيث انس28070171841022031

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد معن الرحمن عبد28071171841022093

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيرؤوف عدنان رعد مينا28072171842233171
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيهادي موفق فارس الرحمن عبد28073171841027068

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد احمد زهير امنه28074171842231028

الموصل طب كلية/الموصل جامعة699.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد زكي مازن ملوك28075171842319068

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.9الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمدون احمد عمار استبرق28076171842318003

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيذنون الكريم عبد اللطيف عبد تاره28077171842233051

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.7للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود شاكر احمد ليث28078171841212038

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الرحمن عبد عارف رسل28079141842129015

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.5للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد خالد سما28080331842040089

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسليمان عدنان عالء زينه28081101842100055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيتوفيق الستار عبد بشار بلسم28082171842233049

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.2للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيعلي عباس هشام رحمه28083331842061005

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.1للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيحسين سمو ناظم براء28084331842061004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحاجي محمد صدام ابراهيم28085171841053001

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.0للبنين القوش ثانويةدهوكاحيائيعوديشو جبرو فريد آرام28086331841018001

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيعزيز صالح نشوان غفران28087171842302114

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيحسين سالم احمد رحمه28088171842302057

الموصل طب كلية/الموصل جامعة698.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحامد غانم راكان نور28089171842273161

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسين يونس مظفر طيبه28090171842233136

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.5للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين محمود فتحي احمد28091171841212006

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمجيد توفيق ماهر توفيق28092171841022039

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيتوفيق حازم عمار عبيدة28093171841022111

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمودي غانم نزار نور28094171842233180

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيخضر حسن الغني عبد حسن28095311841063005

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد الحميد عبد عدي محمد28096171841022168

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيياسين عدنان رياض الرحمن عبد28097171841186043

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائييوخنا ياقو يوسف مارينا28098331842044017

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىاحيائيامين الياس محسن احمد28099171841142005

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيعيسى يوسف حازم عمانوئيل28100171841069012

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيزيدان محمد احمد محمد28101171841103077

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيداود محمود امجد يوسف28102171841028287

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد داؤد سليمان اية28103171842289022

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيرشيد سالم غسان سدير28104331841001042

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيفتحي محمد نشوان آية28105331842040008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيشريف علي محمد هللا وعد عماد28106171841351111

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبودي هللا سعد مزاحم سراء28107171842357146

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمصطفى موسى عدنان علي28108201841259250

الموصل طب كلية/الموصل جامعة697.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد فؤاد فراس آمنه28109171842232010

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.7للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين طالل حسين28110211841020019

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعزيز الوهاب عبد الدين ضياء العزيز عبد28111171841022094

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيناصر حسين عباس بكر28112171841022035

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائييونس هللا جار احمد سارة28113171842233110

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.2للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيداود يونس عمر هللا عبد28114171841351081

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيرجب الرحمن عبد منهل هاجر28115171842233187

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيياسين محمد الرزاق عبد افراح28116171842288025
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمجدل محمد احمد والء28117171842291183

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيهادي طاهر دريد زينة28118171842237140

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمرعي محمود عمر رحمة28119171842266025

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد يوسف وسام آية28120171842233015

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيجرجيس عبدهللا سالم وفاء28121171842259058

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس محمد سعيد محمد يونس جان نور28122171842357235

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيموسى محمد مصطاف المجيد عبد28123181841036055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيايوب صبري محمد خالد حنين28124171842286106

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحميد ادريس مثنى زينه28125171842288166

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد سيدو احمد هيثم28126171841109037

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيفندي علي فتحي هللا عبد28127171841018131

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعكلة خضير احمد عمر28128171841007099

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيعلي يونس نزار مالك28129131842229019

الموصل طب كلية/الموصل جامعة696.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيسليمان نجيب أنس رفل28130131842240004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.7للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصبري نايف اياد ياسمين28131171842357269

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد مؤيد محمد مصطفى28132171841022191

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.2للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحمو مازن زكريا مريم28133171842294218

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود احمد مصطفى28134171841011321

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد مضر احمد28135171841011046

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد زكي بشار عثمان28136171841008140

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيسليمان يونس نصرت مصطفى28137171841028257

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيخلف زيدان عسل الرحمن عبد28138171841049049

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي جاسم اسالم كوثر28139171842290197

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيابراهيم خلف عبدالرزاق ايالف28140171842259011

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيابراهيم يوسف الكريم عبد لينا28141171842262084

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيداؤد زهير يقضان زهر28142331842061006

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخلف رمضان باسل افنان28143171842357016

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخلف رمضان باسل زهراء28144171842357111

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيعزيز يونس ضياء دالل28145171842299038

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيشيتاوي زكي عماد براء28146171842357055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائياحمد شهاب عادل ميمونه28147171842293076

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيمرعي دليمي محمد نواف28148181841025030

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيخلف فندي ياسر فندي28149201841001143

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيداود محمد طه تبارك28150181842374025

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد سعيد محمد الرحمن عبد مرتضى28151131841242038

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالدين محي نوري غازي اسماء28152201842334015

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيرشيد محمد مهدي اية28153201842149004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائياحمد طيبان احمد امين محمد28154171841013058

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين عبدالجواد علي حذيفة28155171841212014

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد يونس ذنون اسامة28156311841024024

الموصل طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيبكر حسون عاشور بكر28157101841016011

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد طه يوسف آمنه28158171842233011

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين مؤيد يوسف محمود28159171841022180

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.3الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصالح ذاكر هيثم مسرة28160171842318050
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.2للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيجابر محمود حسن عائشه28161171842357180

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.2الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد الدين عز نصار ديمه28162171842318023

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.2للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياحمد يوسف يعقوب محمد28163201841001220

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم خالد تيجان28164171842233059

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياسماعيل ياسين زياد ساره28165171842285121

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح اسعد غسق28166171842240022

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائينجم سالم رعد ياسمين28167171842268175

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعثمان محمود عامر هديل28168331842040153

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمجيد عزو مهند شمس28169171842296103

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد عثمان محمد نور28170171842286368

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيخلف دخيل صالح جساب28171181841062008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسيب منصور احمد نهى28172201842398031

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد محمد شوان افين28173201842344008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائياحمد عمر شيرزاد سارة28174201842352037

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلى محمد جليل دياري28175201842331059

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيعلي مطر اعبيد احمد28176171841039003

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيابراهيم غانم فارس سبهان28177171841084036

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد حسن احمد28178171841080009

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحجي حسو علي غزل28179331842080059

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيزينو علي اياد احمد28180171841017015

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيجاسم احمد محسن طه28181171841143055

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيموسى ابراهيم نوح ايمان28182131842244004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيتوفيق مظفر احمد انس28183171841017057

االسنان طب كلية/الموصل جامعة704.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيامين محمد الدين زين زياد رغد28184171842286154

االسنان طب كلية/الموصل جامعة701.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيسعيد هاشم عدي فاطمة28185311842065009

االسنان طب كلية/الموصل جامعة698.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمجيد توفيق ماهر آيه28186171842233019

االسنان طب كلية/الموصل جامعة697.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي حميد راكان رقيه28187171842233087

االسنان طب كلية/الموصل جامعة695.3للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيداود خالد غزوان خالد28188201841399017

االسنان طب كلية/الموصل جامعة695.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد شهاب نور28189171842285196

االسنان طب كلية/الموصل جامعة694.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيايوب الرزاق عبد فائز حسن28190171841022051

االسنان طب كلية/الموصل جامعة694.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيمنصور بطرس منصور هديل28191171842247061

االسنان طب كلية/الموصل جامعة693.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحامد هللا عبد عالء سما28192171842231158

االسنان طب كلية/الموصل جامعة692.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائييوسف متي ماهر الرا28193311842037020

االسنان طب كلية/الموصل جامعة691.4للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيفتحي يونس عصام رند28194331842038022

االسنان طب كلية/الموصل جامعة691.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود نوري مازن بدور28195171842294044

االسنان طب كلية/الموصل جامعة691.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيعيسى خليل شريف محمد يوسف28196171841083042

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد خالد لؤي سعود28197171841022074

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىاحيائيعلي ياسين منذر زيد28198171841217017

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسلطان محمود سلطان شيماء28199171842231172

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسين محمود علي دالل28200171842279022

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين مجيد الدين صالح دعاء28201171842357076

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائييونس حازم سعد شهد28202171842268094

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيميخا باكوس داؤد دينا28203171842247018

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمصطفى محمد عبدالعزيز غفران28204171842321220
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االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيظاهر حسين احمد منال28205171842357216

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات االحسان ثانويةنينوىاحيائيأسماعيل طه محمد حنين28206171842326004

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيمحمود خليل سعد ورد28207311842060031

االسنان طب كلية/الموصل جامعة690.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخابور محمد حازم أيه28208171842273008

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.9المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد احمد اكرم احمد28209331841070005

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسليمان ايوب مروان حكم28210171841022056

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.4للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيشيت دحام حكمت احمد28211171841351012

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد الباسط عبد28212171841046020

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد عيد محمد الدين نور ضحى28213171842267104

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين كنعان داليا28214171842286116

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيصلو ابراهيم احمد رنده28215171842284033

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمصطفى احمد مراد يقين28216171842290255

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد طه مها28217171842237225

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيشريف يونس تركي سوسن28218171842304035

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد يونس حمدون شيماء28219171842357167

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيفرج هللا عبد احمد وضاح28220171841039042

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعكله ياسين سالم خوله28221331842040046

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود الكريم عبد محمد رنا28222311842047074

االسنان طب كلية/الموصل جامعة689.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد فالح بدر بكر ابو28223171841011011

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.6الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائييحيى داود الباسط عبد تبارك28224171842318018

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيياسين اسماعيل نبيل شهد28225171842233125

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائياحمد ذنون يونس محمد28226171841109032

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائييونس توفيق موفق كرار28227171841065025

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب مزعل رشا28228171842288118

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد مشرف محمد امنة28229171842274023

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن علي فرح28230171842259042

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين هللا وعد مريم28231171842268140

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيحسين نوئيل نائل نادين28232171842245053

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسلو خليل لؤي علي28233171841351101

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حامد ميسر ايالف28234171842291038

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد حمدي نجيب محمد هبة28235171842357253

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائيعزيز محمود ذنون محمود28236171841402021

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيتوفيق هاشم خالد تقى28237171842357059

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسليمان سعيد خالد حنين28238171842357067

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخضر عمر خضر أنغام28239331842080014

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيرضوان قديمي نزال خالد28240171841111006

االسنان طب كلية/الموصل جامعة688.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيعثمان علي حسن كرم28241171841109026

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد هللا سعد احمد أوس28242171841022005

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالغني عبد زكي احمد بان28243171842233044

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.2للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيقدو محمد ثامر ليث28244171841186067

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيابراهيم ادريس احسان حنين28245171842233063

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم صباح هيثم28246171841007160

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيعلي حامد فلح رانيا28247171842292018

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود طارق هللا عبد حال28248171842286103
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االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحامد شيت محمد جاسم نور28249171842288279

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود جمال خالد زينه28250171842294136

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حسين الوهاب عبد انعام28251171842280036

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيمتي الياس سامي عذراء28252171842248024

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيايوب كامل تحسين مريم28253171842248034

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيرضا قاسم محمد هبه28254171842249059

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيتوما الياس  صباح راما28255171842249022

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيتوما اسحاق رياض ميرنا28256171842247055

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيامين شريف طالل غسق28257171842321216

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيبطرس ناصر ظافر استيفان28258171841364008

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيحيدر بيرم الدين خير غدير28259171842308029

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد هشام الملك عبد28260171841351085

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب محمد حسام28261171841351044

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيسعيد هاني محمد رافع غفران28262171842294202

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائياسماعيل صالح محمد صالح28263171841350071

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيرجب محمود علي نور28264171842302144

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيظاهر هللا عبد نايف بارق28265181841067019

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد برع نوفل محمد28266171841011301

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيابراهيم علي محمد محمود محمد28267171841007138

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعمر الخالق عبد محمد بلسم28268131842226002

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح ابراهيم خالد مبارك28269321841010066

االسنان طب كلية/الموصل جامعة687.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيداؤد عبد معن هللا عبد28270311841065003

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.9للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائياسماعيل حمدون مروان حكم28271171841212015

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائييونس احمد ياسر آمنه28272171842233009

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.6للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد غانم انغام28273171842286053

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعادل الستار عبد عادل سراء28274171842233116

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم محمد صفا28275171842233128

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.3للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمد الستار عبد مهند هاجر28276171842294254

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.2للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييوسف غزال فراس فاطمة28277171842286287

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد طارق جيهان28278171842231067

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيوهب سعيد محمد جاسم محمد28279171841028209

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين وليد لبنى28280171842286299

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمخلف عبد ثابت هبه28281171842289183

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيرشيد كاظم المجيد عبد حفصه28282171842285057

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعبو الرحمن عبد احمد رفل28283171842289066

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيخضير محمد محمود حنان28284171842259019

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيخضير علي محمد حسن تاضي28285171842277059

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيخالد تايه حمود سارة28286171842321150

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد احمد شهد28287171842317051

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائينعمه سعيد عادل رفل28288171842314051

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسن يونس حسن االء28289171842357019

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائييحيى غانم سعد حنين28290171842302039

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياسماعيل هزاع عدنان سرور28291171842357148

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس محمد حازم محمد28292171841351148

2889 من 643 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عواد صبحي مصعب28293181841004098

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد علي28294201841022056

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعيسى يونس عبد فنر28295201841399034

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيبشير محسن اياد ياسر28296171841028275

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى عيسى عيدان حيدر28297131841244006

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيعكلة عواد علي يوسف28298171841020145

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائياحمد طيبان احمد مصطفى28299171841013069

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم زكي ضياء حارث28300171841022043

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيالعابدين زين الغفور عبد علي محمد يمان28301201841259245

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسن محمد الكريم عبد العباس28302311841024029

االسنان طب كلية/الموصل جامعة686.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيعزرا دانوك هيثم مصعب28303311841002025

الصيدلة كلية/الموصل جامعة712.4الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيقداوي علي طلعت دانية28304171842318022

الصيدلة كلية/الموصل جامعة700.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد نبيل ياسر عمار28305171841022126

الصيدلة كلية/الموصل جامعة698.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيكيورك يوسف عبدالجبار أفنان28306171842233001

الصيدلة كلية/الموصل جامعة698.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد سعدون خالد مريم28307171842288253

الصيدلة كلية/الموصل جامعة694.2للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمطر احمد طالل ساره28308171842357135

الصيدلة كلية/الموصل جامعة692.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحسين فتحي الكريم عبد علي28309171841350104

الصيدلة كلية/الموصل جامعة691.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيذنون محمد عزيز دعاء28310171842290075

الصيدلة كلية/الموصل جامعة691.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيرشيد سالم لميس اية28311171842301023

الصيدلة كلية/الموصل جامعة690.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمودي يونس نشوان زهراء28312171842233095

الصيدلة كلية/الموصل جامعة690.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيذنون حمدون ياسر اسراء28313171842357011

الصيدلة كلية/الموصل جامعة689.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد مخلف احمد حارث28314171841023056

الصيدلة كلية/الموصل جامعة689.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين الغني عبد محمود زكريا28315171841028093

الصيدلة كلية/الموصل جامعة689.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد ابراهيم خالد اسماء28316171842297011

الصيدلة كلية/الموصل جامعة688.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحميد خالد كنعان عائشة28317171842294188

الصيدلة كلية/الموصل جامعة688.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحسن ثابت اوس يمامة28318171842268177

الصيدلة كلية/الموصل جامعة688.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل اسماعيل يوسف28319171841007173

الصيدلة كلية/الموصل جامعة688.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيسلطان علي صبري رؤى28320171842242049

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.9للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسن الرزاق عبد ثابت لينا28321171842286301

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحمادي الرحمن عبد عامر صافيناز28322171842288199

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنين الموالي ثانويةنينوىاحيائيمرعي علي عبد زهرة28323171842055009

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييونس ذنون وليد مؤمن28324171841022145

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمد مصلح حمد ضياء28325171841166014

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالياس صديق عمار محمد28326171841017261

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد زكي مازن رحمة28327171842319030

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد علي سجى28328171842251104

الصيدلة كلية/الموصل جامعة686.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصالح عبدالعزيز ياسر اسراء28329171842233021

الصيدلة كلية/الموصل جامعة686.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعلي ابراهيم عصام ليث28330171841028186

الصيدلة كلية/الموصل جامعة686.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيناسو خضر ناصر خالد28331331841051006

الصيدلة كلية/الموصل جامعة686.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيايوب شكيب ليث مروة28332171842321251

الصيدلة كلية/الموصل جامعة686.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيزنهار احمد محمد اسماء28333171842273023

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائينجيب محمد زهير بسمان عذراء28334171842233140

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسليم محمد نجيب محمد سامي مصطفى28335171841022184

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.5للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيياسين مؤيد عمر دانية28336171842268036
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الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.4للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيذنون الرحمن عبد ذنون رانيا28337171842286134

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيحسن مراد دخيل راوية28338331842051012

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيعزيز حازم صفاء سريان28339331841001044

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعويد رشيد محمد هللا عبد28340171841011179

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييونس وريد محمد سالم يمان28341171841017348

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيجاسم محمد الباسط عبد ايه28342171842238025

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمصطفى الدين عز مناف هبه28343171842288301

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيقاسم ابراهيم خالد زينه28344171842290134

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيتوفيق صبحي احمد نوران28345171842285203

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد نجم غفران28346171842288236

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين وليد هبة28347171842286387

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائينجرس صالح اسماعيل زكريا28348201841022028

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعبد خضير علي فرح28349171842284064

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيحمو يونس محمد عاصم جنان28350171842261022

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائييوسف عبدالقادر خالد زهراء28351171842321127

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيداود سليمان عمر عبير28352171842363027

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييونس صالح نبيل حسناء28353171842294061

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد المبدي عبد بسام حنان28354171842294062

الصيدلة كلية/الموصل جامعة685.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمنصور حمود حامد صفاء28355171842357174

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسلو سعيد فارس آمنه28356171842233007

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهجر امجد عمر مريم28357171842233164

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.7للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين جمال محمد هللا فتح زبيده28358171842357109

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.6للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياسماعيل فاضل فراس فرح28359171842357197

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيايوب الرزاق عبد فراس فاطمه28360171842233148

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد فراس ياسين28361171841028280

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب رافع روى28362171842232130

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيظاهر عياده احمد ناصر28363171841207078

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعبوش هللا عبد ازير تقوى28364171842230055

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيسعيد حامد سعيد زينب28365171842232152

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيهزاع حميد احمد الهدى نور28366171842289164

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسن دخيل سفيان غزالن28367171842244035

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحميد توفيق لؤي طيبة28368171842273128

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيقاسم الدين محي محمد زهراء28369171842321132

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد علي هللا سعد إسراء28370171842315002

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيفتحي علي عامر شهد28371171842298057

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالباقي عبد هاشم محمد محمد مصطفى28372171841011340

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد العزيز عبد ايمن انمار28373171841017058

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخدر جمعه خليل بان28374331842080019

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد غانم سعد زهراء28375171842302076

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد هللا عبد دريد عال28376171842294194

الصيدلة كلية/الموصل جامعة684.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيخدر علي موسى فاروق28377331841051016

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحميد حسن عدنان سدرة28378171842233115

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد ادريس نوفل نور28379171842233181

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.7للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييحيى محمد احمد زينب28380171842357116
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الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.7للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييونس احمد ضياء فاطمة28381171842294207

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصابر فوزي محمد مهند مالك28382171842233169

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيايوب احمد بشار احمد28383171841022013

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعزيز كامل سالم هديل28384171842233191

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيابراهيم علي طارق وعود28385171842237265

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيفتاح ساجد علي رحمه28386171842232113

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيخدر الياس خضر عمار28387171841060053

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم احمد هاجر28388171842288293

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد عالوي نوري بشرى28389171842281052

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائييوسف سالم صالح فرح28390171842289137

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيسليمان حسن يحيى شهد28391171842285138

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيصفو احمد جمال زهراء28392171842288137

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيسحري سعدي فاخر غفران28393171842288234

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهواس مراد شاه علي اسماء28394171842288022

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعبو علي مزهر ازهار28395171842280007

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد حميد عايد غيداء28396171842277158

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيرمضان خضير احمد اية28397171842267021

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيايوب الرحيم عبد منهل نور28398171842262097

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيمحمود شكر محمد رحمة28399171842298036

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيقاسم ياسين خالد غفران28400171842357185

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ذنون السالم عبد ريم28401171842357106

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمود شكر لؤي حفصة28402171842299031

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيبهجت الرزاق عبد عارف هبه28403171842357255

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمود احمد عامر صباح28404171842357170

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين علي حسين28405171841008055

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد رياض آمنه28406101842221003

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحمد ناصر حمد رسل28407311842038027

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيمجيد غانم مجدي مسر28408311841006044

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيرشو الياس سليمان داود28409331841052003

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد سلمان حسن تماره28410171842296040

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيمحمد شيخو نور محمد جيهان28411171842297032

الصيدلة كلية/الموصل جامعة683.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمود رباح اسماء28412171842296004

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.9للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيالحميد عبد احمد خلدون زكريا28413171841022064

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيذنون سالم ناصر عائشة28414171842286262

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.5للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخلف زيدان علي تبارك28415171842286087

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.3الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالرزاق عبد حازم طه االء28416171842318004

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد حبيب احمد ليث28417171841022140

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيجمعه مشاري احمد ميسر28418181841065026

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيقادر رفيق ايوب ساره28419201842395075

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيجاسم يونس اياد الورد شذى28420171842321180

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائينجم حمد عبد رويدة28421171842232131

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا يونس رعد مصطفى28422171841017302

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحمد مهوس بدر نور28423311842047190

الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجوهر طاهر محمد نزار نور28424311842047196
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الصيدلة كلية/الموصل جامعة682.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيصالح سلطان محمد علي28425171841028167

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة694.9للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىتطبيقينوري محمد الرزاق عبد مرتضى مريم28426171852268015

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة674.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيخضر سعيد محمد عباس احمد28427131851243002

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة673.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم ليث ايناس28428171852321010

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة665.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيعباس ياسين محمد ايالف28429171852273016

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمود فتاح الصمد عبد شيماء28430201852345063

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقياحمد نعمت عزيز ايمان28431331852040007

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة649.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيقادر حبيب قابل براء28432201852136001

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيرسول الدين سيف الكريم عبد ليلى28433201852138045

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين القوش ثانويةدهوكتطبيقيياقو حبيب فيصل رامي28434331851018004

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة641.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمحمد رشدي بشار االء28435171852294004

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة637.0للبنين القوش ثانويةدهوكتطبيقيداود اوراها رافد روديان28436331851018007

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة627.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيعلي اسماعيل وليد اثير28437191851007002

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة623.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيبدوي حميد حسن هيام28438191852148034

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة619.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيحمزه عبيس حسن صالح28439261851155014

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيحسين عماش جمعه محمد28440191851067044

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىتطبيقيعطيه حسن علي الكريم عبد28441171851037011

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيسليمان عباس سليمان محمد28442251851052039

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيسلمان عبد محمد علي28443201851048077

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف هللا جاد علي حاتم28444181851067010

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة615.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيمحمود عويد محمود ظافر28445171851076006

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة614.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد فاضل يوسف احسان28446171851008005

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي عباس رحم ضياء28447241851074014

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقياحمد حسين هللا عبد ديار28448201851001027

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيطاهر حميد عباس علي28449261851049026

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعباس خضير سعد حسن28450291851005026

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعبود زعالن حسين مهنا28451221851077053

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيمناوي محمد احمد فارس28452171851104028

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقياحمد حسن فالح سما28453311852058008

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيسلطان هاشم فياض وليد28454171851003128

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة611.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىتطبيقيايوب احمد رياض محمد28455171851013012

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة608.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيعمر محمد رواد هند28456171852232093

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة608.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيرشيد الستار عبد نشوان احمد28457171851017034

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة608.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم يوسف علي محمد28458171851028128

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة607.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيعزال هادي ناظم مرتضى28459241851018063

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة606.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيكريم تركي الهادي عبد الصدر محمد28460251851200050

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة606.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيخيو امو شالم اشورينا28461331852080001

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة606.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيبهنام شمعون بهنام صميم28462171851067018

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة606.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد عطية فوزي صفاء28463211851053019

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة605.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حمدون عصام زهراء28464171852294045

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة605.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقييحيى الرزاق عبد نوفل مصطفى28465171851143191

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة605.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد فيصل كريم امين28466241851018008

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة604.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيمنعم محمد هاشم اكرم28467221851081007

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة603.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيخليل سعيد المحسن عبد علياء28468171852277034
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العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة602.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيعزيز الدين شمس اسامة فاطمة28469171852323011

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة676.5للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيحسين صالح محمد ممتاز ريان28470201851399002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة620.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيشاهين حسن منهل حارث28471171851039021

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيجاسم حسن محمد احمد28472171851039008

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيمحمد يوسف وليد مصطفى28473171851027146

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيصايل احمد علي سيف28474171851044016

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل حسن عامر هللا عبد28475171851020044

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة614.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمحمود سالم فواز نور28476171852294070

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة614.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خلف مخلف مهند28477171851143194

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيرمضان عزاوي عطيه عمار28478171851076010

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة611.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيزيدان خليفة حردان معد28479171851053021

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة609.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعلي يحيى هللا عبد ياسر28480171851017302

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة607.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيعزيز عباس فاضل آيه28481201852134002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة606.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيذيب عبيد عايد فاروق28482191851287059

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة604.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد احمد جمعه28483171851076002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة604.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالجبار عبد حازم مقداد احمد28484171851017032

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيحامد المحسن عبد الوليد نسرين28485171852286056

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحسين خضر عماد علي28486171851026171

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد حسن عمر28487171851044027

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة600.0للبنات االهلية الفردوس ثانويةنينوىتطبيقيجرجيس القادر عبد محمود نور28488171852320002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة599.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خليل جمال ريم28489171852290032

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة599.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىتطبيقييونس محمد عباس عمار28490171851121027

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة599.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيعلي الحميد عبد أيمن محمد28491171851001123

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة598.5للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقينايف محمد عمر زبيده28492171852294043

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة598.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيقاسم محمد فرقد يقين28493171852321082

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة597.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق هاشم خالد مصطفى28494171851017271

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة597.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيمطلك عواد مشعل هللا عبد28495191851017007

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة596.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيكوجي مشيت كوجي همسه28496171852245017

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة596.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىتطبيقيهللا مد هللا عطا احمد محمد28497171851050002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة596.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيوبدان غالب سليمان داود28498161851036036

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيمحمود عبدالفتاح نزار ايه28499171852273019

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة595.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيكردي سالم احمد زهراء28500171852231025

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة595.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيحامد يونس ثائر يونس28501171851019138

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة595.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقياحمد حازم عدي مصطفى28502171851010077

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيبطرس متي بهنام وسام28503171851067035

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين احمد رحمة28504171852274018

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين صالح ياسر28505171851039086

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد جرجيس احمد عمر28506171851008088

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة593.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمحمود الرزاق عبد عادل هديل28507171852288104

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة593.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعزيز علي محمد القادر عبد محمد28508171851017230

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقينوري احمد نوفل رحمة28509171852294027

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين شيرزاد فريدون28510201851312071

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيإبراهيم محمد احمد يوسف28511171851039089

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيخلف زيدان علي الحمزة28512171851157009
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المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيصكب محمد رياض مؤتمن28513241851030023

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة591.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيسعيد سالم قصي مصطفى28514171851011204

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة590.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعمر فتحي طلب امين28515171851143032

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيرشيد قاسم علي تقى28516171852302013

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيميناس ناصر طه زيد28517201851012008

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيجرجيس الرحمن عبد شامل همام28518171851017294

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيخطاب عبد مروان مريم28519171852290061

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيجديع متعب مشعان محمد28520171851005119

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيالرحمن عبد الحميد عبد بسمان العابدين زين28521171851157019

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعواد محمود رافع رائد28522171851019032

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد نامق فاروق عمر28523201851304070

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيصالح ابراهيم الرزاق عبد خليل28524171851040020

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيغفدان محمد دلوف اياد28525171851166007

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيحسين سعيد محمد محسن سعيد محمد28526171851017227

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد غالب علي حسين28527171851017079

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة585.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيويس الرحمن عبد نجاة دارا28528201851312033

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة585.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيغفدان محمد دلوف زياد28529171851166015

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيفرمان احمد علي عمر28530171851039059

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة584.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد المعين عبد احمد الر سه28531201852352015

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة583.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيعلي عبد مولود مهج28532171852314047

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة583.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيخدر محمود عائد رفل28533171852245005

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0ايمن-  الخارجيوننينوىتطبيقيعبدالعزيز يونس عبدهللا احمد28534171851400001

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيصديق عثمان عمر ويست خوشه28535201851304028

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد سالم عدنان سالم28536171851017109

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقييوسف سعيد محمد كمال غفران28537171852288074

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنين الكسك ثانويةنينوىتطبيقيفرج طالب اطراد نايف28538171851116024

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىتطبيقييونس ذنون سالم ياسر28539171851058009

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد هللا عبد محمد هاله28540171852285071

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة582.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حامد فاروق عمر28541171851007070

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة581.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيعزيز محفوظ العزيز عبد عمر28542171851015115

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة581.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقينائف محمد عاصم ثابت28543171851017065

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة580.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيسليمان احمد فخري اسراء28544171852321003

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة580.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيذنون هللا وعد سعد احمد28545171851157006

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة580.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيياسين محمد ادريس علي28546331851070051

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة580.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيحسن احمد تركي عمر28547171851039052

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة579.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيصالح يونس سليمان احمد28548171851012014

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة579.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىتطبيقيسليمان سلمان حسين علي28549171851068006

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة579.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيعفين حمد نايف عمر28550171851001102

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة578.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقياحمد عواد احمد سفيان28551171851007037

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة578.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم حمزة نذير محمد28552171851005121

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة577.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيرشيد غانم مهند زهراء28553171852231027

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة577.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيعلي عباس صالح ياسمين28554171852237069

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد علي الرحمن عبد صالح28555171851201003

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيفتحي جياد زياد اوس28556171851143034
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم حمزة نذير مروان28557171851005128

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة595.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد علي ذياب عالء28558171851018083

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم صباح مروان28559171851042064

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيحميد محمود سعد سيف28560171851028058

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة591.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم خليل محمد زهراء28561171852302027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقياحمد طه جمعة الرحمن عبد28562171851042025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيزكر بشير محمد بشار بكر28563171851017060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة587.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد صالح احمد صالح28564171851018063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة581.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيالدين محي يونس الدين شمس يونس28565331851070091

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيمحمود غانم غزوان سما28566171852302031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم جاسم بدر بسام28567171851177002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيجرجيس محمود الدين بهاء ساره28568171852288052

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة575.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيحسين جمعه مهدي مصطفى28569231851038067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة574.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيشمعون بهنام بطرس ساره28570171852249013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة574.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيبيرم حبش محسن مريم28571171852289064

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة573.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيالوهاب عبد اكرم عزام اكرم28572331851001007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة573.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيداود سلمان هللا عبد ذنون28573171851076003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة571.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيحسين الستار عبد ثابت زيد28574311851024013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة569.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيمردان حسين هادي علي حسين28575291851025035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة568.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيبهنان بيوس ميسر جوليان28576171851069005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة568.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي اسعد محمد ئاري28577201851312003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة568.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيسعدون عامر ميسر اصيل28578171852283008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة568.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىتطبيقيغدير خلف خليل مشعل28579171851063012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيشرقي احمد ابراهيم ايمن28580201851013008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة567.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين صالح عمر28581171851042044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة566.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقياحمد عدنان محمد عمار28582171851009084

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة564.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيقادر نجم يوسف صدام28583201851057018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة564.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيعواد جاسم خليل محمد28584171851046013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة563.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيعجاج هللا عبد سعد عزام28585171851112019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة563.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيجاسم خلف حسين العزيز عبد28586171851036022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة563.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياحمد الدين صالح احمد الرحمن عبد28587171851017124

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة563.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين علي محمد28588171851019101

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة562.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم محمد احمد28589171851005010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة561.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقينجم حامد العزيز عبد رانيه28590171852280019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة561.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيحميد احمد محمود وسام28591171851009125

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة561.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةتطبيقييحيى هاشم فايز هللا عبد28592321851011009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة560.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيحموشي عاصي عدنان مروة28593171852277043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة558.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد غانم محمد عائشة28594171852231048

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة558.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيعباس عزيز غازي حسنين28595281851015008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة555.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيهللا سعد غانم رياض علي28596171851028083

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة555.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فقي علي هاشم احمد28597201851304017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة555.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعويص غزاي ضاحي وضاح28598171851166033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة555.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيجضعان تركي عالء ياسر28599111851021132

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة555.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلتطبيقيعليان محمد جاسم هيبت28600311851019010
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة554.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقياحمد الكريم عبد عمار محمد28601171851011179

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة553.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيالرزاق عبد صالح طالل الرزاق عبد28602171851008066

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة553.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيبشير محارب دباس محمد28603171851084028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة553.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيمبارك سعيد محمد ايمن28604171851036011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة552.6للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمد محمود يونس حسن28605171851023050

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة552.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيجمعه محمد جمال احمد28606171851024004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة551.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيحسن فيصل فارس زينب28607171852286029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة551.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيطابور مجيد الكريم عبد هللا عبد28608171851042035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة551.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الخالق عبد الرضا عبد فدك28609161852235024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقييونس قاسم محمد محمد28610171851024077

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيناصر ابراهيم دحام مايه28611201852102025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيرشيد هللا مال دريد محمد28612171851017221

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيعلي خضر الدين سيف حذيفة28613171851402003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيحمدي الستار عبد هذال حمزة28614171851016044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة550.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقيحسن جاسم حميد ريهام28615171852254012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيحسين عماش علي حارث28616171851028037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة549.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيرؤوف محمد اديب وسام احمد28617171851017037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقييحيى الدين سعد يحيى زهراء28618171852321029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيجاسم عكيل محمد محمود28619171851042081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقياحمد عمر مرعي سيدوش28620171851104014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيعباس حسين جميل عباس28621171851178039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيجاسم جمال اسامة شهد28622171852321043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيفهد كاظم عاجل مهند28623291851007211

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمود ابراهيم هبة28624171852254029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقيهللا مال عزيز مظفر فرح28625171852254021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة545.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيناصر كريم سالم سجاد28626291851016059

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد الدين شرف انمار الرحمن عبد28627171851011084

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيغانم ماهود شاكر حسين28628221751100004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر حسن احمد علي28629141851008024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيياسين طلب نواف الدين عز28630201851003046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيدهيمش سمير سعيد حسين28631271851002067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحياب عبد حميد سالم28632251851205061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنين االهلية الحكمة دار ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد اسماعيل محمود احمد28633171851214004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيداخل جريمخ سلمان طاهر28634291851153126

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة542.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيخضر شريف محمد سهيل زكريا28635171851008051

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة541.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيامين محمود وليد حارث28636171851011037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيطه ياسين يوسف مصطفى28637171851080085

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة540.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيحمزه مديلي باسم وسام28638231851055016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة540.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيجبر نوري خضر محمد28639191851017012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة539.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيشري هللا عبد يوسف هللا عبد28640161851355172

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة539.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيخضر محمد هاني عالء28641171851011110

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة538.0للبنين القبة ثانويةنينوىتطبيقيسليمان حسين فهمي عمر28642171851081003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة538.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيعلي رحيم علي صادق28643271851006015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة538.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيامين احمد امين احمد28644171851008006
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة682.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم حازم مريم28645171842288252

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة680.4للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسين محمود شاكر معلى28646171842286323

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة680.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمود احمد سعد سارة28647171842233111

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة679.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيخضر عمر بدوي رانيه28648171842245017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة678.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحامد يونس احمد عائشة28649171842268106

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة678.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسن اسماعيل االله عبد دعاء28650171842237084

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة677.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياسماعيل طلب مهند زهراء28651171842357112

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة677.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمد رافع آمنه28652171842285001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة676.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعون محمد الجبار عبد معتز هاجر28653171842233186

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة676.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم عمار حسن28654171841217011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة675.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسن الجبار عبد ياسر مريم28655171842290213

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة675.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحمودي طلب احمد زهراء28656171842280114

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة675.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد علي محمد محمد زياد سبأ28657171842268084

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة674.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمدعلي صالح زهير اسماء28658171842233022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة673.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعباوي محمود شاكر شهد28659171842233123

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة672.4للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحسين هللا عبد رمزي رنا28660311842047071

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة672.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيرشيد عزيز غسان امنية28661171842237030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة671.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحمودي حسن رافع هللا عبد28662171841022101

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة671.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيخليل ابراهيم ماهر كوثر28663171842290198

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة671.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيشهاب ذياب صالح ندى28664171842273154

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة670.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيقاسم محمود حسان أمامة28665171842233003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة670.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيسعيد محمد رائد علي28666311841012024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة670.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيخضر الياس محسن سارة28667171842109002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة669.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمجيد العزيز عبد انمار محمد28668171841022151

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعزيز محمد ماهر احمد28669171841022024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.7للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيذنون خليل رباح زينب28670171842262043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائييحيى صديق محمد ساره28671201842117028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييونس عزيز يونس حنين28672171842288084

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد عادل مثنى اية28673171842286065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة668.0للبنين واعي تل ثانويةنينوىاحيائيحمد موسى عبود لينه28674171842034005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة667.4للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيامين العزيز عبد حسان مريم28675331842061011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة667.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصفوك محسن صفوك نوى28676171842357248

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة667.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيداؤد توفيق داود نعم28677171842290229

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة666.3للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيرشيد حميد ربيع يوسف28678171841212061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة666.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيخطاب سعيد محمد خطاب محمد28679171841022155

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة666.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيخضر إبراهيم خضر نور28680171842298078

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة666.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسعدون سمير معمر شهد28681171842231169

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة666.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعلي رمزي رائد احمد28682171841028014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة665.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيجميل يوسف نوفل انسام28683171842288036

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة665.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يحيى اسامة غفران28684171842288229

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة665.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد لؤي محمد28685171841017269

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة664.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعاصي عزيز محمد سارة28686171842286208

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة664.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيتركي لطس سليمان مها28687171842293074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة664.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيفتحي محمد صالح اية28688171842289023
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة664.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيخليل فضيل خليل إسماعيل28689171841001019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل خالد تماره28690171842286095

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيشريف فتحي الرحمن عبد عبيدة28691171841186056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياسماعيل سالم ليث سارة28692171842294140

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيتمو سعدون عزيز سجاد28693171841147014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم الرزاق عبد هللا عبد28694171841012076

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعثمان محمود زياد رفعه28695171842231100

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة662.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى احمد انور حنين28696171842357064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة661.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياحمد  سليم  علي  جهان28697171742280042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة661.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيشيخو احمد صالح ابي28698171841350004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة661.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالدين شمس عدنان نمير رانيا28699171842286135

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين ناصر محمد28700181841002131

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن سالم رنين28701171842235093

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد عساف احمد فاطمة28702251842100506

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسعيد محمود قحطان هللا عبد28703171841008125

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة659.4للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيالرزاق عبد احمد بشار هبة28704171842266061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة659.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيعبدهللا هالل احسان اسراء28705191842151003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة659.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعطية جاسم احمد هبة28706171842286381

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة658.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود علي شهد28707171842280150

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيعمر محمد ابراهيم عبيده ابو28708331841001006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيمحمد عباس االمير عبد تبارك28709171842269004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائينوري شوكت فواز ثابتة28710171842286098

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين علي نبراس28711171842280221

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيداود غانم ماهر زينب28712131842240006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة656.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعبد صبري سمير تمارة28713171842233056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة656.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد هادي اياد تقوى28714171842232077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة656.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيجبرائيل احمد عوني روزين28715311842048012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة656.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحمو مازن محمود شهد28716171842294170

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة655.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائينامق شكور ناظم محمود28717201841304147

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة655.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخضر محمود جمال وصال28718171842357266

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة655.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحمو الجبار عبد محمد هبه28719171842232317

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة655.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيامين حامد نذير بسمه28720171842294050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة654.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يحيى عمار أروى28721171842288001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيابراهيم منصور نادر ديانا28722331842044004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة651.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيشهاب ذياب صالح هللا عبد28723171851143116

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة621.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى ادريس مؤيد مريم28724171852285064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة621.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيحسن مجيد  طالل  حسين28725171851067009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقييوسف محمود وليد شهد28726171852273034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة607.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيالفتاح عبد كامل جمال مهند28727171851015174

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة602.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون يونس تقى28728171852232024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.6للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسن نذير اشرف وائل28729171851011221

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة601.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيعلي صالح عامر عبيدة28730311851024025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة600.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيحسين فتحي الكريم عبد اقبال28731171852277003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة599.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيمهدي حمزه عباس قاسم28732271851032043
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة599.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيعلي مال صبري محمد علي محمد اريج28733171852286003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة598.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيعلي عبدالجليل عباس علي28734171851067021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقياحمد ذنون بشار علي28735171851008081

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة591.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد ذياب رحمه28736171852315012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة591.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد علي حسين طيبة28737171852274043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة590.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىتطبيقيجاسم اسماعيل بسام زبيدة28738171852268005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل ادريس طالل اية28739171852273014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة588.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعبد نجم ضياء يوسف28740171851017313

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة584.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعطية هللا عطا خلف اسراء28741171852240002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة584.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقياحمد يونس ناظم محمد28742171851026246

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة581.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد الحق عبد انس رحمه28743171852298013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة579.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيعباس الواحد عبد جالل نور28744311852038017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيجاسم جمال اسامة رغد28745171852321022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة663.2للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد مزاحم يحيى28746171841023314

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة662.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيجاسم عايد عطاهللا اوس28747171841212010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة660.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمد حميد فواز فلاير28748171842235157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة659.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمرعي احمد عامر احمد28749171841022021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة657.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهاشم بعيوي محمد مالك28750111842126042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسن مرعي حسن دالل28751171842299037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة651.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيحسين علي محمد دلشاد28752171841109014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة648.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيداؤد يحيى رضوان مريم28753171842231243

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة647.7للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي رشيد ليث شهد28754171842294166

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمود فتحي هللا عبد احمد28755171841028021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيطاهر محمد عصام منهل محمد28756311841006042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة644.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين محمد رحمه28757171842315049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة644.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي خيري محمد مصطفى28758171841186101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيحسين عبد ابراهيم ابتسام28759191842178002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيالدين محي الرحمن عبد جليل محمد28760201841365019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيتوما بهنام المنعم عبد فراس28761171841147025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيصالح هللا جار يونس علي28762171841027092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائيشهاب قنبر اديب شكر28763171841171009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيسليمان خدر جمعه امير28764171841060008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسوني خليل محمد ارقم28765311841024023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيشمعون االحد عبد ايهاب لونا28766311842037021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيرمضان الحق عبد عامر هللا عبد28767171841028142

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائييونس صالح حذيفه نغم28768171842232292

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم عمار زيد28769171841011110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيشاكر فاروق عماد غيث28770171841069014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيشاكر محسن هاشم سدير28771171841060037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد الغني عبد ثائر بلسم28772171842231061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسين جعفر موفق ايمان28773171842235046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة641.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسن احمد حازم امنه28774171842357027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة640.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحمو سعيد محمد سفيان مصطفى28775171841012133

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة639.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيخسرو القادر عبد هاوار سازان28776201842334117
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة639.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائييونس طه عباس سرور28777171842249041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة639.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيطه اسامة فراس طه28778171841017127

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة638.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائياحمد شهاب حافظ حسن28779311841011013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة637.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيصادق سليم سالم سهم28780171841060043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة636.3للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيالرحمن عبد حازم احمد رنين28781311842047076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة636.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيعثمان حسن علي صديق28782171841109019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيشاكر مصطفى عصام ندى28783171842268154

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحمزة الدين شمس نصري امنة28784171842237025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة634.0عنتاب غازي-تركيا العراقيةاالهلية نينوى سما ثاالولى الرصافةاحيائيمحمد غانم جودت الرحمن عبد28785131841231003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة633.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيرشيد حميد نبيل ابراهيم28786171841160003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة633.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائياحمد حميد نايف سيف28787171841042016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة632.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيمحيسن عبود يونس رفل28788191842246036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة631.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعثمان خالد محمد شيراز28789201842365026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة631.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد محمود علي احمد28790331841070012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة631.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيسعيد حسن شاكر يونس28791171841144183

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة630.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمعيد عصمان وسمي محمد28792171841053023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيموسى محمد عواد محمود28793171841351175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة628.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيصادق سليمان كامران طيف28794171841060049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة628.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيمحمد وعد خالد وليد28795201841008045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة627.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيالياس يونس خالد محمد28796311841024149

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة626.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعلي الجبار عبد سمير محمد28797171841012112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة625.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعباس يوسف ارشد يوسف28798201841001251

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة624.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي حسين المجيد عبد مرتضى28799311841024168

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة624.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيدحام احمد غزوان رحمة28800171842268049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة624.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيخلف هللا عبد سعدون زمرد28801311842049011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة623.1للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياسماعيل احمد بشار عمر28802171841011218

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة623.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيحسن هللا عبد محمد حارث28803201841048046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة622.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد عامر حارث28804311841024045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائييونس علي فالح ليلى28805171842251157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة621.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي حسن داود حسن28806201841304044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة620.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعلي مصلح الحكيم عبد ناصر28807181841004103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة619.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد الدين محي ذاكر ريان28808171841012048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.8للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحسن فتحي طه يونس28809171841186111

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيحسن يونس تحسين تمارة28810171842266017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة618.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيحسين يونس فاروق يحيى28811171841094007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمجيد سعيد زهير نزار28812171841016135

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالرحمان عبد محمود صهيب اسامة28813171841011053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.9للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد صالح هللا عبد حنين28814171842294066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيقاسم الرزاق عبد نزار عثمان28815171841023150

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد هاشم احمد الرحمن عبد28816171841351078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياسماعيل ميسر حمد حنين28817171842268033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيذياب الغني عبد هشام اية28818171842293020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحميد خلف سعد ابراهيم28819201841005003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة616.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائياحمد محمد هنوني محمد28820181841136043
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة615.0عنتاب غازي تركيا في االهلية السالم دار مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى عصام احمد الق28821131842218009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة614.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد سلمان حميد محمد28822171841011262

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة614.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد إسماعيل محمد28823171841026225

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيغانم حازم بشار رحمه28824171842302058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحيميد هللا عطا احمد الحافظ عبد28825171841053010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياسماعيل يعقوب عدنان اسماعيل28826331841001017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة613.0مرسين تركيا االهلية العراقية نينوى مستقبل مدرسةاالولى الرصافةاحيائيقدوري زيدان نشوان حذيفة28827131841234001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائياحمد نصار الحليم عبد قتاده28828191841020037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة612.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد القادر عبد ضياء محمد28829171841186083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة611.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكاحيائيالياس رشكو جردو زيد28830331841064008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة611.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائييحيى الرزاق عبد قصي العابدين زين28831101841013046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة610.9للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد الدين سعد معن محمد28832171841022172

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة610.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيصكر توين االمير عبد علي28833221841020051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة610.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمد جاسم محمود28834171841005161

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة609.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيجاسم احمد تحسين مثنى28835171841023215

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة593.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيمحمود طه احمد محمد28836171851177018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة576.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد شريف محمود فاروق28837171851351066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة573.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيخالد علي السالم عبد احمد28838161851006011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيفرج صالح موفق الرحمن عبد28839171851039044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة558.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيكرم فاتح ناصح محمد28840201851304094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة554.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم طه مصطفى28841171851012159

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة553.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم طه يونس28842171851177027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة553.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيجاسم هللا عبد احمد طه28843171851018065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة551.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيانصيف خلف رعد بارق28844171851008035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة549.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقياحمد محمد هاشم احمد28845201851209005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين ازهر سند28846171851039037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيسلمان حسين عدنان حسن28847271851002047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة547.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيعواد غزال صالح احمد28848171851036005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسن فلحي علي مؤمل28849281851002068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارتطبيقيخضر حماد حسين محمد28850191851292022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين القوش ثانويةدهوكتطبيقيمحو حبيب جون روبين28851331851018006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة537.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيفيصل امين تحسين يحيى28852171851036054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة536.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيعباس محمود صديق عبير28853171852237038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الواحد عبد الهادي عبد امير28854171851008030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة535.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيجوامير باشا اكرم ادم28855201851303019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىتطبيقييونس توفيق موفق حيدر28856171851064011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم علي ضياء عثمان28857171851036027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيعبدهللا حسين خالد اسماء28858171852273006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقيالمسيح عبد الياس فارس ادهم28859311851006003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد فيصل تركي قاسم28860241851018044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيلطيف ذياب الستار عبد عباس28861161851001089

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة571.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب خالد مصطفى28862171851005132

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة564.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيسعيد حنوش غانم احمد28863171851005008

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة559.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيفتاح سليمان اياد محمد28864171851023140
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة556.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيعلي حامد رافع محمد28865171851025089

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة551.0للبنات للنازحات المستنصرية ثانويةالدين صالحتطبيقيبدوي حماد أسعيد سميه28866181852263005

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيعبد عبدالواحد عصام ايناس28867171852321009

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيجبر ميسر زاهر سراء28868171852273031

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة537.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىتطبيقيفتحي هاشم الواحد عبد حارث28869171851154006

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة534.0للبنين القوش ثانويةدهوكتطبيقيمتي الياس اديب غاندي28870331851018015

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة533.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيحيدر الرحيم عبد هاشم حسن28871271851030018

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىتطبيقيعلي وليد نشوان محمد28872171851094020

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة531.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعيدان محسن غازي حيدر28873111851151011

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة530.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلتطبيقيمنصور كمال محمد عمر28874311851063010

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة528.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد بشار احمد28875171851007006

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة527.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم عويد احمد الكريم عبد28876171851003058

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين ابراهيم محمد صهيب28877181851004022

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيهادي ناظم عالء محمد28878231851007080

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد المنعم عبد منتصر رضوان28879171851016049

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة600.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيعزيز هاشم مازن تيسير محمد28880171851015132

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيحمدي سالم باسل سرى28881171852286038

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة592.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمد الستار عبد معن زبيدة28882171852294039

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة585.0للبنين االمين اعداديةاربيلتطبيقيهللا عبد هللا عبد قيس مهند28883311851009033

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد محمد الرحمن عبد28884171851011087

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة572.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيحميد فتحي خالد محمد28885171851160047

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق الستار عبد بشار محمد28886171851011190

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة567.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيسليمان صبحي سلوان نغم28887171852299034

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة562.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيقاسم عائد وعد حاتم28888171851017069

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة562.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى هللا عبد مصطفى ابراهيم28889171851094001

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة557.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقييونس الحارس عبد فارس هللا نعمه28890171852286057

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة556.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد بشير فائز محمد28891171851023150

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة554.0للبنين البوير ثانويةنينوىتطبيقيحسن عبد محمد حمد28892171851216007

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة548.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسن حسين محمد ياسين28893171851011231

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس فاضل علي نبأ28894111852114037

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة545.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقياحمد مطلك احمد الدين غياث28895171851042046

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد دحام مشرق هللا عبد28896171851028074

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقياحمد الغني عبد طارق زينب28897331852040017

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة539.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسين حميد وسام الدين عز28898211851226016

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة537.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيجربوع جاسم خلف مراد28899171851363067

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة536.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقينجم ذنون عدنان سارة28900171852297014

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة533.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيجرجيس قادر رافع سفيان28901171851007038

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة532.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقياحمد قحطان حمدان عمر28902311851024030

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة531.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيحسن صبحي عمر هللا عبد28903211851014055

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة530.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد نجم الكريم عبد يوسف28904171851024107

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة529.0للبنات صفية اعداديةنينوىتطبيقيتركي هللا عبد حميد دنيا28905171852295006

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة528.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحسين علي مقداد حمزه28906231851002040

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة527.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيصالح نجم الكريم عبد يونس28907171851018147

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة526.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىتطبيقيحمدان سالم محمد اسامة زهراء28908171852268007
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الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة525.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالواحد عبد الجليل عبد رافد عمر28909101851020110

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة562.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيمراد رمضان الحميد عبد عدنان28910331851001029

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة546.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيصالح محمد فاضل احسان اية28911171852323003

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة543.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيفتاح الغني عبد علي دالل28912171852286015

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد الوهاب عبد سفيان هاجر28913171852294072

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة525.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيابراهيم جرجيس سعد سانتا28914331852044010

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة692.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيبكر صديق سلوان هللا عبد28915171851017149

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة668.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمود سالم ريان علي28916171851008084

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة664.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيالخالق عبد حميد قصي الرحمن عبد28917171851015074

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة650.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيسلطان ابراهيم مهند علي28918171851157037

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة648.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيقاسم الدين محي حكمت غيث28919171851017205

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة645.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد صالح سالم طاهر28920271851002112

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة644.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالياس صديق سنان صديق28921171851017118

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد يونس أحمد محمد28922171851001122

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة643.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمدصالح سالم سهل مصطفى28923171851012157

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقياحمد عزيز ناصر هللا عبد28924171851021047

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة641.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقياحمد وفي محمد اكرم امنه28925171852314005

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة640.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصاحب االمير عبد رعد حيدر28926131851031030

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة638.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم احمد عادل عمار28927171851009083

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة635.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيعزاوي صالح ذنون صالح28928171851104020

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيفتحي علي عامر هللا عبد28929171851017150

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقيجرجيس قادر محمد رقيه28930171852292012

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة633.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالكاظم عبد محمد يحيى محمد28931251851150266

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة632.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقياسحق بطرس جالل مسار28932311851006023

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة631.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيصالح ياسين طه احمد28933201851001004

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة630.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيابراهيم القادر عبد فائز عبيده28934331851070050

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيسليمان يحيى رافع اشرف28935171851157008

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة627.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعذير يوسف مصطفى يحيى28936161851135093

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة627.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيطرير بليم هللا عبد سعيد28937221851045027

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة626.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيوناس جبار عباس علي28938291851016084

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة625.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيالناهي محمد سالم حسنين28939171851023051

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة625.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقيحسين سعيد نور محمد جاسم28940171851206010

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة624.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد محسن حسين ليث28941241851006041

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة624.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيحبيب حسن محمود حسن28942171851015037

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة623.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقينور عبد علي عبد حسن محمد28943271851024071

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة623.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيظاهر خضير الحسين عبد جليل28944221851053007

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة623.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقياحمد خليل عدنان يوسف28945171851015181

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة622.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيعنون جاسم احمد عبدالرحمن28946171751009035

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة621.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيمحمود صالح احمد ياسر28947171851016129

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة707.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيالرحمن عبد هللا عبد عدنان القادر عبد28948201851399004

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة702.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحميد مجيد عباس يونس28949231851067120

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة693.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيايوب الدين عز امجد اوس28950171851028028

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة681.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمود علي محمود28951171851005125

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة669.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيمحمود االله عبد نشوان اوس28952171851016030
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والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة667.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخلف ابراهيم خليل سليمان28953171851104013

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة667.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد هللا عبد غسان هاجر28954171852232090

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة664.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيبشير عصام شارق زيد28955171851017105

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة661.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي غربي سالم احمد28956191851287007

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة659.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيجاسم محمد هللا عبد محمد28957171851040049

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة658.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيحمادي هاشم محمد حنين28958171852274015

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة658.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعابد حجي خلف الكريم عبد28959171851039045

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة657.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيعلي الحميد عبد امجد ارشد28960171851020010

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة654.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمد محجوب جاسم السالم عبد28961171851040030

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة654.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيخضر عيد صالح محمد طارق28962171851143099

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيفراج عليوي رفعت حسن28963191851014009

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيعباس ادريس الدين صالح كرم28964171851203014

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة653.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد انور حسن28965171851217012

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة651.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقينمالن أعويد خليل أحمد28966171851001004

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة651.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيرمضان عزاوي عطيه احمد28967171851076001

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة650.0ايسر-  الخارجياتنينوىتطبيقيأحمد محمد غانم أفراح28968171852403002

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة650.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيمشاري سلمان قايد كرار28969241851165013

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة650.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيسلطان هاشم فياض محمد28970171851003112

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة650.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيإبراهيم صالح يحيى قصي28971171851039063

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة649.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيحسن صالح محمد حسن قاسم28972171851178072

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة648.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيراضي الخضر عبد رحيم هللا عبد28973221851006040

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة647.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين هللا عبد محمد28974171851027125

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيالياس بطرس مجيد ميالد28975171851067033

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحميد سعيد بسمان سعيد28976171851011065

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة646.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل حسن مثنى عباس28977161851079036

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة645.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيطرفه جابر مالك سجاد28978241851074010

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة645.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيخضر يونس علي حسين28979251851010030

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة644.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيشمعون كوركيس يوسف ميرون28980331851015013

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة648.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقييوسف عدنان شامل مريم28981171852288085

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة644.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيعرفي محمود شاكر عمر28982311851024032

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعزيز يوسف زينل محمد28983251851016044

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيطابور توفيق ناظم اغصان28984171852294002

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة642.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي جبار مالك مزيونه28985221852125039

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة641.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيجواد عزيز عاصم احمد28986171851017022

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة639.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي احمد الستار عبد احمد28987171851039007

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة639.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعيسى حسن حسين سجاد28988261851011028

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة638.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيزعل اسماعيل صالح احمد28989171851104003

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة637.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقياحمد شيت محمود محمد28990171851020077

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة636.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجوان دعبول يحيى مؤمل28991291851002097

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة636.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيالرضا عبد فيصل العالي عبد احمد28992241851016004

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة635.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد رياض الستار عبد28993171851143109

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة635.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقياحمد طه علي طه28994171851143101

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيسلطان احمد اعبيد مريم28995171852240014

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار نعمه مهدي سجاد28996241851011013
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التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة634.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقياحمد جياد صالح حمزة28997171851031003

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة633.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خليل جمال محمد28998171851142040

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة633.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد فيصل سعد الدين سيف28999171851143087

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة632.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيعزيز جليل عزت نوار29000331851001065

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة632.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر هللا عبد رياض هللا عبد29001161851075078

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة632.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيسعيد الرحمن عبد سعد سيف29002171851161046

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة631.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم كوير احمد علي29003241851169008

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيجليب صبار عواد صبا29004311852058009

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيهالل دكمان خضير نوماس29005241851036118

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيعباس ياسين امين محمد جاسم29006171851178009

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيهزاع مطشر فاخر حيدر29007221851022030

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجرمط محمد واثق حسين29008291851003081

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة629.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيقاسم محمد عادل انس29009171851023034

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة628.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيياسين طه نشوان هللا عبد29010171851017163

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة626.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيمحمد هاشم هادي محمود29011211851022023

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة625.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد كاظم جودي كاظم29012241851168044

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة625.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقينارين هادي منصور اسماعيل29013211851022005

العلوم كلية/الموصل جامعة680.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم محمد زهراء29014171842288146

العلوم كلية/الموصل جامعة680.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيسلطان صالح رعد هند29015201842282196

العلوم كلية/الموصل جامعة680.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيذنون الوهاب عبد نشوان تمارا29016171842286094

العلوم كلية/الموصل جامعة679.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد محمود غانم غادة29017171842233144

العلوم كلية/الموصل جامعة679.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيمخلف عسكر أحمد ياسمين29018191842187039

العلوم كلية/الموصل جامعة678.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالقادر عبد الوهاب عبد محمد هبه29019171842233189

العلوم كلية/الموصل جامعة677.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيصالح الغني عبد احمد عال29020171842294193

العلوم كلية/الموصل جامعة675.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالرزاق عبد زكي محمد يحيى مريم29021171842233167

العلوم كلية/الموصل جامعة674.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالدين محي سليمان ازهر االء29022171842233024

العلوم كلية/الموصل جامعة673.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد احمد بشار مريم29023171842233158

العلوم كلية/الموصل جامعة671.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد علي أسماء29024171842257001

العلوم كلية/الموصل جامعة670.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمود عادل محمد فاطمة29025171842266046

العلوم كلية/الموصل جامعة669.0للبنين االمين اعداديةاربيلاحيائيحسين سمو يوسف كرم29026311841009042

العلوم كلية/الموصل جامعة669.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود سالم عمار مالك29027171842232266

العلوم كلية/الموصل جامعة669.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيصادق يونس مظفر آمنه29028171842288006

العلوم كلية/الموصل جامعة669.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد فيصل صالح نور محمد29029171841015190

العلوم كلية/الموصل جامعة668.8للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائينجيب ازهر فراس غفران29030331842061008

العلوم كلية/الموصل جامعة667.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد مطر سعد ايناس29031171842357046

العلوم كلية/الموصل جامعة667.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيطه هللا عبد صفوان شهد29032171842268095

العلوم كلية/الموصل جامعة666.9للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيقاسم يحيى ميسر عمار29033171841351113

العلوم كلية/الموصل جامعة665.5للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيمحمود فتاح مظفر فاطمة29034331842061010

العلوم كلية/الموصل جامعة665.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود هيمان اروى29035171842289004

العلوم كلية/الموصل جامعة664.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجاسم شاحوذ قاسم براء29036311842047034

العلوم كلية/الموصل جامعة663.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيبشير سلطان حاجم إنعام29037171842298009

العلوم كلية/الموصل جامعة663.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيشاهين هللا عبد سمير رحمة29038171842268047

العلوم كلية/الموصل جامعة662.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيياسين احمد محمد شهد29039171842294167

العلوم كلية/الموصل جامعة661.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييحيى عزاوي زكريا هاجر29040171842294250
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العلوم كلية/الموصل جامعة660.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود الدين بدر وليد زهراء29041171842231119

العلوم كلية/الموصل جامعة659.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد ميسر رند29042171842288128

العلوم كلية/الموصل جامعة658.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد احمد مالك29043171841009095

العلوم كلية/الموصل جامعة658.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد شريف محمد قصي ايالف29044171842233038

العلوم كلية/الموصل جامعة658.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييونس محمد سمير حال29045171842286102

العلوم كلية/الموصل جامعة657.5للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد سالم سعود عائشة29046171842286259

العلوم كلية/الموصل جامعة656.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائياحمد منير احسان سارة29047311842080031

العلوم كلية/الموصل جامعة655.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيرشاد الواحد عبد عمر زينب29048171842316039

العلوم كلية/الموصل جامعة655.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحان رشيد حسين نور29049171842268157

العلوم كلية/الموصل جامعة654.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد سعيد رسل29050171842242054

العلوم كلية/الموصل جامعة653.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيحمود صطمي هاني نورة29051171842296162

العلوم كلية/الموصل جامعة653.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيشريف غازي صالح أمير29052171841083006

العلوم كلية/الموصل جامعة652.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود نمير هللا عبد29053171841028150

العلوم كلية/الموصل جامعة652.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد صالح الرحمن عبد حنين29054171842294065

العلوم كلية/الموصل جامعة652.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى احمد الجبار عبد جمانه29055171842357063

العلوم كلية/الموصل جامعة651.5للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائينايف محمود شاكر امنه29056171842357028

العلوم كلية/الموصل جامعة651.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيعمر احمد محمد آيه29057331842038001

العلوم كلية/الموصل جامعة650.4للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيخضر محمد ناظم زهراء29058171842294124

العلوم كلية/الموصل جامعة650.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيياسين طه انس دالل29059171842268037

العلوم كلية/الموصل جامعة650.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر احمد ايمان29060171842280049

العلوم كلية/الموصل جامعة649.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسين محمد انور سارة29061331842040083

العلوم كلية/الموصل جامعة649.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحامد هادي ثامر بدور29062171842357054

العلوم كلية/الموصل جامعة649.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد الرحيم عبد اخالص29063171842277008

العلوم كلية/الموصل جامعة649.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائياحمد الياس حسين عباس29064171841066013

العلوم كلية/الموصل جامعة648.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد يونس زكريا يحيى29065311841024199

العلوم كلية/الموصل جامعة648.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالياس صديق راشد االء29066171842268006

العلوم كلية/الموصل جامعة648.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىاحيائيعبدالرحمن محمد ظافر تقى29067171842323007

العلوم كلية/الموصل جامعة648.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد علي اوس29068171841053005

العلوم كلية/الموصل جامعة647.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمرعي اسماعيل خزعل اسماء29069171842274008

العلوم كلية/الموصل جامعة647.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم محمد زينب29070171842232156

العلوم كلية/الموصل جامعة646.6للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيمحمود محمد فوزي ايه29071331842061003

العلوم كلية/الموصل جامعة646.0للبنات السالمية ثانويةنينوىاحيائيمصطفى محمدنجم جاسم هدى29072171842322007

العلوم كلية/الموصل جامعة646.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسعيد غانم معن عمر29073171841008168

العلوم كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيفؤاد قحطان عدنان نبأ29074171842290223

العلوم كلية/الموصل جامعة646.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد فتحي باسم اية29075311842065003

العلوم كلية/الموصل جامعة646.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود نزار ياسين29076171841011369

العلوم كلية/الموصل جامعة645.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحمدي جعفر الرزاق عبد محمد29077171841022166

العلوم كلية/الموصل جامعة645.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي مسلم عقيل رواء29078171842294103

العلوم كلية/الموصل جامعة645.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيحسين علي اياد هبة29079171842301146

العلوم كلية/الموصل جامعة645.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيالغفور عبد الدين صالح مهند محمد29080171841023254

العلوم كلية/الموصل جامعة644.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد ثامر رسل29081171842286147

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمتي غانم معن دينا29082331842038017

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيجبر أحمد نافع حمزة29083171841001041

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين محمود اياد محمود29084171841028239
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العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد يونس يوسف اسراء29085171842357012

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائييعقوب عازر انور ستيفن29086171841069010

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد القادر عبد هبه29087171842321305

العلوم كلية/الموصل جامعة643.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسين الغني عبد محمود هاجر29088171842289181

العلوم كلية/الموصل جامعة642.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمدعلي محمود علي لقاء29089171842317067

العلوم كلية/الموصل جامعة642.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحمدي الستار عبد هذال آمنة29090171842294001

العلوم كلية/الموصل جامعة641.7الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمرعي اسماعيل خزعل امنة29091171842318006

العلوم كلية/الموصل جامعة641.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسين طارق عماد داليا29092171842232100

العلوم كلية/الموصل جامعة641.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعبود نجيب لؤي سرى29093171842321170

العلوم كلية/الموصل جامعة641.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيشهاب صابور فخري مروه29094171842294216

العلوم كلية/الموصل جامعة641.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيرشيد ابراهيم طارق آية29095171842237001

العلوم كلية/الموصل جامعة641.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيمحير هللا عبد مفيد نور29096171842245056

العلوم كلية/الموصل جامعة640.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيصالح عثمان طالل رحمه29097171842231087

العلوم كلية/الموصل جامعة640.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائييحيى القادر عبد بشار زينب29098171842292039

العلوم كلية/الموصل جامعة640.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيداؤد هاشم زياد اية29099171842289021

العلوم كلية/الموصل جامعة640.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد محمود صعب29100171841104032

العلوم كلية/الموصل جامعة639.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائياسماعيل صالح شعبان فتحي29101331841016009

العلوم كلية/الموصل جامعة639.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى رمضان موسى فردوس29102171842357199

العلوم كلية/الموصل جامعة639.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي هللا عبد اثير طيبة29103171842268102

العلوم كلية/الموصل جامعة639.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعلي الجبار عبد العظيم عبد مآب29104171842279088

العلوم كلية/الموصل جامعة638.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد هاشم سعد سنا29105171842233121

العلوم كلية/الموصل جامعة638.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسن الياس نواف طاهر29106331841070074

العلوم كلية/الموصل جامعة638.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيداود حامد هيثم حنين29107171842288083

العلوم كلية/الموصل جامعة637.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعبد محمد عثمان مصطفى29108171841186096

العلوم كلية/الموصل جامعة637.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم نزار سجا29109171842273104

العلوم كلية/الموصل جامعة637.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين توفيق موفق زينة29110171842237143

العلوم كلية/الموصل جامعة637.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيهللا عبد احمد اسعد نور29111171842292081

العلوم كلية/الموصل جامعة636.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحماد خلف خالد احمد29112171841011022

العلوم كلية/الموصل جامعة636.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيعلي ادريس امجد ايفان29113171842304007

العلوم كلية/الموصل جامعة636.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيعذيمان زايد محمد مها29114171842310017

العلوم كلية/الموصل جامعة636.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيعمر محمد منيب براء29115171842314028

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيتوما سالم مهيل مجد29116311841006035

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعمر قيس زيد الحكيم عبد29117171841186042

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيخلف أيوب هللا عطا  ضحى29118171842315088

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيصالح يونس فتحي شهد29119171842305083

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى توفيق وليد زينب29120171842357131

العلوم كلية/الموصل جامعة635.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيتوفيق تحسين اقبال محمد نبأ29121171842321273

العلوم كلية/الموصل جامعة634.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحمدون سالم فالح محمد29122171841008214

العلوم كلية/الموصل جامعة633.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيسعيد يحيى الزم نور29123171842299108

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخدر علي خدر لورين29124331842080065

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيحسين هللا عبد صبحي مريم29125131842240011

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيازريجي سليمان علي نهى29126171842235186

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعزيز رياض معن صفا29127171842273122

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيخليل صالح محمد مريم29128171842289150
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العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمود بشار دعاء29129171842283038

العلوم كلية/الموصل جامعة632.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيمصطفى جار سعيد نبأ29130171842041036

العلوم كلية/الموصل جامعة631.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيوفيق محمد موفق محمد هللا عبد29131171841008129

العلوم كلية/الموصل جامعة631.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيجاسم عزيز نضال أيه29132171842273012

العلوم كلية/الموصل جامعة631.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم ثامر مها29133171842232275

العلوم كلية/الموصل جامعة631.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد طاهر زياد رند29134171842235092

العلوم كلية/الموصل جامعة630.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيتعلو حسن مراد فائز29135331841070109

العلوم كلية/الموصل جامعة630.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا محمود صالح أيناس29136171842249003

العلوم كلية/الموصل جامعة630.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيمحمد مصطفى ارشد ساره29137171842295042

العلوم كلية/الموصل جامعة628.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيالياس قاسم كمال نوري29138331841056010

العلوم كلية/الموصل جامعة628.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد اكرم شهد29139171842357162

العلوم كلية/الموصل جامعة628.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيفتحي ذنون زياد نور29140171842288283

العلوم كلية/الموصل جامعة628.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيسعيد صالح هللا مال ايمن29141171841013020

العلوم كلية/الموصل جامعة627.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيحسين محمود صباح صفاء29142171842257016

العلوم كلية/الموصل جامعة627.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيداود سليمان سعيد زهراء29143171842363015

العلوم كلية/الموصل جامعة627.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيسليمان عبد محمود ريم29144171842271017

العلوم كلية/الموصل جامعة626.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد طارق زياد فرح29145171842232247

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخدر حاجي سعد زينه29146331842080051

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيصالح االمير عبد خالد احمد29147171841008010

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيجمعة عبد خالد بركة29148171842280062

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيطاهر محمد خليل الرحيم عبد رحمه29149171842285077

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيحامد مصطفى خالد هبه29150171842314115

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيمحمد قاسم يحيى سرى29151171842319043

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين خالد هبه29152171842294257

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائييوسف احمد جسام ميساء29153171842301136

العلوم كلية/الموصل جامعة625.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيرحومي يونس أمهنى نور29154171842290230

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييونس حفيظ غزوان محمد29155171841017264

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد سمير صفا29156171842292053

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هزاع الجبار عبد عبير29157171842285153

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسلطان ياسين الباسط عبد زينب29158171842297061

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيسليمان احمد خلف اسماء29159171842271002

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيحمو سليمان داؤد ميرهاد29160171842245049

العلوم كلية/الموصل جامعة624.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خلف فراس ريام29161171842273080

العلوم كلية/الموصل جامعة623.1للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد طارق علي29162171841011393

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيشاكر مأمون مروان مريم29163171842231249

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيحمد عطية صدام صفا29164171842313017

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييحيى صالح عمار زهراء29165171842288143

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيرحيم سلطان طارق سماء29166171842288186

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيطابور توفيق حاتم ايالف29167171842237047

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود الرزاق عبد زيد كوثر29168171842231229

العلوم كلية/الموصل جامعة623.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد جاسم رند29169171842288126

العلوم كلية/الموصل جامعة622.2للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيجاجان محمد سعد بسمه29170331842080021

العلوم كلية/الموصل جامعة622.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيحميد طه يونس سفيان29171171841162057

العلوم كلية/الموصل جامعة622.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيابراهيم صباح ابي اباء29172171842280004
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العلوم كلية/الموصل جامعة622.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد الرحمن عبد ادريس شهد29173311842045021

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيامين يونس محمد عمار باسمه29174131842243012

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائييوسف محمود عماد زهراء29175171842232143

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياحمد خضر محمود هاجر29176171842285204

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هزاع احمد سارة29177171842288168

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيطه حسين راكان امنه29178171842254011

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيالجوار حسين الرزاق عبد زهراء29179171842277102

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد حامد ادريس هدى29180171842290247

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيويس عبو خميس افراح29181171842274010

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمد صالح مريم29182171842257021

العلوم كلية/الموصل جامعة621.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييحيى قاسم اشرف شهد29183171842286229

العلوم كلية/الموصل جامعة620.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيمحمد امين حازم رأفت29184171841019036

العلوم كلية/الموصل جامعة620.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيادهام احمد عمار اسراء29185171842357010

العلوم كلية/الموصل جامعة620.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيسليمان ابراهيم محمود منار29186171842294227

العلوم كلية/الموصل جامعة620.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيمحمود عباس علي حسن29187171841175001

العلوم كلية/الموصل جامعة619.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيجميل نافع غزوان ايالف29188171842233037

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائياحمد شهاب نجم هللا عبد29189171841077039

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحمدي بشير زياد آية29190171842288011

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد اسماعيل محمد هللا عبد29191171841350092

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيشحاذة حجي صالح دالل29192171842317028

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعبد سلطان هللا عبد ثائر29193171841351039

العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسن خلف ايوب هدى29194331842040150

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيخلف قاسم سمير سرمد29195331841056005

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسين ابراهيم خالد امنة29196121842108006

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيسليمان فتحي الدين جمال حذيفة29197171841007030

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسن درويش بشار هبه29198171842357254

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر اسعد زينب29199171842294126

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيالياس حسن فريد خالد عيشاني29200171842245041

العلوم كلية/الموصل جامعة618.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسعيد غانم رائد ساره29201171842231135

العلوم كلية/الموصل جامعة617.3للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيفؤاد صبري عمر عائشة29202331842040103

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد محمد حسن29203171841013024

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد محمود علي زينب29204171842403028

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىاحيائيدشه هزاع محمد ابراهيم29205171841064001

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيداود مصطفى بشار نور29206171842297109

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيشيخو سليمان غازي لينا29207331842038049

العلوم كلية/الموصل جامعة617.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيشريف احمد ازهر احمد29208171841023009

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيالياس ابراهيم يونس نادية29209171842109005

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمجيد يحيى ثائر نور29210171842288278

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيامين طاهر محمد شعيب صبيحة29211171842251121

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعبد فياض صباح مروه29212171842232256

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيجمعه الهادي عبد نجم أوان29213171842290005

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيكاتو محمد كفاح كروان29214331842040111

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائياسماعيل احمد غسان زبيده29215331842040073

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيحمودي نجيب خالد براء29216311842080010
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العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيعبد سلمان عالوي مولود29217311841071043

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل غسان ساره29218171842291107

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنين الدراويش ثانويةنينوىاحيائييحيى شاكر خالد زينب29219171842169004

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد موسى محمد الستار عبد29220171841035010

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيجمعه يونس ذنون رواء29221171842290109

العلوم كلية/الموصل جامعة615.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحمدي محمود احمد رغد29222171842232121

العلوم كلية/الموصل جامعة614.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد االله عبد بشار الرحمن عبد29223171841017131

العلوم كلية/الموصل جامعة614.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمرود علي خلف الرحمن عبد29224171841144085

العلوم كلية/الموصل جامعة614.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيحجل اخليف عطية شيرين29225171842363024

العلوم كلية/الموصل جامعة614.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيخضير ياس احمد مريم29226171842321253

العلوم كلية/الموصل جامعة614.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم علي عمار االء29227171842232048

العلوم كلية/الموصل جامعة613.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيجاسم عائد سعد امنة29228171842262010

العلوم كلية/الموصل جامعة613.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعيسى ايوب احمد سفيان29229171841162055

العلوم كلية/الموصل جامعة612.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيياسين حسين صالح محمد عبيدة29230171841013045

العلوم كلية/الموصل جامعة612.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيرشيد قاسم الرحمن عبد اسراء29231171842299007

العلوم كلية/الموصل جامعة612.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائييونس المجيد عبد عمار محمد29232171841027127

العلوم كلية/الموصل جامعة612.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد شريف محمد قصي انفال29233171842231037

العلوم كلية/الموصل جامعة611.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائييحيى علي حسن ريم29234171842231108

العلوم كلية/الموصل جامعة611.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد الرزاق عبد رضاء29235171842283050

العلوم كلية/الموصل جامعة611.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيحمو فتحي القادر عبد محمد29236171841025142

العلوم كلية/الموصل جامعة610.4للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحلمي محمود كامل محمد لؤي تقى29237171842286092

العلوم كلية/الموصل جامعة610.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد وضاح دانية29238171842286119

العلوم كلية/الموصل جامعة610.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد هادي مقداد رندة29239171842357102

العلوم كلية/الموصل جامعة610.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيشيت محمود خزعل زينب29240171842321136

العلوم كلية/الموصل جامعة610.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعمر علي حسين احمد29241171841103006

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي شريف هشام تمارا29242311842047044

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيالدين جالل مؤيد وائل مصطفى29243311841004073

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياسماعيل علي محمد زاهد محمد29244171841022158

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيالسو حنون خيري حنان29245171842244009

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخليفة فتحي حسين عامر29246171841023101

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيصالح محمود محمد اركان29247171841084010

العلوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد حميد حمود وطبان29248171841166041

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسن ذنون زينل هللا عبد29249171841011168

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيخليل يونس خالد ردينة29250171842232117

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيسعدون زينل خالد مهيب29251171841077069

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائياحمد موفق محمد نورا29252171842274184

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحميد احمد طالل رجاء29253171842280091

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيخلف شريدة حميد هديل29254171842242149

العلوم كلية/الموصل جامعة608.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمحمد دهش خالد وليد29255171841026335

العلوم كلية/الموصل جامعة607.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيعيسى يوسف غانم نور29256311842037033

العلوم كلية/الموصل جامعة607.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائياحمد سالم رافع ورقاء29257171842266063

العلوم كلية/الموصل جامعة607.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد نواف معن29258171841005176

العلوم كلية/الموصل جامعة607.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد عامر محمد29259171841011281

العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيصالح فتحي يونس رقية29260331842016013
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العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيعتو خليل سليمان جوليان29261171841060022

العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيامين نور محمد هيثم مصطفى29262201841030072

العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيداود محمود سالم يوسف29263171841026346

العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائياحمد علي محمد احمد ضحى29264171842267103

العلوم كلية/الموصل جامعة606.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائييوسف علي احمد حسين29265171841103024

العلوم كلية/الموصل جامعة605.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيعزيز رياض معن مصطفى29266171841143127

العلوم كلية/الموصل جامعة605.0للبنات االحسان ثانويةنينوىاحيائيجعباز عكاب عايد كواكب29267171842326010

العلوم كلية/الموصل جامعة605.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد حسين زياد نغم29268171842268155

العلوم كلية/الموصل جامعة605.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد باسم نور29269171842277189

العلوم كلية/الموصل جامعة604.7الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسين حازم خليل زينب29270171842318033

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائياحمد ملكو خدر ميرزا29271331741051025

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيسليم احمد فاضل عمر29272311841001029

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيخضير صالح مهدي موسى29273171841003210

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيخلف سليم داؤد محمد29274171841017244

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسعيد غانم حسين امنه29275171842231025

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيهندي حمادي عبد سفيان29276171841162056

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيعبيد محمد فرحان انور29277171841207020

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيجاسم طليع محمد شهزنان29278171842283078

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد فوزي محمد زهراء29279171842290122

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيقمبر يوسف  نعمت اديان29280171842249004

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيشهاب الغفور عبد ثامر مائدة29281171842296130

العلوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر احمد عمر29282171841350111

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيجرجيس ادريس عامر هبه29283171842289187

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد وليد ساره29284171842231142

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد اسماعيل ليث احمد29285171841186010

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعبد حسن باسم محمد29286171841018205

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيجمعة حسن عدنان ريان29287171841020036

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيابراهيم عادل خالد سجى29288311842047100

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا عبد معن ساره29289171842285123

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىاحيائيابراهيم صالح محمد انس هبه29290171842038004

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيبراوي علي احمد هللا عبد29291171841051014

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمرعي اسماعيل علي محمد ايه29292171842357050

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائياحمد مجيد موفق اية29293171842266010

العلوم كلية/الموصل جامعة603.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائينوح عبد اياد عذراء29294171842244034

العلوم كلية/الموصل جامعة602.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمرعي فاضل محمد ثامر محمد29295171841023227

العلوم كلية/الموصل جامعة602.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيرضا حسن محمد حمزة29296171841023072

العلوم كلية/الموصل جامعة602.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسعيد غانم رائد ريم29297171842231109

العلوم كلية/الموصل جامعة602.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيهللا سعد غانم قتيبه بانا29298331842038007

العلوم كلية/الموصل جامعة602.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيمصطفى احمد ادريس عمر29299331841001077

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييونس محمود احمد توبة29300171842288072

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيعلي رشيد رمزي سهير29301311842045020

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيخليف محمد صباح تبارك29302171842285048

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسليم محمد احمد فرح29303171842286291

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعبوش محمد احمد بشرى29304171842277056
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العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيبشير نذير محمد نور29305171842231278

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد علي هديل29306171842251215

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيعثمان صديق ناظم هيلين29307331842042032

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيادريس هاشم ادريس عبير29308171842285152

العلوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيغثيث مدلول امعيي مشعل29309181841004095

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي حسين فرحان ابراهيم29310311841024003

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائييوسف حسن نزار ايات29311171842104003

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا ايوب باقر محمد زينب29312171842249035

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيخلف قاسم خديدا غزاله29313331842056008

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد جالل رضوان علي29314171841013046

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسليمان علي حجي داود29315331841070041

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائييحيى رجب رياض ضحى29316171742273303

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسن رمضان غازي عائشه29317171842231195

العلوم كلية/الموصل جامعة600.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائياحمد الحميد عبد عمار أروى29318171842298001

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياسحق يوسف فراس نارمين29319331842080092

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد مزعل فارس انس29320171841018044

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعبود سالم الجبار عبد براء29321171842280060

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيجميل نافع غزوان االء29322171842296010

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم قاسم محمد29323171841166037

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمود انمار زينه29324171842357132

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيحاصود احمد محمود ميعاد29325171842257023

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائياسماعيل طليع وليد هند29326171842292091

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيعباس فاضل حازم اميره29327171842364002

العلوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيسليم محمد حميد عماد29328171841075023

العلوم كلية/الموصل جامعة598.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسن عبدالواحد محمد معتز29329171841212057

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيعلي حسين المجيد عبد نور29330311842056018

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائياسماعيل فاضل عباس رحمه29331171842277089

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيخضر حيدر قمبر زينب29332171842249034

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمبارك هالل علي نسرين29333171842242133

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0عنتاب غازي-تركيا العراقيةاالهلية نينوى سما ثاالولى الرصافةاحيائيحسين الجبار عبد زياد يوسف29334131841231007

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائياللطيف عبد يحيى أسل طيبة29335171842232207

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعالن رجب علي حسام29336171841005036

العلوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنين وانة ثانويةنينوىاحيائيحميد حمزة يوسف يعقوب29337171841093018

العلوم كلية/الموصل جامعة597.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هزاع الجبار عبد نور29338171842285197

العلوم كلية/الموصل جامعة596.6للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون مؤيد محمد29339171841011293

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيياسين علي غزوان براء29340171842237055

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيعبيد اللطيف عبد محمد مدثر29341331841001111

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيغزال يونس ضرار اسراء29342171842403009

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائييونس محمود ميسر حكم29343171841005041

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيابراهيم ايوب محمد عبير29344171842357183

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيياسين طه فتحي زينب29345171842290128

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحامد يونس احمد سمية29346171842268092

العلوم كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيجاسم حازم نشوان محمد29347171841008225

العلوم كلية/الموصل جامعة595.6للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد علي قاسم29348171841008175
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العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخليف زيدان خضير نيفادا29349171842273168

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائياحمد تحسين محمد امنة29350171842274022

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسو نائف خدر افين29351171842244004

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلوان حازم يعرب فرح29352171842232248

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمود شاكر تبارك29353171842232075

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد خليل الرحمن عبد احمد29354171841080018

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الشورة ثانويةنينوىاحيائيعزيز شاهين رمضان محمد29355171841033014

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيجاسم شرف حسين اخالص29356171842293005

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم ازهر محمد بشار دعاء29357171842286121

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيقاسم اياد محمد مصطفى29358311841024180

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الدين بهاء ياسر عمار29359171841019072

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائينجم ابراهيم وعد احمد29360171841007017

العلوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيعجاج العزيز عبد غانم كرم29361171841166030

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيابراهيم دخيل ابراهيم روسيل29362171842245029

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالشيخ علي بشير صبا29363171842251119

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيابراهيم حسين عبدالقادر مهند29364171841162126

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائياحمد محمد معن محمد29365171841007141

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيالياس ادريس احمد براء29366171842294045

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائييحيى الغني عبد جاسم سدر29367171742319054

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن احمد علي29368171841008147

العلوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيمصطفى حامد مصطفى محمد29369171841027134

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيامين غفور حسيب دينا29370201842140017

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهيتاوي سلطان غانم منار29371171842232269

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون زينو امنه29372171842273030

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهناوي صالح خالد اسماء29373171842357013

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبوش الدين صالح طالل شهد29374171842357164

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائياسماعيل خضر احمد امجد29375171841207018

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيقاسم يحيى احمد سالي29376171842316045

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعزيز المنعم عبد محمد رسل29377171842233081

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيجاسم محمد ظاهر ايناس29378171842230042

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيتوفيق سلطان محمد عائشة29379171842274140

العلوم كلية/الموصل جامعة593.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد عمر ايناس29380171842357047

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمرعي حمدون ثامر سمر29381171842274118

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياسماعيل زكي امير نبأ29382171842237228

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي ابراهيم علي اسماء29383171842280016

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيابراهيم الرحمن عبد ناصر رغد29384171842357097

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم الواحد عبد سلمى29385171842295047

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيجاسم حسين محمود يونس29386171841162138

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيخضر احمد طاهر محمد عثمان29387171841144100

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم صالح يقين29388171842035020

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائينهير علي صالح انور29389171841009030

العلوم كلية/الموصل جامعة592.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيرمضان جهاد الدين خير حنين29390171842231071

العلوم كلية/الموصل جامعة591.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخليل ياسين مزاحم غفران29391171842286281

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد الموجود عبد وافر فاطمه29392171842357196
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العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمصطفى إبراهيم أحسان سكينه29393171842232186

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيهللا سعد صبحي ياسر براء29394171841028049

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسلطان عبد رمضان محمد29395171841049081

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعثمان تحسين ليث نور29396171842290240

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمود يوسف محمد بسملة29397171842288062

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيسعيد الدين صالح حارث صفا29398331842021015

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحسن رزاق هالل فتحي29399311841002019

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد موفق بسام عمار29400171841022125

العلوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيظاهر عزت سعد مؤمن29401171841024098

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعبش يوسف احمد هدى29402181842053007

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد خليل عبدالرحمن ياسمين29403171842321314

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيشريف يونس تركي سوزان29404171842304033

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد احمد عمران29405171841351123

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيقاسم جميل مهند احمد29406171841017042

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسوادي يونس عبد غفران29407171842281145

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهالل حسن عبد مريم29408171842280206

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلي كوكب سلوان ايه29409331842040034

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيكوركيس زكو خضر ريفين29410311842037011

العلوم كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيشكوري غانم شاكر براء29411171842232069

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائييوسف سالم رمزي زينب29412171842285109

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيصالح حسين سليم صبا29413171842273120

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيسليمان هللا عطا سعد بسمه29414171842245006

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيجرداوي شيخ محمد شفاء29415171842310011

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد خالد حيدر29416171841351049

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون فؤاد زهراء29417171842231117

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحمادة مشعل يونس ليلى29418171742277074

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسن فرج ابراهيم احمد29419171741003007

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعباس يونس تحسين محمد29420171841011257

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل هللا عبد نجم ايه29421111842070020

العلوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمود خلف جابر سالم29422171841350057

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائياحمد الياس حسن محمد29423171841364058

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد محمد الرحمن عبد29424171841051012

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يونس عامر تبارك29425171842280067

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن وعد محمد29426171841018239

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد خالد معتز نبأ29427171842286350

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسين خلف اكرم ضحى29428331842040101

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيمنصور محمود كمال وضاح29429311841001044

العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود حسن طيبة29430171842289108

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن علي رياض29431171841363017

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنات السالمية ثانويةنينوىاحيائيخلف علي حسين هاجر29432171842322006

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبد ادريس نشوان ساره29433171842357140

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيحسين محمود شاكر محمد29434171841021093

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد عدنان عمر29435171841023188

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسليمان جاسم علي هدى29436171842104019
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العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيحميد هللا عبد علي دنيا29437331842042009

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد سلمان احمد سلمان29438181841067039

العلوم كلية/الموصل جامعة586.8للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيحسن عيسى الرزاق عبد اسامه29439331841061002

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحمدي حازم نشوان زينب29440171842273095

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيعبد احمد علي رسل29441171842295033

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا حسن ثامر عمر29442171841160027

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيغزال محمد صبحي هللا وعد29443171841017339

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين هللا وعد ايه29444171842277049

العلوم كلية/الموصل جامعة586.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائياسماعيل ابراهيم خليل مريم29445171842295064

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيابراهيم شيت ابراهيم رغدى29446171842289065

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمود رافد حسن29447171841011084

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمود سالم اكرم غنية29448171842357188

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيمحمد فتحي هللا عبد نبأ29449171842305115

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمراد عبدالجبار جمال حنان29450171842321064

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائييونس سعيد الجبار عبد انفال29451171842232056

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيمطر سحاب عيفان نايف29452171841112041

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيرمضان ابراهيم معن طيب محمد29453171841143108

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيمطر سحاب عيفان حواس29454171841112011

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياحمد فتحي جبر كوثر29455171842279085

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيخضر كريم جالل زينب29456171842269014

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد احمد زينب29457171842286187

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائياسماعيل حميد خالد ريم29458321842029026

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيابلحد عزيز اكرم نور29459311842037032

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيابراهيم يونس ثابت احمد29460171841019005

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحامد الجبار عبد عمار احمد29461171841011033

العلوم كلية/الموصل جامعة585.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيقنبر علي نعمت االء29462171842262009

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد هشام ثائر نور29463171842288277

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصادق الحسين عبد خليل دعاء29464171842357075

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا عبد خالد هللا عبد29465171841084052

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيقاسم اللطيف عبد يونس عصام29466171841080138

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائينجم وعد خالد رحمه29467171842288106

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائياحمد عايد يوسف فاضل29468171841161104

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائياحمد عباس باسم مصطفى29469311841012038

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيرمضان خضير خلف زاهر29470171841011106

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحمدون محمود ساطع ايمن29471171841011067

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيمجيد وفي محمد طارق وفي محمد29472171841024123

العلوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيمحمود السالم عبد محمد دالل29473311842048008

العلوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد الغني عبد احمد زينب29474171842237127

العلوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمود محمد فارس سارة29475171842321154

العلوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائينارين هادي احمد يوسف29476211841022064

العلوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم خليل الغني عبد انسام29477171842232054

العلوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيسليمان سالم صالح الدين نور29478171841350176

العلوم كلية/الموصل جامعة616.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقيحمدان احمد نشوان ميساء29479171852254025

العلوم كلية/الموصل جامعة612.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيموسى خضير الياس يوسف29480171851003132
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العلوم كلية/الموصل جامعة605.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيحسن عليوي احمد عهد29481171852277035

العلوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد صبار رجب زهراء29482171852046001

العلوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حسن السالم عبد دعاء29483171852235026

العلوم كلية/الموصل جامعة570.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقياحمد بشير سليمان جمال29484171851109013

العلوم كلية/الموصل جامعة568.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود عادل بشار ايه29485171852297003

العلوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيحميد حازم لؤي رغد29486171852315015

العلوم كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد شريف محمد شريف29487171851143094

العلوم كلية/الموصل جامعة564.0للبنات صفية اعداديةنينوىتطبيقيالحافظ عبد جاسم ماجد مريم29488171852295020

العلوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيطابور توفيق حاتم مي29489171852237052

العلوم كلية/الموصل جامعة558.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد القادر عبد العزيز عبد اسراء29490171852274002

العلوم كلية/الموصل جامعة556.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيعمر هللا عبد محمود احمد29491171851203003

العلوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيموسى حمادي موسى مانع29492171851003098

العلوم كلية/الموصل جامعة552.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى محمد المحسن عبد اسراء29493171852235004

العلوم كلية/الموصل جامعة551.0للبنين الموالي ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم خضير جاسم29494171851055006

العلوم كلية/الموصل جامعة551.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيجاسم علي محمد زينب29495171852285034

العلوم كلية/الموصل جامعة548.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد صالح محمود عمر29496171851008094

العلوم كلية/الموصل جامعة547.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيخلف محمد عبد خالد29497171851018042

العلوم كلية/الموصل جامعة545.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيمحمود علي احمد المحسن عبد29498171851350117

العلوم كلية/الموصل جامعة545.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقييوسف عدنان باسل زينب29499171852288048

العلوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيجاسم فتحي خميس القاسم29500171851005017

العلوم كلية/الموصل جامعة541.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقيحمد حسن علي السالم عبد29501181851036022

العلوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسن عزيز عمر29502171851044028

العلوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقياحمد القادر عبد ليث لجين29503171852357031

العلوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيمحمود صالح محمد القادر عبد29504171851105008

العلوم كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حسون علي مصطفى29505171851143188

العلوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيحميد الستار عبد مؤيد محمد29506171851001136

العلوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي دخيل ليث29507201851036016

العلوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيمحمد علي محمود اكرام29508171852273008

العلوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيرشيد حازم عصام الهدى نور29509171852232083

العلوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعسكر احمد الرزاق عبد احمد29510171851044004

العلوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب حسين بكر ابو29511171851143006

العلوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعبو نجم علي محمود29512171851008126

العلوم كلية/الموصل جامعة524.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلتطبيقيداود توفيق احمد ياسر29513311851063014

العلوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىتطبيقيمحمود حامد رياض غفران29514171852312004

العلوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيمحمد حسن قاسم المالك عبد29515311851004030

العلوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم خضر محمد حكم29516171851103027

العلوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيصالح احمد علي حسين29517171851042016

العلوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحتطبيقيعبد غانم خليل الرحمن عبد29518181851013017

العلوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىتطبيقيهللا مال محمد غانم صبا29519171852257003

العلوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب محمود محمد29520171851026241

العلوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عبدالرحمن محمد طه29521171851012058

العلوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىتطبيقيمحمد احمد الجبار عبد هالة29522171852052004

العلوم كلية/الموصل جامعة515.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمرعي الرحمن عبد صالح ايهم29523331851070017

العلوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيحسن حسين مسلم سكينة29524171852265009
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العلوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد احمد مصعب محمد عمير29525171851019077

العلوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم عبد مروان29526171851044041

العلوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى محمد اياد مريم29527171852298024

العلوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيجبر أحمد نافع مصعب29528171851001157

العلوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين ماجد فاطمة29529171852266013

العلوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمود احمد مزاحم29530171851003122

العلوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد العزيز عبد يونس ياسر29531171851008143

العلوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمد ياسر نور29532171852274062

العلوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد مطر هللا عبد عمر29533171851005091

العلوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقياحمد اللطيف عبد الحكيم عبد أسيد29534191851020001

العلوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقييحيى جرجيس عامر احمد29535171851143013

العلوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقياحمد حميد قتيبه سّراء29536171852290044

العلوم كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحمد يونس هاني حارث29537171851350053

العلوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات القوارير ثانويةنينوىتطبيقيفتحي الدين محي قيصر ايمان29538171852304006

العلوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيحمد خضير محمود مصطفى29539171851010081

العلوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقييونس صبري سالم طيبه29540171852294060

العلوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقياحمد عارف محمد زهر29541171852294044

العلوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكتطبيقييونس محمد وهب صباح اسيل29542331852038001

العلوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيعلي هللا عبد ياسر بهاء29543171851009025

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيهللا مال حمدون الدين حسام امنه29544171852235008

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمود ابراهيم خالد اسماء29545171852041006

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيحمدان فرج صالح بسام29546171851143040

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود علي محمد29547171851018118

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيغائب خضر ازهر غفران29548171852232068

العلوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيطه حامد هاشم نور29549171852285068

العلوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيفتحي ياسين عمر كرم29550171851018097

العلوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيمنور حسن الحميد عبد دحام29551171851177005

العلوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيخلف محمود احمد هواس29552171851005140

العلوم كلية/الموصل جامعة495.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيابراهيم جرجيس سعد سارة29553331852044007

العلوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيذنون ادريس نزار ازهار29554171852285002

العلوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقييحيى جرجيس عامر ضحى29555171852273037

العلوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنين اشور اعداديةنينوىتطبيقيججي مجيد صبري ادم29556171851147002

العلوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيأحمد عبد رياض صهباء29557171852280035

العلوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىتطبيقينجف نقي حسن مريم29558171852269006

العلوم كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيجهاد هاني صهيب سارة29559171852286033

العلوم كلية/الموصل جامعة492.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيحسين اسماعيل حازم حسن29560171851217013

العلوم كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقياحمد غزال جاسم غفران29561171852267035

العلوم كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيداؤد ابراهيم احمد سارة29562171852235044

العلوم كلية/الموصل جامعة491.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيمجذاب احمد باشوك وهج29563171851109031

العلوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقييونس ذنون حسن احمد29564171851104001

العلوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقييوسف عيسى سعيد سماء29565331852044011

العلوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىتطبيقيمحمد قاسم محمد حنين29566171852262004

العلوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم مؤيد صفا29567171852288067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة652.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيطه محمود صالح نبأ29568171842288266
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة644.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحسن غانم مثنى مريم29569171842288256

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيبرهو خضر طه امير29570171841022029

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة613.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم مطر محمد عهد29571171841026202

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة611.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيجليل جمعة سالم حسين29572331841013005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة609.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحسن سعود علي احمد29573171841018027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة604.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين عادل محمد29574171841018221

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيطحان مرشد فيصل سيف29575171841017115

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة601.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد علي الدين صفاء الرحمن عبد29576171841013037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة599.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد جان باسم حصة29577171842274056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة598.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم سمير نور29578171842262094

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة597.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم فاروق امنة29579171842296017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة596.7للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسين محمد لقمان مصطفى29580171841008257

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد احمد نور29581171842235187

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة594.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا سعد هذال طالل شهد29582321842066025

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة591.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيمصطفى ميسر العزيز عبد مثنى العزيز عبد29583171841027073

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة589.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عطا محمد حسن عدنان29584181841010030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين سعيد محمد حكمت سجى29585171842237154

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيحمد فتحي فارس زمن29586171842077022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين يحيى شعيب29587171841001064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائينوري محمد غانم اياد هللا عبد29588171841027074

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة584.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمولود عاصف موفق ابراهيم29589171841016003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيجميل محمد إبراهيم صفاء فاطمة29590171842315103

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة582.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود مؤمن زينب29591171842288159

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة582.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيمطو كالو فارس فراس29592331841051017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة582.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد احمد الرزاق عبد ايناس29593171842286075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة582.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيالرحيم عبد احمد محسن مرام29594171842357206

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعبد محمود إبراهيم نبأ29595171842235181

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيجاسم بدر ياسر احمد29596171841351025

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيالكريم عبد الستار عبد فنر مريم29597331842040119

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعوض محمد احمد هدية29598171842317094

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيالقادر عبد خضر محمد وسن29599331842040156

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيشهاب رجب الدين نجم رؤى29600311842056009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخليفه احمد حسين نور29601171842357237

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيالحكيم عبد النافع عبد ضاري علي29602171841022119

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحسن علي خالد عاصم29603171841024056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمنصور محمود ثائر أسالم29604171842302003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيصالح ابالل خالد احمد29605171841015010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعبد جواد راشد احمد29606171841027006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيخضر الغني عبد بشير سجى29607171842299060

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد احمد ايه29608171842305021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيسليمان خليل ازهر الفا29609321842029058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود نوفل مؤمن29610171841011244

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة578.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن مرعي نشوان دعاء29611171842232103

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة578.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيسعيد غانم حسين ايه29612171842231047
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة578.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيداود زهران يوسف زهراء29613171842235106

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة578.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيصالح يوسف سبهان هديل29614171842279124

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيرشيد طارق عباس رفل29615171842237112

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجرجيس غازي نشوان اسماء29616171842286015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيزيدان محمد فارس مريم29617171842288255

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعطيه احمد محمد سهام29618181842243056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد القادر عبد جمال موج29619171842321269

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة577.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم صالح قصي مصطفى29620171841157077

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة576.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيقاسم علي قحطان محمد29621171841008218

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة576.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيمحمد جشني محمد هناء29622171842315142

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة575.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعلي حسين خلف اماني29623321842029007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحميد فاضل ماجد ريم29624331842038025

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيهالل هللا عبد خلف ايناس29625171842273041

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد رحمة29626171842357084

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيبالوي ياسين محمود هديه29627171842288306

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة573.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيصالح  سعيد فارس  امنه29628171842249006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة573.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيجاسم هادي بشار هند29629171842237261

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائييحيى انيس محمد ماهر محمد29630171841025149

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة572.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيجبرائيل احمد عوني آلين29631311842048001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة572.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيايوب يوسف هشام رسل29632171842280101

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة572.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيصالح ثامر نشوان عال29633171842286271

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمود عزيز سلمان عثمان29634171841186057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيعباس محمد رائد رشد29635171842274076

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد ذنون خالد تبارك29636171842288067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيخورشيد فيصل فارس طيبة29637171842268105

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0المختلطة دهوال ثانويةنينوىاحيائيسيدو خديدا عيدو احمد29638171841347001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد حسن شامل بسمه29639171842290054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة570.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيداؤد ابراهيم عثمان نور29640171842299106

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة569.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيدحام ابراهيم طارق عزيز29641171841017175

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة569.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيحنا يلدا امير رحمة29642171842247020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة568.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعبد ادريس شامل عائشة29643171842286260

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة568.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيفريق صبري محمد سالم حسام29644171841196004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة568.0للبنين القصر ثانويةنينوىاحيائيامندي غثيث هليل علي29645171841205005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد حمادي مصطفى ضحى29646171842357178

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمردان محمد عزت فاطمه29647171842357194

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحامد محمد محمود زينب29648171842357128

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيدحام حازم يعرب ربى29649171842235077

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيعلي حمادي فيصل زينا29650171842262041

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخضر عيدان احمد غزوان29651171841080174

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد حازم رافع تبارك29652171842286086

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيفالح طحطوح اسماعيل رحمه29653171842230077

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة566.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيعباس محمود احمد رشا29654171842291075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة566.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيحسن حازم مروان نبأ29655311842058037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة566.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيصالح زهير قتيبه زهراء29656331842040074
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة566.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين محمد جاسم اصاله29657171842357015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة565.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيياسين هللا حسب قيس تبارك29658171842301036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة564.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد خليل ابراهيم مها29659171842268146

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة564.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح محمد رحمة29660171842321096

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة564.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم سليم اسراء29661171842291003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيالياس حسن الدين خير غسق29662171842305095

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيابراهيم محمود عبدهللا ساري29663171841170023

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمدي تايه بدر صفا29664171842357171

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة561.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد الرحمن عبد اسامة مريم29665171842262087

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة561.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائييوسف ابراهيم خضر كرم29666171841350127

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيابراهيم علي يونس هادي29667171841103102

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيداود محمود شاكر علياء29668171842300061

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيجرجيس يوسف محمد نور29669171842277194

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيسليمان هاشم محمد ايه29670331842040036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيشريف امين طالل طه29671171841017125

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عزاوي علي نور29672131842129024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة559.6للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيجاسم داود احمد محمد29673171841186074

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة559.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين علي مقداد علي29674321841010060

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة559.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيعلي احمد بشير زينب29675171842041018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة559.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيالرزاق عبد الباسط عبد الرحمن عبد ليلى29676331842038048

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة558.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي يوسف هاشم نور29677171842357246

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة558.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيداود محمود المجيد عبد زكريا29678171841026094

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة558.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحمدي زيدان طالل الوهاب عبد29679171841186054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة557.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيعلي يونس سعد فاطمه29680331842020016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة556.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد سليمان حكمت ابتهاج29681171842273013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة556.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيرؤوف ناظم عماد ريهان29682171842297052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيادريس خالد نبراس منيرة29683171842279098

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم خالد سراء29684171842286218

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعبد سعدون وليد رنا29685171842294099

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيياقو بيلبيوس ليث داليا29686331842042006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيسليمان مصطفى اسامة بروج29687171842232072

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيصافي محمد الرزاق عبد آيه29688171842273010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة554.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيعيسى يوسف غانم ريم29689311842037012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىاحيائياحمد ذنون حاتم رحمة29690171842323014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيصالح خضير نهاد ايمان29691171842290041

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحامد محمد عماد انوار29692311842047018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد رافع رقية29693171842268057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعزيز ياسين ازهر منار29694171842232267

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة552.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيخلف خضر صالح مفاز29695171842295066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة552.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين ثائر آمنه29696171842235003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة552.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيذنون رجب محمود عال29697171842319056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة551.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن ابراهيم ساير29698171841007051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن الستار عبد حمزة29699171841009043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيغزال حمادي احمد اسراء29700171842274004
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعطيه ابراهيم خليل براء29701171842294047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيموسى صالح محمود علي29702171841020070

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيكاظم موسى محسن احمد29703171841026038

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعلي حامد احمد محمد29704171841005136

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد فارس هاجر29705171842280252

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة549.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحسين عبد ماهر اية29706311842038010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة549.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحسن هللا عبد جهاد كريم29707311841002022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة548.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمد فيصل صفوك رحمة29708171842301056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة548.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين اسعد فاطمه29709171842231221

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة548.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيالكريم عبد حكمت معن صفا29710171842288205

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة548.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خالد منيب اسراء29711171842297010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلي عبد لقمان تماره29712331842040041

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة547.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحجي الياس قائد امير29713331841070022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة546.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد سالم هللا عبد29714171841161078

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة546.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محفوظ مظفر غفران29715171842296117

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة545.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياللو بركات ريبار اسماء29716331842080008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة545.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد الرحمن عبد فارس بسمة29717171842296032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة544.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىاحيائياحمد فتحي حكمت سارة29718171842323025

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة544.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياسماعيل ابراهيم اسماعيل عائشة29719171842286257

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيشهاب جاسم ابراهيم الرحمن عبد29720171841021042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة544.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيجميل يونس فائز عائشه29721171842237188

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة543.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد احسان باسل فاطمة29722171842286285

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة543.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن خليل فرح29723171842281153

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيحاجم صالح ايوب امنه29724171842316004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد علي رغد29725171842283051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسعيد صالح محمد هللا وعد ضحى29726171842274133

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد محمود علي مؤمن29727101841014051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائييعقوب احمد قصي ايناس29728171842266012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيحسين عبد رعد اسماء29729171842266001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيسليمان صالح محمد زينب29730171842285113

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائياحمد حسين اياد اية29731331842040033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة541.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد هالل فتحي ريم29732171842298040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة541.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيمحمود كاظم الواحد عبد عبير29733171842308028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيصالح يونس الكريم عبد اسماء29734171842316001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم الباسط عبد عذراء29735171842242097

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيحسين سليمان الدين عز احمد29736171841109004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيخالد طالب حسين عالء29737171841003119

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيفتحي احمد وعد غفران29738171842288237

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحمادي عبد محمد سبهان سرى29739171842289096

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن مدهاس نور29740171841350177

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين جاسم احمد رنا29741181842243040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمراد الرحمن عبد ياسر نور29742171842288291

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيحسين رشيد حسين احمد29743171841068001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيجدعان خليفه صالح الملك عبد29744181841053024
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة538.4للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيطه علي طه رانية29745171842286137

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة538.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيالرزاق عبد حازم علي الحسن29746331841001019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة538.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيمحمود شاكر محمد زبيدة29747311842039013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة538.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجاسم صالح علي صفا29748171842286244

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة538.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيحميد جاسم تحسين رحمة29749171842075014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة537.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيمتي شابا سليمان سرفين29750171842249040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة537.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمر زهير رعد ريام29751101842118036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة537.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيياسين محمد االمير عبد عمر29752171841207057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمخلف حمدان حسين رامي29753191841020020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيحاجم احمد ابراهيم نبيل29754211841273037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمد حميد زياد طارق29755171841028119

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد مطلك عمر29756181841081018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة535.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيقاسم احمد عمار أيه29757101842078004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمجيد زكي سهيل زينب29758171842267074

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيخضر إبراهيم احمد زينب29759171842232147

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد سعدون محسن نبأ29760171842299099

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياسماعيل حسن ثائر محمد29761171841028206

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين عامر احمد هاجر29762171842280250

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيبشير فخري مروان مروة29763171842295063

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالياس سالم سعد مريم29764171842286314

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيذنون الواحد عبد احمد عمر29765171841023178

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى هللا عبد فرج فواز29766181841014030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة533.6للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمصطفى نوري خالد رند29767311842047075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيمطر مزعل محمد فاطمه29768181842162043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائياسماعيل خليل محمود اسماعيل29769171841171002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيخضير فتحي محمود عبير29770171842297088

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيحسين القادر عبد الحكيم عبد عبير29771171842291139

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيحسن الكريم عبد يونس مريم29772171842304047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسن عيدان العزيز عبد عمر29773171841351121

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائياحمد محمود سمير الهدى نور29774171842316073

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعاشور موسى اسامة شيماء29775171842321195

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعاصي جلعوط محمد هللا عبد29776171841042027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيحسن حازم مروان رسل29777311842058013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمد بشار مخلد29778171841011317

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحامد حازم خالد ايالف29779171842235038

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد صالح قاسم سجى29780311842045019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد المنعم عبد احمد عمر29781171841013049

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإبراهيم عزيز احمد رفل29782171842298039

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيحسين هللا عبد نزهان خلدون29783201841006016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة531.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيصبري زكي رياض عائشة29784131842203006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة531.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد صالح هللا عبد علي29785171841018151

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيخلف حازم مناف ريام29786171842285095

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالسالم عبد اديب مؤيد محمد29787171841186086

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعلي احمود محمد غفران29788171842289127
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيجمعه محمد وليد ساره29789171842288176

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيابراهيم فيلبس اسعد فلورين29790331842044011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد احمد عماد شهد29791171842231167

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد بلو محمد رحاب29792171842277083

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة528.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنباراحيائيعبد محمد حسين اسراء29793191842292002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيمحمد علي حسن محمد29794331841016012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة528.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيايبو طيب جميل رضوان29795331841021012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد محمود الزم29796171841104052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عزيز محمد منى29797171842293071

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيحميد فالح شهم مؤمن29798171841020091

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد محمود محمد العزيز عبد29799171841080121

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحمود جمعة رعد دعاء29800171842281064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.1للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيابراهيم سعيد امجد رغد29801331842038020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيناصر عبد الرحمن عبد عمر29802171841103068

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد محمد عمر29803171841007109

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسين خلف احسان هبه29804171842231285

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيحسين حازم محسن زهراء29805171842254031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيحمد محمد علي سجى29806171842040013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة525.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيابراهيم خليف محمود هاجر29807171842271031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة525.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيشيت هاشم نزار سحر29808171842274112

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائينايف احميد هادي ورود29809311842060033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييحيى عصام ماجد مصطفى29810171841017314

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائيشريف غانم اياد ليث29811171841402018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيداود نوار فؤاد عمر29812191841009145

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد عبدالستار عمر29813171841003143

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحمو خزعل محمود خنساء29814171842237080

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد مضر محمد29815171841011295

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة523.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعزيز ابراهيم خليل محمد29816171841103079

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حازم مصطفى حنين29817171842288082

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد غانم المنعم عبد نور29818171842290238

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيتوما نعمو زهير ساندرا29819331842044010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيجميل نجيب محمد فراس محمد29820171841017267

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسن فتحي ياسين محمد29821171841028238

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحسين هللا عبد محمد رندة29822171842300036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيجوهر داود عبدالرحيم ياسين29823191841085016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةدهوكاحيائيخالدي الرحيم عبد امير شيالن29824331842043015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسن علي حسان ايه29825171842231046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيمرعي فاضل عون عبد ابتسام29826311842045002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد محمد اوس29827171841027028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسليمان اسماعيل عمار نور29828171842357239

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد رافع شهد29829171842301090

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم احمد مفاز29830171842299091

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم سالم ابراهيم29831171841011002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعيسى نوري محمد صالح محمد طه29832171841080104
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيشهاب اسماعيل فارس زينب29833171842296085

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيابراهيم هادي موفق آمنه29834131842240001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي ابراهيم علي تقى29835171842288070

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الحميد عبد هللا عبد صفيه29836171842273125

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعطية عمر عيسى فرح29837171842277166

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيشيت موفق عمار طه29838171841026126

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالرحيم عبد ذنون محمد يونس29839171841011382

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس ذنون ندى29840171842248042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيالياس الكريم عبد هيثم رند29841171842301065

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالياس ابراهيم فراس نور29842171842286365

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيياسين محمد احمد ياسين29843171841026338

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسين خضر الياس حسين29844171841015059

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسعيد محمود الكريم عبد مصطفى29845171841008254

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة518.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيخلف محمود رضوان احمد29846171841056002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيحمد فاضل محمد السالم عبد29847191841350046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيخلف احمد نشوان ندى29848171842237233

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالمجيد عبد فتحي هللا عبد امنة29849171842286035

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيوسمي سلطان صالح سارة29850171842242070

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسليم جميل جمال ابراهيم29851331841070002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر رضوان محمد29852171841012109

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائييحيى اكرم ضياء يوسف29853171841019136

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيكرم خدا قادر صالح دانيار29854201841309024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسن صبري سعد امنة29855171842285022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيسعدون حازم رعد رحمه29856171842273076

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعمر فاضل معمر عمر29857201841048130

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيصباح هشام عمر مصطفى29858331841070148

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحسين ابراهيم حازم مها29859171842104013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيخلف نايف عبد محمد29860171841015173

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيحسين اسماعيل وعد محمد29861171841157073

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر عماد تبارك29862171842274051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائياحمود محمد جاسم جيهان29863171842305039

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيصالح جرجيس باسل ميس29864171842262091

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياسماعيل محمد عبدالكريم سارة29865171842321153

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعطاس جبير علي حسين29866221841029017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيمصطفى توفيق عمار نور29867331842040136

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائينجم هللا عبد فؤاد سلوان29868171841017109

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد ادريس محمود العزيز عبد29869171841005085

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد طه فواز ايمان29870171842283018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمصطفى علي عايد محمد29871171841012116

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيجاسم محمد فرج هللا عبد29872171841040014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد الخالق عبد العزيز عبد سراء29873171842274114

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعبد صالح الرحمن عبد نصير29874191841020057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم حاتم هيام29875171842277220

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيصالح عيدان رافع هند29876171842280267
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد طاهر رياض امنه29877171842231027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيابراهيم خضر خزعل ايمان29878171842238019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسلطان حازم مثنى دالل29879171842286128

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد موسى محمود احمد29880171841007014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة514.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياحمد قاسم ثائر الدين سيف29881331841001046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمطيران حسن محمود رسل29882171842314047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييحيى زكي وائل مريم29883171842286322

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيبشير محمد يونس علي29884171841019070

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيالجبار عبد عثمان يحيى ود29885171841020137

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبود غازي وليد نور29886171842357247

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيخورشيد رشاد حكمت حنين29887171842291054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيشاهر حميد حبيب علي29888171841144105

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيرضا اكبر علي االله عبد29889171841080111

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيابراهيم اسماعيل فواز محمد29890171841007137

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجواد الدين خير الرحمن عبد احمد29891171841080019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيحميد محمود جاسم حميد29892171841196006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعلي اسماعيل حقي ساره29893171842273101

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيخليل ثامر باسم سور29894171842277133

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيخضر هللا عبد عامر عال29895311842054068

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيشحاذة محمد امين منهل29896171841144164

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيحجي جاسم سلمان جاسم29897171841037003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهيتاوي سلطان غانم منال29898171842232270

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمطر حسين محمد نبراس29899171842317077

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيخليل مشعان ليث هاجر29900311842054100

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيمحمود نافع شامل نافع29901171841019125

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد شريف محمد الدين ضياء محمد مصطفى29902171841008258

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحمد صالح خضر هللا عبد29903171841161075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة511.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمود بشير محمود بشير29904171841011075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.3للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيرجب خالد فراس مؤمن29905171841023214

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.2للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيحسن صالح فارس هللا عبد29906311841012018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد عمر29907171841005119

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للنازحين   للبنين  زاخو ثانويةدهوكاحيائييوسف حسن فتاح يوسف29908331841008033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيخلف حسن طعمة عيسى29909311841001030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم محمود فالح فيصل29910131841226010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيكليب ابراهيم حسن احمد29911191841009011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمضحي حسين طه ياسين29912171841080270

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيجرجيس يوسف محمد هند29913171842277218

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيفتاح سعيد مشتاق محمد صميم29914171841011128

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياسروت خلف محمد ضحى29915171842280163

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعثمان علي محمد زهراء29916171842286182

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيبالل علي فتحي فالح29917171841162087

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيياسين يوسف عاصم محمد29918171841023240

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيحسين علي مظفر زينب29919171842304024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة509.0ايمن-  الخارجياتنينوىاحيائيأحمد ذنون حاتم شيماء29920171842401009
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة509.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيمنيف غضبان فداء رؤى29921311842058011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيشهاب رجب الدين نجم ريم29922171842244020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيصالح سعيد ثامر سمية29923331842016022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد هادي المنعم عبد نور29924171842286360

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيالعالي عبد اللطيف عبد طارق زينب29925171842292040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محمد احمد عال29926171842288223

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيعلي حمود علي إبراهيم29927171841010001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيزيادة محفوظ احمد معن اية29928331842040026

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالياس علي محمد قاسم احمد29929171841080026

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد بالل صالح احمد29930171841351016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا مال علي رجاء29931171842298033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيقدوري فتحي احمد عال29932171842237190

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد محسن مهدي محمد امنيه29933171842231034

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيسلطان هللا عبد حسان رغد29934171842289064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيبشير الغني عبد رعد احمد29935171841186005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيحامد شاكر محمود دالل29936171842292015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة505.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمود رافع نور29937171842232298

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة505.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحمد صالح خضر حسين29938171841161039

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يوسف سعد غفران29939171842232233

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجاسم هللا عبد نشوان مريم29940311842047164

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سليمان هللا عبد علي29941171841154024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد جمعه احمد صفا29942171842290159

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيحماد محمد نوفل االء29943171842267015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيخليف محمود هللا عبد سرى29944171842274115

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي وليد ياسر آيه29945171842288014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد أمين هللا وعد مريم29946171842297101

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر محمد حنان29947171842291053

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيرشيد فاضل ياسر نبأ29948171842289159

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياسماعيل خليل ابراهيم مها29949171842357218

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الخوارزمي ثانويةاربيلاحيائيمحمد حسن قاسم سوزان29950311842059005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبدالقادر طارق زياد زينب29951171842273090

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيكامل سالم جمال اسراء29952171842286008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيجرجيس الحافظ عبد ماهر نور29953171842293084

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيفتحي صالح ياسين اسيل29954171842305007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيخضر ذنون نشوان دالل29955171842298030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيغزال ذنون هللا وعد سجى29956171842277123

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيسالم حمادي وعد محمد29957171841026281

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيحمود غثيث محمد زاهر29958171841026093

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحميد بدر فضيحي وعد29959251841007286

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد جبير بهاء احمد29960191841020004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيياسين هللا سعد سمار مريم29961311842034027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.1للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيداود يونس زباد علي29962171841023161

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيحسن قاسم يحيى صبا29963171842291130

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكاحيائيجيجو حسين صديق هاجر29964331842050009
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيابراهيم غازي فيصل غازي29965171841025110

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائييونس محمد عدنان عدله29966171842289114

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيخليفة حمد ماجد فارس29967191841360016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد حازم غسان مريم29968171842266052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيعمر خلف وليد ساره29969171842242072

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد بشير الدين صالح نذير29970171841017334

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيشهاب محسن اسامة اية29971171842299022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيحيدر جالل عبدالجبار اميرة29972171842364003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد علي حسين قحطان29973171841026212

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيسلطان احمد منهل نور29974311842047195

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيحسن طه صباح كرم29975311841006031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيرشيد سليم محمد شامل مؤمن29976171841186068

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيعلي محمد مهدي ضياء29977261841208010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيصالح يونس مؤيد مصطفى29978171841012139

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائياحمد هاشم عمار حنين29979171842235061

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيناصر مسلط محمد احمد29980181841010005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيصالح حمد جاسم حيدر29981171841043014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد هللا عبد عمر29982171841077047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسن احمد فارس هللا عبد29983331841070088

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائييونس هللا عبد الحكيم عبد عائشة29984171842277149

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعادل الدين سيف منير نور29985171842289175

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحميد ابراهيم مقداد زبيده29986171842294113

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيشالل علي فاضل احمد29987181841140004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيفريخ صالح فوزي صايل29988311841002012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيحمري علي فوزي كوثر29989171842040018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.3للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييحيى هادي مهند سيف29990171841022078

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائي محمد طاهر محمد اسماعيل مصطفى29991171841012130

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيهللا عطا إرزيج غانم أحمد29992171841037002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد خليل اسماعيل حسنين29993171841068004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسن يونس الكريم عبد صالح29994171841080098

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيمحمد موسى حمد اسماء29995171842207002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد حسين علي زهراء29996171842314064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيعليج صالح خالد الدين بهاء29997181841016013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحميد محمد جمال محمد29998171841005142

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيذنون حمود محمد ماهر29999171841207064

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد ذنون زينه30000171842232160

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد حسام30001171841005037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد حسين سلمان اسماعيل30002201841227004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيرشيد القادر عبد قحطان اية30003171842291032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيحسن هللا عبد طه غفران30004171842230151

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخلف غدير سلمان اميه30005171842357036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود الكريم عبد شامل سهام30006311842047113

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعليوي صالح محمود شعالن30007171841080093

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيقادر محمد هجران يحيى30008201841017040
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائييونس محمد عامر طيبة30009171842268103

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد زكي مؤيد محمد30010191841019083

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعزيز هللا عبد العزيز عبد عبير30011171842277150

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحامد نايف معن محمد30012171841007142

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين هللا مال اهاب رفل30013321842066017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيحمد الياس ابراهيم حمزة30014171841010013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود علي محمد30015171841024107

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىتطبيقيإسماعيل غانم حازم ياسمين30016171852308015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة547.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيخدر سليمان خضر فيجنتي30017171852245010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيعبد غانم هيثم رشا30018171852235031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة524.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقينائف الرزاق عبد بشار فراس30019171851017208

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيصالح عبودي صالح غازي30020171851103060

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمد احمد اسامة30021171851005014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم عبد محمد زمن30022171852264016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم عبد محمد حسن30023171851161027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة513.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمصطفى خليل سالم خليل30024171851008047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيمهيدي ياسين طه اسراء30025171852283004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىتطبيقيسليمان حسن صادق علي30026171851060017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىتطبيقيحمود سلوم محمود زيد30027171851359011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيتوفيق سليمان محمد احمد30028331851015003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد مؤيد ياسمين30029171852286063

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة508.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيحموك سالم نشوان اماني30030171852266003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين اكرم يوسف30031171851016131

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيقاسم فاضل عبدالخالق محمد30032171851160051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة506.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيحمد محمود مهند محمد30033171851017247

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة505.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمطر رمضان ظافر فاروق30034171851012112

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيخلف فتحي امين هللا عبد30035171851009061

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخضر محمود صالح ياسين30036171851104042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقييونس هللا عبد رضوان محمد30037171851026220

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة499.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيمحمد مصطفى الحميد عبد محمد30038171851157049

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقياسحق اشعيا اكرم مريم30039171852298023

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد اسماعيل صادق يونس30040171851178105

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة497.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيجاسم علي حسين رحمة30041171852231019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيداود أحمد أمير محمد30042131851229003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة496.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقياحمد خلف محمد رفاء30043201852208005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة493.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيسلمان هللا جار كيالن ايسر30044211851004011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد بشير مجدي هيا30045171852286062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة492.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيمحمد هللا سعد رائد هللا سعد30046331851001020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيحسن يونس حسن اسماء30047171852280002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة627.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيسليمان يحيى يوسف رغده30048171842314050

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة620.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي القادر عبد الستار عبد حنين30049171842233067

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة583.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد عباس الكريم عبد نور30050171842277192

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة580.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيسلطان ادريس مروان آمنه30051201842134004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة578.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيقدو محمد جاسم ايه30052171842268020
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة576.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيعواد اسماعيل احمد هديل30053171842314117

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد الكريم عبد رأفت منار30054331842038053

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة559.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيقاسم ياسين صباح مها30055171842299097

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة557.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد وضاح فائزة30056171842286283

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة557.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعزيز احمد عامر ايمان30057171842285036

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائياسعد مجيد تركيش زيد30058201841013022

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة555.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمود مؤيد محمد30059171841024116

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة538.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي حسن رياض صفا30060171842357172

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيأحمد الجليل عبد حيدر ضحى30061311842047124

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة527.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيابراهيم يوسف طالل هدى30062331842040151

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة522.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي تقي غانم غيداء30063171842251140

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيمحيميد خلف سالم زينه30064171842254033

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة517.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيحسون محمود فيصل هديل30065171842274193

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة515.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيزعال احمد نواف لطيفة30066171842242110

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة510.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيفرمان يوسف عدنان براء30067171842290050

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة508.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيهللا سعد عامر الحق عبد احسان30068331841001007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة504.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيشعيا ناصر رعد رونزا30069331842044008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد الدين نجم رحمه30070171842294088

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة496.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيحسون سعدي أسامة دنيا30071171842403021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنين االهلية الفجر ثانويةنينوىاحيائيابراهيم مشهل علي شهم30072171841213008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسن سامي مازن مينا30073331842038054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة494.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيبكر الغني عبد فواز هاجر30074171842268165

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة493.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائييوسف ذنون احمد فيحاء30075171842277167

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة492.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محمد جاسم المنتهى سدرة30076131842238011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيخلف عواد الواحد عبد آرام30077171842232001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الواحد عبد الهادي عبد ايه30078171842232065

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة489.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيداؤد هللا عبد فارس اطياف30079171842291014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة488.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيصالح هللا عبد احمد حمود30080201841058014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة487.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد صالح ياسر آية30081171842403007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة487.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيداود هللا عبد الدين شمس هاجر30082171842314114

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة483.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيالصمد عبد السالم عبد ادهم الهنوف30083191842202008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة483.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد الرزاق عبد ضاري30084171841157035

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة483.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعواد احمد نايف محمد30085171841049086

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيمجيد محمد حازم محمد30086171841025132

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة481.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خزعل عمار آيه30087171842288012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة480.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عالء مصلح30088101841024040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة479.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي نائف حسان المنتهى سدره30089171842268087

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيعمر خلف عامر ياسر30090171841040026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة478.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد احمد ساره30091201842139045

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة477.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد الخالق عبد عامر اماني30092171842302026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييحيى حميد كامل تقى30093171842357061

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيقاسم الدين محي جمال دعاء30094311842047053

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحجي رشيد محمد صباح احمد30095331841001012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد مصطفى محمد طارق عبير30096171842286265
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة475.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمصطفى وهبي عيسى احمد30097331841070013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعساف فاضل محمود نور30098191842370096

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة473.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيرضا حسن أكرم غيداء30099171842237200

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة472.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيسلطان توفيق قتيبة افنان30100171842289010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيرحيم  علي حمه حسين مريم30101171842321257

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبد سالم احمد30102171841170004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيجميل محمد الوهاب عبد ايسل30103331842021030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييوسف هللا عبد محمد طه30104171841017129

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة468.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم يونس علي30105171841175004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة468.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىاحيائيعبدالمجيد جودت اثير الحارث30106171841092001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة467.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحاحيائيعلي خلف محمد حسين30107181841299002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيالغني عبد شيت الخالق عبد أية30108171842298012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحسين صالح سعد شيماء30109171842300053

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسنان عبد مؤيد رياحين30110101842091036

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون ميسر ضحى30111171842294185

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنباراحيائيسطاي نصر مطر عدنان30112191841347015

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيججو رجب فتحي حنان30113171842238028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيموسى شخير نعمه الهام30114261842090004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات اليعربية ثانويةالدين صالحاحيائيجمعه محمد ضاحي امنه30115181842265003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة463.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيعبد صالح سعيد بسام30116181841131010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنين االيمان اعداديةاالنباراحيائيحمد حسين عباس محمد30117191841063011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحاحيائيحمار ياسر فالح ملوك30118181842199013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيجارو الغني عبد صالح حنين30119171842231072

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيغزال محمد الكريم عبد عامر شذى30120171842230123

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائييونس محمد يونس رنا30121171842232127

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين رمضان هدى30122171842232320

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائياحمد بكر شيخو سناء30123331842040090

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين عماد مريم30124171842293069

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة460.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد حامد سعدون محمد30125101841020143

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة459.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم صفوان نبأ30126171842302137

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة459.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيدخيل جمعه احمد حنان30127201842282040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد صادق الدين بهاء30128191841001027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد كاظم مصطفى زهراء30129101842110030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي احمود اللطيف عبد حنين30130171842280074

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيفتحي حسن فتحي عمر30131171841011226

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمحمد عباس خضير راكان30132171841016041

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيقاسم هاشم وليد هللا عبد30133171841020059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد القادر عبد انس المالك عبد30134171841017155

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائينصيف محمد هاشم محمد30135211841063062

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين خضر امير ايالف30136171842357038

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيروبيتان علي الدين سيف شهد30137201842132018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيسعيد حمادي حطاب محمد30138171841112033

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيسليمان هللا عبد سليمان عالء30139171841043032

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةاحيائيرمضان مصطفى يوسف عائشة30140321842047005
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائياحمد محمود حافظ إيالف30141171842298018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيذنون هللا سعد عماد نور30142171842281193

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة454.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائياحمد اسماعيل غانم شهد30143171842302096

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائياللطيف عبد مصطفى ميسر افكار30144171842041006

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود سالم محمد الغني عبد سحر30145171842290149

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنباراحيائيمخلف محمد يونس يوسف30146191841337149

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيحويجه عمر محمد رحمه30147171842271013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيسعيد حمدان جاسم آيه30148171742273063

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة450.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيبطرس ايوب باسم حنين30149171842247009

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة450.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيخلف صالح محمد احمد30150331741001012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد صالح محمد30151171841011276

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة449.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيداود فاضل مسعود علي30152171841066025

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيحسن رضا خليل اميرة30153171842236007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة449.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيحمادي ابراهيم خالد رغد30154171842238038

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود هاشم علي عبير30155171842273132

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعواد صالح الجليل عبد ياسر30156191841343046

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيبدر هللا عبد فارس شهد30157171842357166

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيياسين صالح حسين وفاء30158171842271039

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيامين احمد رعد نبأ30159171842266054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحمد هللا عبد حسام سيف30160171841351066

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائي حاجم  صالح  ايوب اميره30161171842315029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيالجليل عبد سالمه احمد الباري عبد30162191841020025

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد علي ادهم30163171841143019

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيالدين شمس سالم مروان عائشة30164171842235145

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمود ظاهر هللا مال نمشة30165171842251187

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمالك خليل عباس علي30166331841070097

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسين علي يحيى دالل30167171842235071

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيفتحي بدر طه اصيل30168171842237013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيقدوري ابراهيم علي محمد30169181841009070

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائييحيى زغلول محمد غفران30170171842290182

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىاحيائيخضر الياس محمود شكر30171171841058008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيمرعي اسماعيل محمد رند30172171842238040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيسلمان خلف سليمان بان30173311842047030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين يونس مريم30174171842295065

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييونس المنعم عبد معد اشرف30175171841011056

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد جاسم هللا عبد الزهراء30176171842280024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيجاسم أنصيف محمد أمنة30177171842281003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن ابراهيم جمعة زهراء30178171842281082

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيعباس الجبار عبد عباس عماد30179311841006029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيرمضان علي خليل دالل30180331842058004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيحسن خليف محمد مالك30181171842284071

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيحسين الرحمن عبد نايف حسين30182201841009014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكاحيائيصالح حسن محمود اديب30183201841261003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيشيت موفق عمار نعمة30184171842237236
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيكردي محمد يونس وصال30185171842281219

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيحسن مراد خالت شيردل30186171841060048

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيموسى حمودي صالح ريام30187191842298004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس حسين شهد30188171842285135

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد خليفة نمارق30189171842280227

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمسلم علوان عزيز حيدر30190291841004045

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيتركي موفق اياد محمد30191171841012104

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمحمود يونس محمد أحمد30192171841001013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد جهاد الرزاق عبد رحمة30193131842242040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحمد غانم خالد صفا30194171842293057

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعواد احمد نايف االله عبد30195171841049048

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمصطفى ابراهيم السالم عبد زينب30196171842231124

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيفتحي محسن جمال زهراء30197171842262040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسين حامد الرزاق عبد لؤي30198171841008179

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد علي بسمان محمد30199171841021086

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد الرحيم عبد الدين محي صفا30200171842284051

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيسعيد اوصمان حسن داليا30201331842051008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد صلبي محمد30202171841162104

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد فيصل غازي حكم30203171841012041

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم عبدالناصر علي30204171841003129

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيحميد مصلح الرحمن عبد دنيا30205171842242048

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنباراحيائيسلطان حاجم علي هشام30206191841337140

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصابر مصطفى سداد محمد30207201841259161

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حسين صالح زينه30208181842197011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيسليمان علي محمد رؤى30209171842235075

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد أحمد خضر العزيز عبد30210171841037011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيسليم هللا عبد حاتم فاطمة30211171842292068

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائياسماعيل سالم نمير مصطفى30212311841024185

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائياحمد علي محمد حيدر30213171841364021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيحسين علي محمد موفق طيبه30214171842302103

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد حكمت مهند فرح30215171842286294

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيمحمد هللا عبد نجم فاطمه30216331842042024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيقاسم اللطيف عبد قاسم ايه30217171842251035

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيحسين عبد علي دعاء30218171842316015

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود صالح عادل هدى30219171842290249

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين الحبانية ثانويةاالنباراحيائيساجر خلف محمد حازم30220191841046014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائياحمد توفيق سلوان رحمه30221311842049007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكري رائد رنا30222171842294098

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياحمد عباس المنعم عبد زينة30223171842279045

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيسعدون عطيه يوسف حسن30224221841014004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد منذر رندا30225171842315056

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات وانه ثانويةدهوكاحيائيمحمود عزالدين خالد مها30226331742046011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيصالح ميسر احمد مصطفى30227171841013070

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيرمضان اسماعيل الحق عبد اية30228331842058003
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عطا احمد رفل30229171842004005

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائييحيى هادي الواحد عبد محمد30230201841007044

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعلي جواد الخالق عبد حسين30231221841306059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائياحمد صمد لؤي حسن30232201841005016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين العبيدي اعداديةاالنباراحيائيذيب حميد مشهور اكرم30233191841024003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد خالد اية30234171842283014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيشيت محمود يونس آمنة30235171842267003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائياحمد العزيز عبد عماد ريام30236171842238043

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيرشيد بشير علي رامي30237171841154010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيجاسم حسن جاسم علي محمد30238231841067073

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد حميد لؤي فاطمه30239141842101033

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيالياس سليمان لقمان الرا30240171842245044

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائييوسف جرجيس سمير ساندرا30241331742044011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين االهلية الخير بوادر ثانويةالبصرةاحيائيعلي سالم عوده عماد30242161841343003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيشيت غازي لؤي رسل30243171842357094

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيشنيتر مطيران اجلوي هللا مد30244171841350163

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعلي داؤد احمد اية30245171842279011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياحمد رشيد خالد محمد30246171841028210

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين باسم ايهاب30247171741005034

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةاحيائيمعروف سلمان داود احمد30248321841047001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىاحيائيحسين يونس ذنون حمزة30249171841058004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيفرج شرهاد زويد حسين30250281841151046

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم نجم يوسف30251171841016146

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيجليل حميد علي مريم30252211842137078

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيمحمود عباس علي حسين30253171841175002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيعبد عجيل ناجي هديه30254191842211043

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيمصطفى جمال حسن زهراء30255201842114028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيحميد هللا سعد غانم ايالف30256171842316007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصالل عبد محمد احمد30257201841259019

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل محمد ميادة30258171742277079

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد بدر رقية30259171842267068

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين فالح زينب30260171842284039

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائياسماعيل خزعل شامل ميسم30261171842284072

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيشريف يحيى محمد ايالف30262171842289027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيصكبان عسكر عبدالهادي مصطفى30263231841252154

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيعلي محمود ياسر الدين نور30264331841070157

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد يحيى سالم بنان30265171842277057

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمهدي احمد حسين علي30266211841272093

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيراضي طارق علي يوسف30267171841011374

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكاحيائيظاهر محمود سالم ابراهيم30268201841062042

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سالم معن نور30269171842299109

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا مال نبيل غفران30270171842315101

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيإبراهيم عزيز ناصر عمر30271171841039031

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد دنيا30272171842315046
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائياحمد موسى زياد نور30273331842058016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيحنتوش احمد محمد باسمة30274171842284013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيوهب داود يحيى رحمة30275171842237094

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيعطية رمضان هللا عبد رحمة30276171842238036

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر يوسف مريم30277171842281170

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيالقادر عبد الرحمن عبد عاصم هللا عبد30278211841004074

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة422.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيمحمد سلمان فاضل عباس30279291841153143

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىاحيائيعبد حسن محسن علي30280291841105016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيحسين صالح ابراهيم حسام30281181841010014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد نعمان  زهراء30282171842315059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمود وليد امنة30283171842274025

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيحسين عبيد حامد ابراهيم30284311841006001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسين احمد جبار االء30285171842235018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيناصر عبد نجيب حسين30286241841203047

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيناصر صاحب يوسف هيثم30287291841153253

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد جمعه سناء30288171842279059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين هاشم سعد رشا30289171842237105

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيصالح هالل ابراهيم حسين30290171841042008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحسين عبو راكان ايه30291171842277045

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيمصطفى خوادا محمد رحاب30292171842316022

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون كريم بسام30293171841143027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيخضر الحليم عبد بشار دالل30294171842235068

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيحيدر جالل طلعت علي30295171841065020

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة489.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حبيب احمد نبأ30296171852231063

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة487.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيمتي صليوا خالد اندرياس30297171851067008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة486.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكتطبيقياحمد هللا عبد حربي رند30298331852042005

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة486.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيحامد محمد مطلوب رانيا30299171852285023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة483.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقييونس صالح عماد عبير30300171852254016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة482.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل القادر عبد الدين خير طيبه30301171852302038

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقييونس سالم علي هاجر30302171852267050

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة479.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحمود محمد رياض عمار30303171851026179

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكتطبيقياحمد الكريم عبد جعفر نورا30304201852112006

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقياحمد محمد هللا عبد كرم30305171851039064

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد الدين سعد فارس ضحى30306171852266009

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن خضر فراس محمد30307131851015051

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقينور عبد حسين عالء كاظم30308241851027070

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة472.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيفتحي فرحان محمد شهله30309171852285046

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقينجم محمد خالد آيه30310171852273003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقياحمد غانم احمد رفاه30311171852274021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة468.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقياحمد مطلك الرحمن عبد الكريم عبد30312171851166024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد حازم عمر زينب30313171852232043

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيامين حمد علي مندان عمر30314201851015027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيمحمود هللا عبد محمود آمنة30315171852286002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيحميد فتحي خليل رغد30316171852237021
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة464.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحمود هالل حسن عباس30317251851122072

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة463.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيساري عواد محمد فوزان30318171851160044

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعزيز جلود الكريم عبد اية30319171852285011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيطه طالب علي وفاء30320171852288107

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيخلف صالح الرزاق عبد حسين30321211851068003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد نجم سعود وليد30322191851084018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيالرحمن عبد القادر عبد فؤاد آمنه30323311852058001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقياحمد عبد نجم رضوان30324171851019034

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيكريم كسار صبحي عبدهللا30325191851060017

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعداد عبوش صالح علي30326171851005083

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين ازهر الحارث30327171851039010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنين افرام مار ثانويةكركوكتطبيقيزكو ابراهيم زكو ميالد30328201851039008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىتطبيقياحمد حامد فارس هبة30329171852300016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة451.0خارجيوناالنبارتطبيقيعمر دلف خالد محمد30330191851400005

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة449.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عباس خضير شعالن30331171851020032

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيخليل عاصي هادي محمد30332111851048017

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيميا يوسف بهنام دانييال30333331852044002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمود جرجيس مكرم طه30334201851013027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى محمود احمد محمد30335171851012124

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمود حسان احمد30336171851019007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيسليمان هللا عبد قتيبة هللا عبد30337171851016070

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد محمد عايد حيدر30338241851207054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيحامد يوسف يونس نور30339171852289070

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيحسن شاكر محمد رافد محمود30340171851007095

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة445.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حمد محمد قيس30341171851036040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة445.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقياسماعيل محمد جاسم زينب30342201852130010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى محمود عالء احمد30343171851028013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب احمد ايهاب30344171851161018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيشمخي حامد طالب سجاد30345261851027030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل حازم رفعت رحمه30346171852285026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقياحمد موفق احمد محمد30347171851143160

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين محمد احمد30348171851007013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيحميد نذير قصي شهد30349171852299022

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة441.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىتطبيقيعرب الياس بهزاد فرهاد30350171851060019

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين وانة ثانويةنينوىتطبيقيمحمود هللا عبد محمد أنور30351171851093002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمود شاكر صالح محمد شاكر30352171851040024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0ايسر-  الخارجياتنينوىتطبيقيأحمد شهاب صالح رحمه30353171852403007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة439.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحتطبيقيكريم صالح محمد احمد30354181851347001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعمر مطشر سعد ابراهيم30355101851020003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود نفتان طارق زياد30356191851060010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد جاسم علي سعد30357201851209052

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقييونس فتحي مؤيد هللا عبد30358171851007058

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيذنون ثامر علي بدران30359171851024020

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيياسين محمد السالم عبد مؤمنة30360171852321059
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيحميد نذير قصي االء30361171852299004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقييحيى بشير اسام براء30362171851008037

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد تركي سمير علي30363291851151159

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيحسين ابراهيم المنعم عبد حسين30364201851026017

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المهيري ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد محمد نايف حازم30365201851034001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيجميل ابراهيم طالب احمد30366111851203023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد حجاب محمود صفوان30367171851207004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيعبود غازي فيصل محمود30368171851011191

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيذنون محمد جاسم زينب30369231752086030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيبالوي ياسين محمود معن30370171851012167

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن خلف حسن محمد30371181851016024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيجاسم نصيف سامي مصطفى30372201851022059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيفرج نوري لطيف ايمان30373201852114012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيذنون شلو ثامر عمر30374171851011122

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم خالد رحمة30375171852321018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيقاسم عبد قاسم احمد30376171851217003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيفرحان كريم عزيز حيدر30377261851201042

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان كواد خضير حيدر30378241851152016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد فارس هللا عبد30379171851008072

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسين هالل محمد طارق30380171851011073

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقييحيى الرحمن عبد عمار الرحمن عبد30381171851017129

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد جاسم نصيف عبدالقادر30382171751005030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيكريم حسن عماد احمد30383201851045002

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد وحيد احمد مدين30384171851350195

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيفهد مهني حامد العابدين زين30385281751044057

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيابراهيم الحسين عبد فاضل هللا عبد30386271851152029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمجيد يونس محمد نور30387171852288100

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيشمعون بهنام بطرس ساندرا30388171852249014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيجاسم ياسين حسين مصطفى30389201851020098

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيمجمان ضيدان ديوان عباس30390221851003076

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعباس الهادي عبد حسن علي30391271851019058

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد سبهان هللا عبد محمد30392171851007088

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقيصالح خلف سعد الدين سيف30393311851100006

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيثابت القادر عبد زهير القادر عبد30394191851110004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسين هشام محمد30395141851200151

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين نوزاد شوقي30396201851307008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين االهلية النجاح ثانويةنينوىتطبيقيسليمان يوسف سهيل يوسف30397171851187008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيمحمدعلي بدران نضال رغد30398171852273026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقييونس محمد خليل علي30399331851070052

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيعزيز حسن سمار هللا عبد30400201751008015

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد خلف محسن سامي30401171851040021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعباس محمود محمد خالد30402201851026020

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيمصطاف ثامر محسن احمد30403211851014011

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيالحميد عبد الستار عبد عمار ساره30404171852321035
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيالباقي عبد مصطفى عماد غيث30405171851011136

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيزيدان ميسر فارس مؤمن30406171851027108

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد غانم الرحمن عبد30407171851017130

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي جاسم حازم مصطفى30408221851091108

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيمحمد عياده عمار الخالق عبد30409311851004026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقينايف كنعان ثائر فتوح30410171852357028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد السالم عبد احمد خطاب30411201851011019

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيسلمان جالل حمزه الباسط عبد30412171851059014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقييحيى الدين سعد رعد محمد30413171851028114

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيمحمود خزعل احمد حمزة30414171851007029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خضر بدر دنيا30415171852232032

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيسوادي ياسين حسام مصعب30416161851034127

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبوش عواد بالل احمد30417171851005003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى زهير خالد سما30418171852268010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيخليل تركي مدروج هللا عبد30419191851287042

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيجاسم حامد رمزي علي30420171851017182

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيسلطان هادي فارس حسن30421171751161008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيججو بولص سالم كلوديا30422331852044013

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيصالح عطيه صادق محمد30423191851084015

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور باشخ محمد صادق محمد30424161851364220

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيإبراهيم علي حسين مصطفى30425171851026266

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيبيدو خليفه نوري محمد30426171851112026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الستار عبد سمير ابراهيم30427171851025003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عباس ماجد حنين30428171852237017

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى ياسين رمضان احمد30429171851363004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعطار جبر قاسم محمد30430221851310148

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيكوذي سليم جمال مريم30431331852044016

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقياسود سعدو ديوالي شهد30432331852040027

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرختطبيقيخسباك مرير ستار احمد30433101851160001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيالزم كريجي قاسم مقتدى30434261851020037

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيشبيب سلمان مجيد الرحمن عبد30435111851021055

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقياللطيف عبد نعمان عمر فاروق30436171851010054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعبد خلف عبود فراس30437201851026038

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيسياح عديم غانم احمد30438181851073006

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقينجم منصور محمد هللا عبد30439171851142023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد الستار عبد عدنان مؤمن30440171851015127

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيخفي جميل وليد فاطمه30441161852383066

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيحسين ابراهيم خليل حيدر30442211851011015

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه نجم رحيم علي30443221751078023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيعباس فاضل فارس نور30444311852038018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيعجل حسين حمد علي30445201851204028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيعكله مخلف الرحمن عبد مهند30446201851259257

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمرعي امهيدي مروان مصطفى30447171851008134

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيدحام عطيه باسم مسلم30448241851069028
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيخليفه كريم عقيل عبدهللا30449231851001031

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقينايف ابراهيم عمار ابراهيم30450171851019003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيجبير اسعد فائق مخلد30451191851020073

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحل عبادي شاكر يقين30452111752109074

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيزيدان محمد صباح عبدالرحمن30453171751007012

الحقوق كلية/الموصل جامعة647.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيحمدي محمود احمد ابراهيم30454171821024002

الحقوق كلية/الموصل جامعة627.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيسليمان زكي نشوان ايه30455171822290034

الحقوق كلية/الموصل جامعة622.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيصالح احمد حاتم احمد30456171821075001

الحقوق كلية/الموصل جامعة607.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيعويد عراك محسن نزهان30457171821112054

الحقوق كلية/الموصل جامعة598.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم حسين عبد عامر30458171821207075

الحقوق كلية/الموصل جامعة596.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيعبد جلوب حسن ريم30459171822249012

الحقوق كلية/الموصل جامعة590.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمرعي احمد صباح سعدون30460171821207055

الحقوق كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد الخالق عبد معمر يوسف30461171821011135

الحقوق كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيصادق عمر صالح محمد ايفان30462331822040004

الحقوق كلية/الموصل جامعة583.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيغدير عواد ملوح فالح30463171821207115

الحقوق كلية/الموصل جامعة580.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيرحو درسون بهجت ايناس30464171822295004

الحقوق كلية/الموصل جامعة578.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيياسين محمد ادريس سرمد30465331821015007

الحقوق كلية/الموصل جامعة563.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجعبر خليف عبد عمر30466171821207100

الحقوق كلية/الموصل جامعة562.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيجوير هادي هاشم محمد30467171821350272

الحقوق كلية/الموصل جامعة561.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيابراهيم الرحمن عبد رياض يحيى30468171821402177

الحقوق كلية/الموصل جامعة556.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيحمد ابراهيم هللا عبد زينب30469331822021007

الحقوق كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيهللا عبد نافع زياد سرى30470171822286048

الحقوق كلية/الموصل جامعة549.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيعباس حمزه هشام نور30471171822295053

الحقوق كلية/الموصل جامعة548.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيمعيوف عويد جالب مزاحم30472171821359053

الحقوق كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيخضر صالح احمد فيان30473171822267050

الحقوق كلية/الموصل جامعة545.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيسعيد محمد صائل بشرى30474171822403055

الحقوق كلية/الموصل جامعة544.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيحسن احمد كاظم ريمة30475331822040017

الحقوق كلية/الموصل جامعة543.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمجول فتحي حسن مشعان30476171821350345

الحقوق كلية/الموصل جامعة543.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبييونس ذنون وعد سعد30477171821024038

الحقوق كلية/الموصل جامعة541.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيايوب جمعه ذياب دالل30478171822315029

الحقوق كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيسليمان محمود محمد حنين30479171822294015

الحقوق كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيزكي يحيى غانم آية30480171822232005

الحقوق كلية/الموصل جامعة537.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيهللا عبد مجيد ريسان رغد30481171822302030

الحقوق كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعبو علي الخالق عبد مصطفى30482171821025192

الحقوق كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيخضر أحمد عمار حنان30483171822290040

الحقوق كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيابراهيم هللا عبد رشيد خالد30484171821005037

الحقوق كلية/الموصل جامعة531.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيعلي محمد ياسين لقمان دالل30485331822042011

الحقوق كلية/الموصل جامعة527.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيحمدي حازم جمال رحمة30486171822305046

الحقوق كلية/الموصل جامعة526.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيحمادي محمد صالح محمود30487311821001021

الحقوق كلية/الموصل جامعة526.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم محمد زينب30488171822302037

الحقوق كلية/الموصل جامعة525.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيموسى حمد احمد محمد30489171821015116

الحقوق كلية/الموصل جامعة525.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىادبيجاسم محمود عيد هيثم30490171821202039

الحقوق كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيلوالن محمود حسين محمود30491171821009151

الحقوق كلية/الموصل جامعة522.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيمحمد مشعل بشير الواحد عبد30492171821142047
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الحقوق كلية/الموصل جامعة520.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد ابراهيم هللا خير30493171821109004

الحقوق كلية/الموصل جامعة519.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيحمزة محمود شكر محمود30494331821016016

الحقوق كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمرود نايف فارس الكريم عبد30495171821005064

الحقوق كلية/الموصل جامعة519.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيسليمان عبدالستار باهر محمد30496171821351115

الحقوق كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيمحمود ثامر غزوان حكم30497171821028027

الحقوق كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الكبر ثانويةنينوىادبيسعيد سالم ادريس فايز30498171821210005

الحقوق كلية/الموصل جامعة518.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيهللا عبد عبوش محمد عمر30499171821366168

الحقوق كلية/الموصل جامعة517.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيتركي هللا عبد حميد براء30500171822295006

الحقوق كلية/الموصل جامعة516.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبياحمد شيت محمد بالسم وائل30501171821024113

الحقوق كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعبوش احمد سالم وسام30502171821009179

الحقوق كلية/الموصل جامعة511.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبييونس ابراهيم خضر احمد30503171821025009

الحقوق كلية/الموصل جامعة511.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبياسماعيل رمزي محمد لؤي جمان30504171822231028

الحقوق كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيصالح احمد سعد سيف30505171821064033

الحقوق كلية/الموصل جامعة509.0للبنين وانة ثانويةنينوىادبيمحمود محمد شعبان فتحي30506171821093010

الحقوق كلية/الموصل جامعة508.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعلي حسين علي نسرين30507171822274078

الحقوق كلية/الموصل جامعة508.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيشيبو كري محمد الدين تاج30508331821021002

الحقوق كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمد غانم وليد علي30509171821144099

الحقوق كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيحمدي علي خالد عمار30510171821011084

الحقوق كلية/الموصل جامعة505.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيثرثار عايد سطم حواس30511171821090004

الحقوق كلية/الموصل جامعة504.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيشحاذة الرزاق عبد عارف الرزاق عبد30512171821027090

الحقوق كلية/الموصل جامعة504.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيحبيب عجيل الحكيم عبد سيف30513171821073009

الحقوق كلية/الموصل جامعة503.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيخفيف حضيري محمد ظاهر30514171821090009

الحقوق كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمود فتحي حسين اياد30515171821143034

الحقوق كلية/الموصل جامعة501.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيقاسم الوهاب عبد عالء عال30516171822273052

الحقوق كلية/الموصل جامعة501.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيعلي حجي هللا عبد خالد30517331821070034

الحقوق كلية/الموصل جامعة500.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيمحمد محمد صديق رفل30518171822285028

الحقوق كلية/الموصل جامعة500.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيغزال شيت محمد بشير عمر30519171821012063

الحقوق كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعلي محمد احمد فرات30520171822232055

الحقوق كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيشيت محمد الرزاق عبد رانيا30521171822284023

الحقوق كلية/الموصل جامعة499.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيشريف خليل علي مرتضى30522171821074019

الحقوق كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيقاسم حسن قاسم زينه30523171822273028

الحقوق كلية/الموصل جامعة498.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيمحمود حامد هاني محمود30524171821066011

الحقوق كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبياحمد كوان حمد فيصل30525171821143136

الحقوق كلية/الموصل جامعة496.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيسليم اللطيف عبد سليم مدين30526171821402144

الحقوق كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيصالح حسين تيسير حسن30527171821028024

الحقوق كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمود يونس ذنون احمد30528171821143009

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىادبياحميد ذياب احمد سليمان30529171821049008

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبياحمد نذير شاهين امين30530171821005017

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعلي صالح احمد صالح30531171821003060

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيمحمد صالح يونس مصطفى30532331821015031

الحقوق كلية/الموصل جامعة494.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيعلي حسين احمد طيبة30533171822231067

الحقوق كلية/الموصل جامعة494.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبياحمد غدير محمود احمد30534171821114007

الحقوق كلية/الموصل جامعة493.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيمحمود جمال مدحت مروان30535171821402146

الحقوق كلية/الموصل جامعة493.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيمحمد خليل الرزاق عبد موفق30536171821026221
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الحقوق كلية/الموصل جامعة491.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيسعيد الدين محي احمد الدين محي30537171821011114

الحقوق كلية/الموصل جامعة491.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيسالم صلبي لواح محمد30538171821113026

الحقوق كلية/الموصل جامعة490.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيفتحي خضير يونس احمد30539171821084020

الحقوق كلية/الموصل جامعة490.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجربوع مخلف محمد فيصل30540171821207118

الحقوق كلية/الموصل جامعة489.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيالياس وعدهللا محمد نور30541171822357062

الحقوق كلية/الموصل جامعة488.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيحسين حميد رائد هللا عبد30542331821021008

الحقوق كلية/الموصل جامعة488.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيهللا عبد علي حسن احمد30543171821069002

الحقوق كلية/الموصل جامعة487.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيحسن علو حسن حسين30544331821015003

الحقوق كلية/الموصل جامعة487.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبياحمد خلف صبري عالء30545171821351081

الحقوق كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيخضير عبيد جاسم الحميد عبد30546171821144070

الحقوق كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيعلي يونس غسان امنة30547171822286005

الحقوق كلية/الموصل جامعة485.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيصفو القادر عبد محمود محمد30548171821016112

الحقوق كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعلي محمد الواحد عبد وعد30549171821009183

الحقوق كلية/الموصل جامعة485.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيطه ياسين قتيبة شهد30550171822403109

الحقوق كلية/الموصل جامعة484.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجربوع مخلف محمد زيد30551171821207049

الحقوق كلية/الموصل جامعة484.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيطه حازم علي فرح30552171822321015

الحقوق كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيخليف عبد فاضل شهد30553171822235066

الحقوق كلية/الموصل جامعة483.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلادبينوري الواحد عبد الكريم عبد القادر عبد30554311821072015

الحقوق كلية/الموصل جامعة483.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيحسن محمد عباس عامر30555171821074007

الحقوق كلية/الموصل جامعة482.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبينجف ولي صالح حسين30556171821066001

الحقوق كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد علي الرحمن عبد عمر30557171821011091

الحقوق كلية/الموصل جامعة481.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيبرجس علي حسين هللا عبد30558171821350157

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيذنون طاهر محفوظ نور30559171822301074

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الكبر ثانويةنينوىادبيغيار نفدان محمد العزيز عبد30560171821210002

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبينجم هللا وعد صالح هللا عبد30561171821351068

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنات السالمية ثانويةنينوىادبيمحمود خضر الوهاب عبد زهراء30562171822322006

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيمحمد خورشيد مسعود بشرى30563331822016008

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيأحمد كصب أحمد حسين30564171821037003

الحقوق كلية/الموصل جامعة479.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيحروش حميدي راكان حميدي30565171821011033

الحقوق كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحامد حازم الكريم عبد رغده30566171822290065

الحقوق كلية/الموصل جامعة479.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبينهار محمود علي انس30567171821036005

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيداؤد عبد خضر صدام30568171821027065

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيعجاج عاني المنعم عبد ناجي30569171821040052

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيصالح جهاد طارق الحكم30570331821001010

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبينفسو صالح دخيل برزان30571331821060003

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيبهنان رمضان عدنان قحطان30572171821051040

الحقوق كلية/الموصل جامعة478.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيخالد عزيز جالل عمر30573171821109011

الحقوق كلية/الموصل جامعة477.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيحمادي علي يوسف احمد30574171821366028

الحقوق كلية/الموصل جامعة476.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم فتحي دالل30575171822277022

الحقوق كلية/الموصل جامعة476.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد الباقي عبد رضوان عمر30576171821020071

الحقوق كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبياحمد حمو يونس كرم30577171821064048

الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبييونس ياسين فوزي ريم30578171822357034

الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيحما سيدو خلي عامر30579331821070072

الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيرجب بكر فاضل مصطفى30580171821080140
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الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيمحمد عباس حاضر بشار30581171821206039

الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيخضر سلطان طه شيماء30582171822077001

الحقوق كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيهللا عبد نجم مزهر اسراء30583171822283006

الحقوق كلية/الموصل جامعة474.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبياسماعيل حسن محمد فرح30584311822043014

الحقوق كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيبالوي ياسين محمد نزهان30585171821001151

الحقوق كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيسعيد مظفر احمد دالل30586171822290044

الحقوق كلية/الموصل جامعة473.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيمعروف حسين هاشم احمد30587171821084018

الحقوق كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيجاسم احمد ابراهيم رؤى30588171822300009

الحقوق كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيصالح حسين سليم فيصل30589171821143137

الحقوق كلية/الموصل جامعة471.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيعبد احمد علي منار30590171822295044

الحقوق كلية/الموصل جامعة471.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبياحمد جمعة خالد وليد30591171821044027

الحقوق كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيصالح حسين ثابت مصعب30592171821052021

الحقوق كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيعبو الرحمن عبد احمد محمد30593171821011102

الحقوق كلية/الموصل جامعة470.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيحسن مرعي احمد هللا عبد30594171821024055

الحقوق كلية/الموصل جامعة469.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمحمد حسين جمال سهى30595171822314047

الحقوق كلية/الموصل جامعة469.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيحمو اوسف الياس مصطفى30596171821109019

الحقوق كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحسن عواد خالد نجوى30597171822281069

الحقوق كلية/الموصل جامعة468.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمحمد خضر صالح فوزي30598171821063057

الحقوق كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمحمد محمود محمد عماد30599171821009104

الحقوق كلية/الموصل جامعة467.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيقاسم هللا وعد سعد يزن30600171821024116

الحقوق كلية/الموصل جامعة467.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمعيوف ابراهيم حمود زبن30601171821063025

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيحامد عبد ليث سجى30602171822292037

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبييونس احمد سعد مصطفى30603171821020113

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيتوفيق الوهاب عبد ياسر الوهاب عبد30604171821024061

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيهللا عبد ادريس بسام سليم30605171821019041

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم خليف زيدان شعالن30606171721207093

الحقوق كلية/الموصل جامعة466.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمطلك حماد محمد ظاهر30607171821063040

الحقوق كلية/الموصل جامعة465.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيعزو احمد صباح احمد30608171821402008

الحقوق كلية/الموصل جامعة465.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيسليمان ذياب رافع اسراء30609171822297006

الحقوق كلية/الموصل جامعة465.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيمحمد عباس حسن المهدي محمد30610171821066009

الحقوق كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيرمضان حسين علي سيف30611171821009069

الحقوق كلية/الموصل جامعة464.0نينوى-  النازحيننينوىادبيخليفة محمد مجيد سعد30612171721502266

الحقوق كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيزكي يحيى غانم انتصار30613171822232013

الحقوق كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيابراهيم محمود خالد رفل30614171822290068

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبياحمد حازم مازن يزن30615171821016152

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحميد الجبار عبد محمد زيد30616171821143064

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيمحمود الزكي عبد غيث ضحى30617171822285059

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيعكله ياسين نايف محمد30618171821206156

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيحمو مندو وحيد مندو30619171821348015

الحقوق كلية/الموصل جامعة463.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيحمودي خضر الكريم عبد حنين30620171822274031

الحقوق كلية/الموصل جامعة462.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيخلف حسن احمد يوسف30621171821075054

الحقوق كلية/الموصل جامعة462.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي حسين حمود ضاري30622171721207107

الحقوق كلية/الموصل جامعة462.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبيمحمد هللا عبد صخر نغم30623311822054025

الحقوق كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعلي حسين يوسف محمد30624171821001137
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الحقوق كلية/الموصل جامعة461.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمحمد فهد عبيد جفران30625171721207037

الحقوق كلية/الموصل جامعة461.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيشريف محمد شامل زينه30626171822314042

الحقوق كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد هللا عبد الكريم عبد محمد30627171821053036

الحقوق كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعلي علي ابراهيم امنه30628331822040002

الحقوق كلية/الموصل جامعة459.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيسلطان احمد زكي مصطفى30629171821402149

الحقوق كلية/الموصل جامعة459.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيعلي محمد فاضل سالم علي30630171821066004

الحقوق كلية/الموصل جامعة459.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيحامد محمود فارس بلقيس30631171822274027

الحقوق كلية/الموصل جامعة457.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد محمود مؤيد لؤي30632171821036034

الحقوق كلية/الموصل جامعة457.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيحامد محمود فارس زينب30633171822357038

الحقوق كلية/الموصل جامعة457.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيراضي حمد عامر حمد30634171821032016

الحقوق كلية/الموصل جامعة457.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيحسين احمد سالم سليمان30635171821075019

الحقوق كلية/الموصل جامعة457.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيشيبو ابراهيم ادريس رياض30636171821402059

الحقوق كلية/الموصل جامعة456.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيفرج مجيد صباح ضياء30637171821004012

الحقوق كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيسعيد محمد عثمان نوح30638171821077044

الحقوق كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيقاسم سعيد محمد طارق عمر30639171821001084

الحقوق كلية/الموصل جامعة455.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيارخيص هللا عبد صبحي سلوى30640171822314046

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيهللا عبد جالل ياسر فارس30641171821005081

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيمعجون سليمان محمود رحمه30642171822244005

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيعلي حسن زهير نور30643171822315071

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىادبيزينل سالم الحكيم عبد محسن30644171821065005

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0المختلطة المسائية مخمور ثانويةنينوىادبيعلي عبدالعزيز فواز صفوك30645171821356009

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيشغيل رشيد محمد خالد30646171821090005

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيسلمان حامد مجيد علي30647171821099007

الحقوق كلية/الموصل جامعة453.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيعلي الرحمن عبد محمد رزان30648171822285026

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعزيز عاكوب ميسر عالء30649171821009097

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيمغير عيادة علي سعدون30650171821113011

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيخليل محمود شكر زينه30651311822049017

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيقاسم محمود العزيز عبد احمد30652171821104002

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعزيز الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن عبد30653171821024052

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيسليمان علي محمد سبأ30654171822317026

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيابراهيم حبش محمد نشوان30655171821142093

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيفنش هللا عبد غانم محمد30656171821037017

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمعجل حميد سعد مثنى30657171821063060

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيهللا عبد نجم الباسط عبد فاطمة30658171822242036

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0للبنين الموصل سد ثانويةدهوكادبيصالح علي احمد محمد30659331721022011

الحقوق كلية/الموصل جامعة451.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيهللا عبد نجم باسم احمد30660171821400001

الحقوق كلية/الموصل جامعة450.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيرجب احمد حسن همام30661171821041016

الحقوق كلية/الموصل جامعة450.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيخضير علي خضر الدين سيف30662171821027062

الحقوق كلية/الموصل جامعة450.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعزيز الرحمن عبد وضاح عثمان30663171821024065

الحقوق كلية/الموصل جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيجوير هادي هاشم ضحى30664171822273048

الحقوق كلية/الموصل جامعة450.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيحسين ابراهيم محمد رحمه30665171822254023

الحقوق كلية/الموصل جامعة449.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيشريف ابراهيم غسان دعاء30666171822299012

الحقوق كلية/الموصل جامعة449.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبياسماعيل محمد مهند فنر30667171821024076

الحقوق كلية/الموصل جامعة449.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيعلي محمد غانم السالم عبد الستار عبد30668331821001034
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الحقوق كلية/الموصل جامعة448.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيفجر بدر مشعل عذراء30669171822288068

الحقوق كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد هيجل حسين ليث30670171721143059

الحقوق كلية/الموصل جامعة448.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيجحيش سردي سلمي نايف30671171821400160

الحقوق كلية/الموصل جامعة448.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيذنون بكر موفق عمر30672171821019094

الحقوق كلية/الموصل جامعة447.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيعبو فتحي هللا عبد ايالف30673171822297015

الحقوق كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبياللطيف عبد طارق خالد محمد30674171821005095

الحقوق كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيعبو حميد طالل مها30675171822279030

الحقوق كلية/الموصل جامعة446.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيخطاب هللا عبد زياد اوس30676171821026040

الحقوق كلية/الموصل جامعة446.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيعلي محمد وليد محمود30677171821020109

الحقوق كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحسن عواد فارس خالدة30678171822281019

الحقوق كلية/الموصل جامعة446.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيصالح فتحي محمد قتيبة30679171821084072

الحقوق كلية/الموصل جامعة446.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيعزيز صالح نوري امير30680171821400020

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلادبياسماعيل الحميد عبد قيدار محمد30681311821063008

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد حسين فرحان فرحان30682171821036032

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمحمد سالم لؤي رحمة30683171822292017

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعيسى ابراهيم ياسين احمد30684171821018023

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيكريف فليح محمد اسعد30685171821104003

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيسليمان سلمان حسين سيف30686171821068006

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيايوب غانم خالد اسراء30687171822280003

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيصادق حافظ عضيد الرحمن عبد30688171821026105

الحقوق كلية/الموصل جامعة445.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبييونس محمد جاسم ايه30689171822299005

الحقوق كلية/الموصل جامعة444.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيالرحمن عبد الرزاق عبد الكريم عبد اسل30690171822403014

الحقوق كلية/الموصل جامعة444.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيصالح علي ضياء ظافر30691331821070075

الحقوق كلية/الموصل جامعة444.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىادبييونس محمد حسن علي30692171821178011

الحقوق كلية/الموصل جامعة443.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيفرحان علي حمزه آمنه30693171822249002

الحقوق كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبياحمد عبدالكريم موسى حسان30694171721005025

الحقوق كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمود فتحي هللا عبد هللا عبد30695171821143099

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الدباغ مأمون الشهيد ثانويةاربيلادبيمحمود هللا سعد أيثار رحمة30696311822030002

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيمحمود سالم وعد الرحمن عبد30697171821027089

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىادبيعلي فتاح مرعي موسى30698171821171013

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيهمش عبيد هللا عبد محمد30699171821144127

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيسلو صكل احمد عبير30700171822267042

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبييونس الكريم عبد الدين صفاء حيدر30701171821008011

الحقوق كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبييونس صالح ياسر عمار30702171821350192

الحقوق كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيعزو محمد فيصل فراس30703171821064045

الحقوق كلية/الموصل جامعة441.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيسليمان قاسم مثنى زينب30704171822319024

الحقوق كلية/الموصل جامعة440.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيعثمان نجم محمد عباس30705171821351066

الحقوق كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيظاهر عاشج المنعم عبد داليا30706171822232016

الحقوق كلية/الموصل جامعة440.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيذنون خالد ضرغام فرح30707171822286065

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيعطية محمد ناصر احمد30708171821004002

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيمراد فالمرز مراد مروه30709311822080009

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبياسماعيل محمد عامر احمد30710171821042005

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيجدوع العزيز عبد صباح احمد30711171821075004

الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيعبد علي ابراهيم عمر30712171821011086
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الحقوق كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيشمالي احمد محمد حنين30713171822230020

الحقوق كلية/الموصل جامعة438.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيمحمود فرحان علي حارث30714171821041003

الحقوق كلية/الموصل جامعة438.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبياسماعيل يوسف فارس يوسف30715171821027189

الحقوق كلية/الموصل جامعة438.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمحمد ذنون خالد محمود30716171821350279

الحقوق كلية/الموصل جامعة438.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيمحمد علي حسن زينب30717331822016016

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيمحمد عارف نبهان محمد30718331821001059

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمد حر حسن ياسر30719171821025223

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبييونس موفق بسمان مصطفى30720171821019141

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيشيت محمد الخالق عبد عامر ليث30721171821350226

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيحسين علي هشام محمد30722171821017088

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيجاسم خلف حسين سارة30723171822004009

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيذنون شلو يوسف افراح30724171822273008

الحقوق كلية/الموصل جامعة437.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيجرجيس ذنون احمد محمد30725171821019114

الحقوق كلية/الموصل جامعة436.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيشريف هزاع عمار غيداء30726311822038022

الحقوق كلية/الموصل جامعة436.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيحسين خلف صالح عثمان30727171821042030

الحقوق كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسن جاسم فارس نغم30728171822280079

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلادبيمراد فالمرز قاسم سمير30729311821019007

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيعبو حسين عرفات ياسر30730171821019155

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيالجبار عبد سالم معد زيد30731171821015047

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيحسين حميد ثامر عائشة30732171822403122

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيابراهيم اسماعيل احمد ريم30733171822294019

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمصطفى يونس مصطفى جيالن30734171822235027

الحقوق كلية/الموصل جامعة435.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيخليف صالح خليف منال30735171822238060

الحقوق كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبياحمد صالح سالم دالل30736171822290048

الحقوق كلية/الموصل جامعة434.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيعلي خيري محمد يوسف30737171821027190

الحقوق كلية/الموصل جامعة434.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعمر صبحي عمار فواز30738171721161085

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيجاسم خضير ايمن عامر30739171821077021

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيسلطان عفاص ابراهيم صعب30740171821063038

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيالجبار عبد سالم سعد مؤمن30741171821144112

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيحسين زين الهادي عبد نايف30742171821112053

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيدهدي سلطان محمد داود30743171821350096

الحقوق كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبياحمد عبيد حردان هاني30744171821063081

الحقوق كلية/الموصل جامعة432.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبياسماعيل رمضان محمد سندس30745331822016021

الحقوق كلية/الموصل جامعة432.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيذنون زكي محمد احمد فراس30746171821016083

الحقوق كلية/الموصل جامعة658.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيصالح مهدي مظفر ساره30747331842038032

الحقوق كلية/الموصل جامعة645.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد معاوية عامر علي30748171841005108

الحقوق كلية/الموصل جامعة633.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس هللا عبد محمد30749171841012118

الحقوق كلية/الموصل جامعة583.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيججو يلده نجيب رنا30750331842044006

الحقوق كلية/الموصل جامعة582.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخضر عيدان احمد فيصل30751171841080183

الحقوق كلية/الموصل جامعة580.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيذياب جدعان محمد رحمه30752311842031009

الحقوق كلية/الموصل جامعة575.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيابراهيم عزيز بشير محمد30753331841021028

الحقوق كلية/الموصل جامعة572.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف عامر زهراء30754171842285105

الحقوق كلية/الموصل جامعة568.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعزة حكمت احمد حكم30755171841017085

الحقوق كلية/الموصل جامعة567.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمصطفى ياسين علي زيد30756171841364029
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الحقوق كلية/الموصل جامعة564.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياحمد حسن سليمان رحمه30757331842080040

الحقوق كلية/الموصل جامعة560.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم سالم ندى30758171842104014

الحقوق كلية/الموصل جامعة558.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحامد محمد عماد الملك عبد30759311841024102

الحقوق كلية/الموصل جامعة557.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحسن علي صالح ضحى30760171842234041

الحقوق كلية/الموصل جامعة554.8للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيرسول احمد نوفل طيبه30761331842038041

الحقوق كلية/الموصل جامعة553.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد خضر مصطفى30762171841011326

الحقوق كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد زكي فوزي غفران30763171842268114

الحقوق كلية/الموصل جامعة543.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحمدي مجيد كمال تبارك30764171842231064

الحقوق كلية/الموصل جامعة529.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد الخالق عبد ياسر زيد30765171841022071

الحقوق كلية/الموصل جامعة529.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسليمان الغني عبد راغب احمد30766171841017025

الحقوق كلية/الموصل جامعة525.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيشهاب محمود الدين ضياء الهدى نور30767171842274172

الحقوق كلية/الموصل جامعة521.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد احمد زغلول الهدى نور30768311842047188

الحقوق كلية/الموصل جامعة516.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائييونس محمد حسين جميله30769171842295016

الحقوق كلية/الموصل جامعة509.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيحمدي سالم احمد أمنة30770171842298006

الحقوق كلية/الموصل جامعة508.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمصطفى رمضان سعدي هند30771171842285214

الحقوق كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيعزة حكمت احمد حكمت30772171841024040

الحقوق كلية/الموصل جامعة502.0للبنين القوش ثانويةدهوكاحيائيالسو بطرس سمير ليرد30773331841018008

الحقوق كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيجميل سعيد هللا عبد مصعب30774171841011347

الحقوق كلية/الموصل جامعة500.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد علي حسن اسماء30775171842288020

الحقوق كلية/الموصل جامعة500.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمصطفى ابراهيم صباح ندى30776171842317083

الحقوق كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيجبر عبد احمد هللا عبد30777171841028136

الحقوق كلية/الموصل جامعة497.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىاحيائيطه عبدالقادر صفاء محمود30778171841092014

الحقوق كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد نايف حاتم براء30779171742273100

الحقوق كلية/الموصل جامعة495.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيسليمان سعيد عدنان ريام30780171842302069

الحقوق كلية/الموصل جامعة494.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيصالح عيسى سعد رانيه30781331842013004

الحقوق كلية/الموصل جامعة493.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسطام حمادة محسن محمد30782171841104059

الحقوق كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيفتحي جاسم محمد ايه30783171842290010

الحقوق كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيجارو اهرير الرحمن عبد اكرام30784171852240003

الحقوق كلية/الموصل جامعة520.4للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيحسن بشير حسن اسيل30785171852286004

الحقوق كلية/الموصل جامعة518.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيبابا حبيب فؤاد بابا30786171851069004

الحقوق كلية/الموصل جامعة516.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخلو محمد ابراهيم محمد30787171851104031

الحقوق كلية/الموصل جامعة513.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسن نهاد حسن30788171851044014

الحقوق كلية/الموصل جامعة498.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد مصطفى وليد فاروق30789171851160042

الحقوق كلية/الموصل جامعة497.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود علي طارق30790171851350096

الحقوق كلية/الموصل جامعة488.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقييوسف طيب يوسف عمار30791171851017194

الحقوق كلية/الموصل جامعة486.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقياحمد الستار عبد زياد هللا عبد30792171851010043

الحقوق كلية/الموصل جامعة486.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعبوش حامد محمد عمر30793171851003080

الحقوق كلية/الموصل جامعة484.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيشكر محمد سمير شيماء30794171852251023

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنات شايسته ثانويةاربيلتطبيقيمجيد القادر عبد مجيد رند30795311852039007

الحقوق كلية/الموصل جامعة480.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىتطبيقيعزيز غانم رائد محمود30796171851013016

الحقوق كلية/الموصل جامعة477.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيفتحي صالح سمير علي30797171851084022

الحقوق كلية/الموصل جامعة476.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيطاهر محمد سعيد سالم محمد30798171851350179

الحقوق كلية/الموصل جامعة475.0للبنين اشور اعداديةنينوىتطبيقيميخا ججى ميخائيل رغيد30799171851147011

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة619.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيعلي محمد هللا عبد بشار دالل30800311822058008
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السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة474.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيعلي خضر غزال يونس30801171821170056

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة474.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبياحمد هللا عبد خيري صبا30802171822292042

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة472.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيحسن محمد قاسم مصطفى30803111821059099

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيخزعل حردان يوسف مهدي30804181821041059

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعبوش محمود محمد علي30805101821005042

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيياسين صبري محمد نور30806171822290137

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد احمد حسام30807121821006008

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة445.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيحميد كامل الرحيم عبد مصطفى30808231821178048

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيعزيز صفوك سلمان صفوك30809241821035014

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة435.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيعباس كاظم محمود صعب30810111821156032

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيعبد مصلح احمد جيهان30811191822178014

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيحسن رجب يونس رجب30812171821024034

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة433.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيحسين رزوقي حسين احمد30813211821215001

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيمحمود ياسين ضياء سراء30814171822315042

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيخليل بشار سعدون عمران30815331821001049

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيسلطان قاسم زياد علي30816171821084064

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيذنون حامد مقداد امنة30817171822286007

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيعطية محمد خلف زياد30818171821350108

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبييونس عزيز رافع العزيز عبد30819171821144078

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحمد هادي فاضل حسن30820231821044020

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيادهام محمد مؤيد منار30821171822273067

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىادبيخضر عزيز نايف محمد30822171821121008

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيعبودي علي نواف محمد30823171821056042

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبييونس محمد عبد دعاء30824171822264020

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيعيدان بشير منيب محمد30825171821350271

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيمحمد بشير محمد مسعود رانيا30826331822016012

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىادبيحسين إبراهيم خليل رغده30827171822257003

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيمحيسن رحيم زهير رائد30828191821071023

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيحمدي محمود سمير هاجر30829171822231102

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيعزيز حسين علي حكم30830171821028026

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيعلي ابراهيم سعدون شيماء30831171822285055

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيعبد تحسين ياسر تحسين30832171821015027

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيرشيد بشير علي هشام30833171821028107

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيخضر محمد جاسم زهراء30834331822041012

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيهالل لطيف الجبار عبد مصعب30835131821001098

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيعواد صبيح علي هيثم30836191821024039

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسين حمد فارس زينب30837171822277040

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيسيدو الرحمن عبد حبيب عمر30838331821021009

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيججو فتحي ثامر مصطفى30839171821080137

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيحسوني يحيى وعدهللا رؤى30840171822314021

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيعبدالقادر محمود طالل حسين30841171821351030

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيصالح خلف صالح ولدان30842311822058038

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيخطاب هللا عبد زياد محمد30843171821026174

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبياسماعيل طعمه خالد اكرم30844311821017003
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السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيهللا عبد فاضل عمر نجالء30845171822293044

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيعلي محمود غسان مصطفى30846171821016130

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة588.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيصالح الحميد عبد صفوان عمر30847171841186064

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسين مالو ميسر زهراء30848171842279040

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائياحمد خلف سالم سجى30849171842041021

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة531.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيخلف حمود نوري هيثم30850191841052062

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة516.0المختلطة الرشيد ثانويةاالنباراحيائيعيدان خزعل ياسر رقيه30851191842273001

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيرشيد ابراهيم صباح رحمه30852171842314046

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة492.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحامد الرزاق عبد مشرق امنه30853171842357030

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة483.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيعلي سالم عضيد مصطفى30854331841001113

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة481.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيرشو خديده نزار رعد30855171841060029

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة480.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعبد كاظم موفق وسام30856111841008048

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة479.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحمودي شاكر نبيل رسل30857171842286153

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي إبراهيم إسماعيل ابتهال30858171842235011

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائييونس زكي نشوان سرور30859171842289093

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد طالل الماز30860171842290029

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين حسن ناريمان30861171842286342

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة467.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمدي ذنون السالم عبد آيه30862131842242029

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة466.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياحمد صالح سعد سيف30863331841001047

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة465.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد عدنان محمد تقى30864171842321057

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة465.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصبري فاضل الكريم عبد شهد30865171842233124

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة461.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسين علي سعد سمية30866171842285131

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيداود حسن سالم مصطفى30867211841052068

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة460.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائييحيى ناصر سعد ندى30868171842175021

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة459.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيجتو حجي اسماعيل ايمن30869331841056002

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة459.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيعبد حكمت غسان ليث30870171841069021

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيحمد اسماعيل السميع عبد مبين30871191841015061

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيسليم هللا عبد احمد وسام30872171841056035

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة556.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمراد الغفور عبد خالد هللا عبد30873331851070046

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة503.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيغانم موفق سؤدد كرم30874331851070063

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة488.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيسحل مصعب خالد يقين30875311852058024

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعبود عواد حسن مهيمن30876161851340046

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الشورة ثانويةنينوىتطبيقيحميد حسين علي حسن30877171851033002

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعبد هللا عبد احمد الرحمن عبد30878201851048049

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة477.0الخارجيونالبصرةتطبيقيجبوري جمعه سعد مصطفى30879161851400076

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة477.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقياحمد فوزي مأمون احمد30880311851024003

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيقاسم حسين عقيل الفقار ذو30881271851013059

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة475.0نينوى-  النازحيننينوىتطبيقيمشحن  شفك  محمد  ضويمن30882171751502041

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة473.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيالحميد عبد ابراهيم محمد احمد30883191851019007

التمريض كلية/الموصل جامعة682.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكاحيائيسعيد محمد ماجد ايمان30884331842041004

التمريض كلية/الموصل جامعة681.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحميد غانم وعد فاطمة30885171842280198

التمريض كلية/الموصل جامعة680.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيجمعة غانم حازم غانم30886171841027100

التمريض كلية/الموصل جامعة680.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياسماعيل قاسم ناظم غفران30887171842231217

التمريض كلية/الموصل جامعة679.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد صهيب محمد30888171841022162
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التمريض كلية/الموصل جامعة679.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائياحمد ابراهيم خليل هفونه30889311842038093

التمريض كلية/الموصل جامعة679.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسلمان عيادة هللا عبد يسرى30890171842053014

التمريض كلية/الموصل جامعة679.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين نزيه محمد30891171841008224

التمريض كلية/الموصل جامعة678.6للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمود حسين زياد ساره30892171842357134

التمريض كلية/الموصل جامعة678.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيصالح مهدي صالح منال30893171842313022

التمريض كلية/الموصل جامعة678.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيدخيل احمد سعد احمد30894171841077004

التمريض كلية/الموصل جامعة678.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد محمود محمد30895171841351169

التمريض كلية/الموصل جامعة678.0عنتاب غازي-تركيا العراقيةاالهلية نينوى سما ثاالولى الرصافةاحيائيحسين الجبار عبد اياد عبيدة30896131841231005

التمريض كلية/الموصل جامعة678.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيجمعة غانم حازم امنة30897171842237021

التمريض كلية/الموصل جامعة677.6للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد غانم نشوان غانم30898171841008171

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيكورو شمعون أمير حال30899171842254022

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيباكوس كرومي حبيب كرم30900171841069016

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائينجم صالح هللا عبد هبه30901311842038090

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيسمعان شابا باسم ريكاردس30902171841069008

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائياحمد ياسين الجبار عبد سيف30903171841025063

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيحامد طارق زياد زيد30904171841013029

التمريض كلية/الموصل جامعة677.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسليمان قاسم عرار حبيب30905331841070031

التمريض كلية/الموصل جامعة676.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن عطاش جمال عمار30906171841017191

التمريض كلية/الموصل جامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحمزة المحسن عبد مؤيد سرور30907171842273109

التمريض كلية/الموصل جامعة676.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيمبارك زعالن الياس ابراهيم30908171841103002

التمريض كلية/الموصل جامعة676.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيسليمان هللا عبد عامر ديار30909171841039013

التمريض كلية/الموصل جامعة676.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيخضر المجيد عبد مروان عائشه30910171842315093

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيبالوي ياسين بالوي فرح30911311842047141

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيرمضان ادريس سعيد ساره30912171842232165

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيصالح خلف عمر االء30913171842279001

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سليم الستار عبد محمد30914171841063015

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيياسين طه فتحي مروان30915171841351179

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود طارق زياد آالء30916181842182005

التمريض كلية/الموصل جامعة675.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائياحمد علي حسن مصعب30917331841021039

التمريض كلية/الموصل جامعة674.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد زكي احمد ساره30918171842288170

التمريض كلية/الموصل جامعة674.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيعبدي عثمان خلف خالد30919171841109013

التمريض كلية/الموصل جامعة674.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد مطر محمد شاكر30920181841042009

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائياحمد يونس غربي واثق30921171841003215

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم سعيد محمد هللا عبد30922171841018132

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيالدين سعد جميل عمار ابراهيم30923171841157002

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيصالح ماني حميد عمر30924171841075024

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس محمد يونس والء30925171842357268

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيسليمان سالم باسم ساره30926171842288171

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيمراد خضر الياس الين30927171842245003

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد عيد عمار تقى30928171842357060

التمريض كلية/الموصل جامعة673.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيسليمان احمد خالد ريام30929171842290111

التمريض كلية/الموصل جامعة672.9للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد مثنى مصطفى30930171841023287

التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين الدراويش ثانويةنينوىاحيائيمصطفى علي مصطفى يوسف30931171841169016

التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيعفدي خلف حيدر منى30932331842013007
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التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا مال بسام توفيق30933171841060018

التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيقاسم رشيد فارس اياس30934171841060012

التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد صالح صباح نشوان30935171841008267

التمريض كلية/الموصل جامعة672.0للبنين واعي تل ثانويةنينوىاحيائياحميد شهاب جمعة عبدهللا30936171841034003

التمريض كلية/الموصل جامعة671.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان صالح مخلف ضحى30937171842233133

التمريض كلية/الموصل جامعة671.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم جمعه اصاله30938181842243004

التمريض كلية/الموصل جامعة671.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيعلي حازم محمد رحمه30939331842042012

التمريض كلية/الموصل جامعة671.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيعزيز هللا عبد محمد اسراء30940171842304003

التمريض كلية/الموصل جامعة671.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعبو شعيب السالم عبد مريم30941171842251168

التمريض كلية/الموصل جامعة671.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيكشتو رشيد حجي رغد30942171842245020

التمريض كلية/الموصل جامعة670.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلي حسين احمد سفانه30943331842040088

التمريض كلية/الموصل جامعة670.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيهللا عطا عطية سعد يسرى30944171842277228

التمريض كلية/الموصل جامعة669.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائينوري هشام فراس ساره30945101842221031

التمريض كلية/الموصل جامعة669.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائياسماعيل مصطفى عبيد شكرية30946331842040092

التمريض كلية/الموصل جامعة669.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن هادي هدى30947171842244048

التمريض كلية/الموصل جامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد رياض هبه30948171842273173

التمريض كلية/الموصل جامعة668.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيخلف سلمان اسعد زينب30949171842267073

التمريض كلية/الموصل جامعة667.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمدون الكريم عبد نبهان مينا30950171842233172

التمريض كلية/الموصل جامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا عبد محمود رواء30951171842273079

التمريض كلية/الموصل جامعة667.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائياحمد طاهر محمد احمد مريم30952171842251165

التمريض كلية/الموصل جامعة667.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيصبري زكي رياض امنة30953131842203001

التمريض كلية/الموصل جامعة666.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمحمود سعيد محمد سالم رغدة30954171842285086

التمريض كلية/الموصل جامعة666.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد حمدون محمود نور30955171842357244

التمريض كلية/الموصل جامعة666.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيابراهيم خليل احمد شيماء30956171842284048

التمريض كلية/الموصل جامعة665.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا احمد رضوان امل30957171842279003

التمريض كلية/الموصل جامعة665.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جبر مهند هبة30958171842279117

التمريض كلية/الموصل جامعة664.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسين قاسم مشعان حنين30959171842299033

التمريض كلية/الموصل جامعة664.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيهللا عبد سعدون حسن حنان30960171842292009

التمريض كلية/الموصل جامعة663.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمسيح اسماعيل محمود دنيا30961171842357079

التمريض كلية/الموصل جامعة662.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيجبر احمد نافع ياسمين30962171842274198

التمريض كلية/الموصل جامعة661.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيمحمود هللا فتح الكريم عبد جوان30963311842045010

التمريض كلية/الموصل جامعة661.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد جاسم اسماء30964171842290022

التمريض كلية/الموصل جامعة661.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سعدون حسن ختام30965171842234011

التمريض كلية/الموصل جامعة661.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيحميد محمد عباوي عبير30966171842317059

التمريض كلية/الموصل جامعة661.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيمصلح صالح مهدي ضحى30967171842041024

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسين علي المنعم عبد ايالف30968171842232060

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياللطيف عبد الرحمن عبد عامر امنه30969171842286046

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيموسى هللا عطى ناصر هبه30970171842277205

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائياحمد هاشم مظفر عائشة30971171842293060

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى ناظم رغيد ضحى30972171842357176

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصويلح حمد غربي سرور30973171842357149

التمريض كلية/الموصل جامعة660.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيصالح وحيد ربيع يقين30974171842266065

التمريض كلية/الموصل جامعة659.5للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيطه علي محمد سعد صفا30975171842357173

التمريض كلية/الموصل جامعة659.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعمر احمد ابراهيم نور30976171842231271
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التمريض كلية/الموصل جامعة659.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيذنون غانم سالم غفران30977171842357186

التمريض كلية/الموصل جامعة658.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيابراهيم علي سعيد اسماء30978171842035001

التمريض كلية/الموصل جامعة658.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمود حسيب فراس نور30979171842274179

التمريض كلية/الموصل جامعة658.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيسلطان حسين علي تقوى30980171842267048

التمريض كلية/الموصل جامعة657.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين سالم بشار ايناس30981171842280054

التمريض كلية/الموصل جامعة657.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيمنصور محمود المنعم عبد رحمه30982171842297044

التمريض كلية/الموصل جامعة657.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبودي شاكر عماد مروه30983171842357208

التمريض كلية/الموصل جامعة656.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيمحمد سلطان محسن دنيا30984171842319026

التمريض كلية/الموصل جامعة656.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعبود نجيب لؤي اميمة30985171842286050

التمريض كلية/الموصل جامعة655.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيمصطفى خليل محمد حوراء30986271842161009

التمريض كلية/الموصل جامعة655.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيدرويش نايف اياد روزان30987171842244015

التمريض كلية/الموصل جامعة654.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلوان عادل وعد دعاء30988171842251059

التمريض كلية/الموصل جامعة654.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيولي رشيد ناظم ايمان30989201842340023

التمريض كلية/الموصل جامعة654.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيدرويش حسن عباس زينب30990201842394002

التمريض كلية/الموصل جامعة654.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائياسماعيل حمه احمد بيخال30991311842045008

التمريض كلية/الموصل جامعة653.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعويد حمادي جمال شيماء30992311842047120

التمريض كلية/الموصل جامعة653.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيحسن هاشم كريم اسراء30993191842178006

التمريض كلية/الموصل جامعة653.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيداود محمود احمد وفاء30994171842317099

التمريض كلية/الموصل جامعة653.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيهللا شمس هللا فتح علي سارة30995211842135051

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد مهند ربى30996171842290088

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائياسحق االحد عبد اديب كاترينا30997171842247043

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيعالوي خضير الياس صابرين30998311842001009

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعادي احمد حسين ايات30999171842321036

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمد كريم رازان31000201842334086

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياسماعيل عمار حامد دانه31001191842191029

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيغالب علي عادل منير شهد31002201842114045

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيحسن بختيار ابراهيم اسيل31003201842109008

التمريض كلية/الموصل جامعة651.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمود ماهر مي31004171842298074

التمريض كلية/الموصل جامعة650.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم سبهان زهراء31005171842238045

التمريض كلية/الموصل جامعة649.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد يونس صالح فاطمه31006171842357192

التمريض كلية/الموصل جامعة649.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيفتحي حسين فتحي والء31007171842277226

التمريض كلية/الموصل جامعة648.2للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيصالح نافع خالد هبه31008201842116038

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحسن علي صالح هدى31009171842234040

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيناصر سلطان مدحت مريم31010171842302128

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائييونس غازي الدين عالء زهراء31011171842297055

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيعباس سعيد قاسم نجالء31012181842182056

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيسالم محمد السالم عبد رقيه31013191842211013

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيحمزه محمود يوسف شيرين31014201842133027

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيموسى هللا عبد فرحان نور31015181842163033

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخضر محمود الدين بدر نور31016171842231275

التمريض كلية/الموصل جامعة648.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمنصور محمد هللا عبد رواء31017171842314054

التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد علي احمد سيناء31018171842230121

التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم خالد هيام31019171842277221

التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائياسعد عزه أمير داليا31020201842106027
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التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين وعدهللا هاجر31021171842249058

التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيحسن محمد يونس شهد31022171842264048

التمريض كلية/الموصل جامعة647.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيياسين اكرم فاضل غفران31023171842274150

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائينصيف عيفان يونس اسماء31024171842290026

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد رحمان خضير ظمأ31025171842233137

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمود عزيز قيس زينب31026171842266034

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيحسو جمعة عدنان لليان31027171842245045

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي عثمان لقمان ساهره31028201842331091

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائينصيف محمود عادل عذراء31029321842020055

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائياحمد عزيز هاشم شيماء31030171742284060

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيخضر حمد كتاب حال31031181842218007

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيحسن علي يونس ختام31032201842172016

التمريض كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيموسى سليمان داود نور31033331842040133

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة663.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمهدي صالح مهدي احمد31034171841186015

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة650.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيسعيد هللا مال محمود اية31035171842291034

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة649.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيتوفيق حسين بشار محمود31036171841013067

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة634.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعبد سعدون امير زهراء31037171842288136

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة631.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسعيد صالح سالم احمد31038201841302013

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة630.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطاحيائيراضي حامد حيدر مريم31039261842176005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة614.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمصطفى عمر خطاب ميمونه31040171842230179

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة604.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيامين محمد علي احمد وسيم31041171841350182

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة602.0للبنين النهضة اعداديةقار ذياحيائيمهوس عايش طالب مرتضى31042221841049012

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة601.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحسن موسى مسعود منار31043171842268144

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة596.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمجيد عبد قيصر محمد31044171841023248

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة595.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد سالم ذاكر طه31045171841020051

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيجاسم علي هاشم حسن31046171841143037

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة592.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعلي طه نبيل الهنى زاد31047171842285101

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة580.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد فاطمة31048171842285158

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة580.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيفرمان يوسف عدنان االء31049171842290028

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة580.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الواحد عبد الهادي عبد عمر31050171841008165

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة578.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيجاسم حسين سعود عمر31051171841007103

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة577.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحمودي سعيد علي زهراء31052171842268069

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة575.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد احمد سامي31053171841027042

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الدباغ مأمون الشهيد ثانويةاربيلاحيائيصالح ابراهيم اسماعيل حوراء31054311842030002

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة574.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد محمد يونس31055171841007176

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد فراس زينه31056171842290137

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة571.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر ريسان ضحى31057171842288209

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة569.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسن نجم الكريم عبد هديل31058171842357259

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيرمضان محمود شاكر مروة31059171842235163

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة560.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيداؤد عبود مصباح ازهار31060171842286005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة557.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمحمد بكر برهان مريم31061201842180074

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة557.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعبو فتحي سالم وجدان31062171842279128

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيخلف ابراهيم فاضل عمر31063171841025105

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة554.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطاحيائيحريج غنيمه قاسم منتهى31064261842176006
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البيطري الطب كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد مشرف محمد مريم31065171842274160

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة549.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإبراهيم احمد سعد وجدان31066171842298087

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة545.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هاشم زياد محمد31067171841017246

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة544.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيسعيد عجيل سعد فاتن31068171842285155

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة543.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيجبل عياد حسين نور31069171842254068

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة541.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيخليف احمد سلطان وطبان31070171841011360

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة541.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيصادق يونس مظفر فاطمه31071171842288242

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة541.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائييعقوب أفرام يوسف ارام31072171841069002

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة540.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيجسام كريم مجيد رحمه31073311842034014

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة537.0الخارجيونالمثنىاحيائيمحمد قاسم يحيى علي محمد31074291841400021

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي فتحي فواز هبة31075171842235198

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة535.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد مسرع علي كوثر31076181842306008

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة532.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيخليل ابراهيم خليل عزيز31077171841003117

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة531.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيسليمان يونس محمد ابراهيم31078171841084003

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة530.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير سعيد محمود يعقوب31079111841156071

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة530.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائياحمد صالح عمار دنيا31080171842298031

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة528.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمحمد ذنون دريد مصطفى31081171841023277

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة527.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمصطفى بشير توفيق اكرام31082171842268004

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة527.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعطية دهمان فارس حنين31083171842357068

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيجرجيس احمد هللا عبد رعد31084171841005048

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة525.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيحسن عباس حسن احمد31085171841060002

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة525.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد حسين اكرم ايمان31086331842080015

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة523.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيداود هللا سعد موفق مالك31087171842294225

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة522.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد مصطفى محمود زينب31088171842301080

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة520.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمراد عبدالجبار رعد فهد31089131841022096

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة520.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسلطان احمد حسن والء31090171842274197

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة520.0للبنين حسنكوي ثانويةنينوىاحيائياحمد ابراهيم محمد جاسم31091171841218003

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود يونس حسين كاظم31092171841015153

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة517.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيعباس فاضل خليل فاضل31093171841178070

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة516.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيسور محمد احمد ايهاب31094191841360005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىاحيائيمحمد غافل سامي شمس31095171842243013

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة516.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيحمزة خليل عباس محمد31096171841400038

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحميد غربي فتحي هللا عبد31097171841005097

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة515.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح مهدي ليث31098171841020089

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة514.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيمندو ابراهيم فيصل عائشة31099331842040104

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة512.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم يحيى بسام صفا31100171842286242

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة510.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمود يونس حسين مريم31101171842237214

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة509.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيايوب هللا عبد مزهر اسماء31102171842291012

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة507.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيحميد يونس الستار عبد يوسف31103171841023321

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة507.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيداؤد منير خلدون عمر31104171841157054

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيصافي محمد الرزاق عبد محمد31105171841143109

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة505.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائييوسف حسن مسعود رامي31106331841021011

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة505.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيجالل طالل فراس امنة31107171842285026

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة505.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيحميد سامي فالح آيه31108181842240004
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البيطري الطب كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نوري ادريس شيماء31109171842281122

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة503.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيخلف طه ادريس محمد31110171841042043

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة503.0للنازحين خلدون ابن ثانويةكركوكاحيائيمحمد نوري سالم احمد31111201841063001

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيصالح حازم عمار عمر31112171841001106

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيحسن عواد حسن محمد31113171841009107

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة501.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيخضير الياس وعد فرح31114171842262083

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة501.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيداود مجيد محمود المجيد عبد31115171841157045

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة501.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائياالحد عبد فؤاد ابلحد رهام31116101842093017

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة500.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائينجرس ابراهيم مثنى زينه31117311842047091

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة500.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائييونس محمد عدنان يقين31118171842289201

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة500.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيجابر فاضل حيدر علي31119231841255058

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة499.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيصفاوي ابراهيم الواحد عبد احمد31120171841024012

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيحسين صالح محمد مها31121201842149032

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة498.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيموسى القادر عبد الجبار عبد جميل31122171841018062

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيرشيد طاهر وعد رغد31123331842038021

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيشاكر علي خالد سبأ31124171842321163

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمد صالح احمد31125171841143008

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة495.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الجبار عبد ليث انهار31126171842288038

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة495.0للبنين السالمية ثانويةنينوىاحيائيابراهيم جمعة محمد كمال31127171841074009

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة495.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيالرحمن عبد صالح ليث وضاح31128311841024196

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة494.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد الوهاب عبد هيثم منار31129171842237220

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة493.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيفتحي محمود ثامر بشائر31130171842237058

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة492.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيسليمان عبد سليمان ابراهيم31131171841023005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة492.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيخلف هللا عبد ابراهيم مريم31132171842242116

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة492.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل طاهر محمد زيد مؤمن31133171841027109

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة489.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد بشير مجدي ديما31134171842286131

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة489.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيصالح سليمان فارس سلمان31135171841364033

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيداؤد هللا مال حازم عالء31136171841008144

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيجرجيس ادريس ياسر مريم31137171842288260

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائييوسف محمد بدر ايه31138331842040009

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة488.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد خلف خميس محمد31139171841008199

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة488.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيرضا احمد حيدر عبدالوهاب31140171841364039

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة486.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيالرحمن عبد هاشم ايثار سجاد31141111841005023

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة486.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائينعمان حكمت عدي نور31142181842232056

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة486.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد طارق العظيم عبد يوسف31143171841020144

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة486.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيفرحان حمد يوسف عدنان31144191841041028

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة486.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةاحيائيغثيث الرحمن عبد عوف عوام31145321841011025

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالياس يحيى فخري احمد31146171841011037

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة485.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيخليل ابراهيم محمد خليل31147321841040008

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقاسم علي زينل قاسم31148141841048073

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سالم حميد سلوى31149181842351008

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة484.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحسن محمد ثائر احمد31150171841020005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة484.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعمران حمزه احمد قاسم31151231841008125

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة484.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين علي غفران31152171842301111
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البيطري الطب كلية/الموصل جامعة482.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيعلي محمد صالح طالل عمر31153171841019075

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمطر محمد الجبار عبد عبير31154171842280170

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة482.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيامين محمد القادر عبد حسين ميار31155171842268151

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة482.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسين سالم محمد مهند31156171841351187

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة481.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيقادر صباح عالء كوثر31157171842285168

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة481.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيسليم الرزاق عبد رعد منصور31158171841042051

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة481.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائييونس خليل هاشم رؤى31159171842302052

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة480.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيخليل علي رائد ريا31160171842266030

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة480.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائينوري حمدي احمد محمد31161201841030059

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة480.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد علي الوهاب عبد يونس31162171841004005

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة480.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد خضر اسيا31163171842286016

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمود صديق بكر عالء31164171841028160

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة479.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان سعيد عباس نوره31165251842062705

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيهللا عبد عطيه الدين بدر اسماء31166331842040017

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة479.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيمجحم جبوري المحسن عبد ايوب31167191841104014

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة479.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم نزهان ماهر31168201841020138

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة478.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد علي فارس احمد31169101841039001

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة478.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيسعدي موفق محمد غفران31170171842295061

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصبحي خالد ناطق هللا عبد31171171841011184

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير فتحي الحميد عبد فتحي31172111841011058

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيحميد جمعه محمود تماره31173261842126018

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيميرزا بشار حسين فهيمه31174331842040110

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة476.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيرسن عبادي مزهر بارق31175231841257020

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة476.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيحسن كاظم خليل حسين31176231841022013

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار عماد فقار31177241841038024

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالمحسن عبد زيدان سالم نوار31178141841016113

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة474.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيفاضل اسماعيل فيصل حوراء31179241842077024

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة473.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيابراهيم محمد اسماعيل هبه31180201842133041

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة473.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسليم الرحيم عبد هللا عبد قبس31181171842296125

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة472.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيبدع حنفيش رعد زيدان31182181841002057

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعارف عصمت فرست اسراء31183331842040013

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة472.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيصالح فائق سلمان داود31184191841019031

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة471.0للبنات االهلية الفردوس ثانويةنينوىاحيائيجرجيس القادر عبد محمود نغم31185171842320007

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة471.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعاشور حمدي صياح عبدالخالق31186191841085006

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمد قيدار محمد31187171841015178

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة469.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائينعمي غانم رضوان احمد31188171841025009

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة469.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلاحيائيعلي سليم سعدون الحافظ عبد31189311841070017

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة468.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيطاهر محمد محمود الدين نور ياسين31190171841178102

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة468.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيمعيوف حسن شطي احمد31191331741058001

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة468.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيالحي عبد موسى خلف اياد31192171841056010

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليل احمد سالم فاطمه31193121842093027

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسن شيت خالد دالل31194171842290076

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحاحيائيحميد عطية الرحمن عبد عثمان31195181841103014

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخلف عبيد محمد رويدة31196171842251086
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والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة461.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعزيز غريب هللا عبد سجى31197171842285125

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحميد حازم خالد براء31198171842273046

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيمشحن حميد فيصل عمر31199191841070018

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل طه نوار31200171841143138

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيشذر حمادي باسم طالل31201271841009055

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيشيخو نايف حازم لورنس31202171841103073

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيبكر الياس اكرم شهد31203171842268093

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة471.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيمحمود يونس حسين مصطفى31204171851023173

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة467.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيكرموش امين محسن عمشه31205171852230024

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة462.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيعلوان حازم امجد ايهم31206171851020011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة559.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيالواحد عبد محمود حسن ريم31207131822238006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة559.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيمهيدي محمد حمد الحميد عبد31208171821084051

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة552.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيتمر صديق عادل آمنة31209331822021001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة551.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيداوود جهاد حمود سعد31210171821090008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة545.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيدعاج كنطار مالك غازي31211171821090013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة544.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبياحمد جاسم قيس الدين نور31212171821003131

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة537.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيباكو علي تحسين ثامر31213171821090003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة533.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبينايف احمد هيثم عائشة31214171822296034

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة528.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيعباس الرحمن عبد نصر رسول31215191821071024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة526.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيرحيل حامد عويد سامي31216171821090007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة524.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبياحمد عزيز طالب فدوى31217171822401039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة520.0المختلطة مالك بن البراء ثانويةالدين صالحادبيحسين صالح محمود حمد31218181821295010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة520.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعلي صالح الوهاب عبد يوسف31219171821025224

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الرافدين ثانويةاربيلادبيمحمد هللا عبد محمد هللا سعد31220311821101009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة518.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيداؤود جهاد مناح ماجد31221171821090015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة515.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيخلف شرو درويش مازن31222171821348012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة514.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيعبيد علي حماد عبيد31223171821090011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة513.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبينهار رواد احمد رعد31224171821090006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيسلطان علي حسوني علي31225171821143108

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة510.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيقاسم فهمي سوري مهدي31226171821068022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة509.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيمناور محمد جاسم صهيب31227191821019023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة509.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبيهللا عبد عسكر هللا عبد عسكر31228171821083022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة508.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيسليمان صالح عبد صالح حنان31229171822251032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيهللا عبد خضر حسين مصطفى31230201821007094

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة505.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبيامفضي عواد محمد مزاحم31231311821006017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيمحارب حماد حواس بارق31232171821040015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة502.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيخلف محسن جميل جاسم31233251821204002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة501.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيرجب صالح محمد خالد31234171821051018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيزيدان ابراهيم عادل زيدان31235211821023023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة498.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبينايف يحيى سعد يحيى31236171821026236

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة497.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيعلي جمعه محمد عثمان31237171821143105

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة496.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيمحمد اسماعيل خالد فيصل31238171821027123

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة493.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيداود احمد معروف قاسم31239221821047078

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة492.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيفرحان محمد عباس يوسف31240321821045022
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة491.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيقاسم عادل بسمان محمد31241331821001055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيخضر صالح احمد امامه31242171822267004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيحميد حسن الباسط عبد أميره31243201822117001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة489.0للبنين التقدم اعداديةاالنبارادبيجاسم عبد ابراهيم محمد31244191821062030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة488.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيعبيد علي عائد علي31245171821090012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة487.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبياحمد شحاذة سعدي ضياء31246171821004009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة487.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيخدود عسكر سليم مثنى31247191821067012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة486.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيالياس خضر النافع عبد نور31248171822277079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيجميل يوسف محمد ياسين31249171821028108

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيبكر صبري نوفل بسام31250171821144027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيصالح حسين سليم هذال31251171821143197

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة484.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبياحمد عبيد حردان سهيل31252171821063033

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبينوري محمد خالد سعاد31253171822277051

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة478.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيعبدي كنجي سليمان غائب31254331821052013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة477.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيمحمد طالل زياد طيبه31255311822058023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة477.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد فيصل غازي محمد31256171821012095

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة477.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيباكو فالح عراك هللا عبد31257171821090010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة476.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيصايل سليمان زكي محمد معن31258171821112049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة475.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبياحمد مصطفى منصور عبير31259131822244009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة475.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعبود خليف فؤاد مادلين31260191822148059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمحمد خليل نوح يوسف31261171721161138

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبييونس خضر فارس حكم31262171821144043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيابراهيم عمر نشأت عمر31263171821015106

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبيمصلح محمد رجب ابراهيم31264191821348001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيصالح ادريس محمد سفيان31265171821051023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىادبيجبر ابراهيم خليل مريم31266171822312001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة471.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيغائب خليل محمود انهار31267171822305010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة471.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيعلي خلف غزال سحر31268171822298029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة471.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنبارادبياعويد عثمان عودة حافظ31269191821359012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيمجذاب جراد علي حمد31270171821116010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيحمادي هاشم طه شهد31271171822403108

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة469.0اسبارتا-تركيا االهلية العراقية النهرين بالد مدرسةاالولى الرصافةادبيعبد حمد حسن صالح31272131821222001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة469.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيرمضان اسماعيل حسن صكر31273171821206097

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيسعيد سالم مهند مصطفى31274171821024106

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيحسين خضر ثائر شيرين31275171822297052

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد كمر اسماعيل عمر31276171821015093

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبيضاحي حمد مجبل عبدالسالم31277121821028009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيسالمة الواحد عبد جاسم مهند31278201821020136

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيصالح خلف عزيز رفل31279171822242018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيسليمان علي حسين يونس31280251821023055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيحسن ملو امين علي31281331821015011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيهللا جار يوسف طه غدق31282171822273054

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةادبيعلي جاسم صداع رسول31283321821060047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيعباس فاضل مصعب الملك عبد31284171821005066
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبيمحمد هللا مد زهير الصمد عبد31285311821006007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيحسين علي محمد قتيبة31286191821054039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيابراهيم احمد نظير وداد31287171822251102

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبياسماعيل ادريس طالل طيبة31288171822319037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيمالك مجيد فيصل المجيد عبد31289191821017017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيكاظم موسى سعدي كاظم31290171821068015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبياحمد سعيد موفق مصطفى31291171821017107

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد عباس هللا عبد منتظر31292141821029091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيعمر عادل اسماعيل ايمن31293331821016002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيابراهيم عيسى احمد ازهر31294201821020012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيمحمد جاسم ابراهيم احمد31295311821002001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيعلي يوسف كريم هللا عبد31296191821108012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيخليل ابراهيم صفوك شيماء31297171822319031

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيعزيز مصطفى عاشور ذاكر31298171821069013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيشيت محمد انور عمران31299171821015107

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارادبيمعجل صبار مثنى مروان31300191821085012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبياحمد بهجت حكيم رانيا31301131822244004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيهللا عبد محمود الخالق عبد احمد31302211821210001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين سليمان ذنون محمد31303131821242019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيحمد علي عبدالعظيم مريم31304171822314084

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيحمدي حامد الدين صالح احمد31305171821012010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيحمد محمد اسماعيل برزان31306181821038003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيحمد شهاب مشرف احمد31307191821043013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنين االهلية الحكمة دار ثانويةنينوىادبيشاهين عبد الغني عبد محمد31308171821214010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبييادكار عبدهللا احمد ايالف31309201822104007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيمحمود حمد اسعد هللا خير31310201821206022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيالرزاق عبد بدر محمد أبراهيم31311261821033001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد هللا عبد سالم ريا31312131822116018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيعيسى الكريم عبد كفاح يحيى31313171821031044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعلي خضير اسامه محمد31314101821017073

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيسليمان مخلف خيري محمود31315191821019045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0نينوى-  النازحيننينوىادبيعلي احمد محسن رضوان31316171721502233

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيهللا عبد خليل جمعه علي31317171821077026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيهللا عبد رمضان جاسم ورقاء31318171822242046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيسليمان زكر دخيل موفق31319271821049169

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكادبيكاظم مجيد محمد اسامه31320201821014002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحسن حميد ماهر الحارث31321191821020008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمخلف رخيص وسمي فواز31322171721207186

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبينومان غضوي صالح محمد31323171821090016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيحمو سعيد سالم يمامه31324171822321025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيحسين محمد جاسم ورود31325201822202007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيحسين هادي حسن محمد31326211821065076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيصالح عجاج حسين صدام31327171821351058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيصالح الوهاب عبد غيث صالح31328171821402080
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيداود عزيز شكور طارق31329171821364029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيذنون احمد اكرم رقية31330171822235043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيفندي محسن مهنا غدير31331191822147036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيهادي عالوي ابراهيم هللا عبد31332211821024015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيخلف اسعفك مصلح ابراهيم31333171821026010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيابراهيم كريم حسين مريم31334211822098037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيفرحان هللا عبد عاكوب حسين31335201821062020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيعزيز سالم العزيز عبد فاطمه31336101822133049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحسن احمد ازهر بالل31337171821143039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيخليل عصام ياسر مالك31338171822231086

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيحسين يونس سبهان محمد31339171821028085

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيهدن نادر محمد خالص31340171821182005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبينعيم محمد سالم احمد31341221821041001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيشريمط فهد عاجل محمد31342271821049136

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد خلف سعدي ميثاق31343171821036043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد داني كريم حسين31344111821031008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيرشيد سليم محمد وليد علي31345171821017060

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيعنتر محمود نوري فيصل31346171821109013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيازالم سنجار عزيز جبل31347171821004004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيصبر نواف صالح علي31348191821067007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيحسون هراط احمد انور31349171821090002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيعباس علي حيدر علي31350171821402103

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيصالح حامد فوزي رشا31351171822298017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيحمود إبراهيم عزيز بالل31352211821013010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبياحمد عزيز ميسر مصطفى31353171821028100

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيطاهر فرج احمد مجتبى31354291821017246

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيخلف محسن االمير عبد محمود31355251821204011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيجبار جاسور محسن كرار31356241821004056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيمهنا ابراهيم اسماعيل ياسين31357191821036061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيصالح محمد مهدي وجيه ميساء31358171822237090

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيالعزيز عبد بشير محمد العزيز عبد امنه31359331822041003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيخلف محمد مذري اسعد31360171821207019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةدهوكادبيسليمان سليم مجيد هبه31361331822043005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيشنان احمد ابراهيم ايالف31362171822291018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمد معاشي احمد رحمه31363171822273021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيعبوش حامد رجا حسن31364171821144041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسين محمود شاكر اسامه31365171821032007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيعلي احمد ابراهيم محمد31366171821027132

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبياحمد محمد احمد علي31367331821058005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحسن غيدان صالح حسين31368211821226015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيابراهيم شايش محمد اسامة31369191821060005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيشيت رمزي نشوان احمد31370171821010014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيصالح سوادي هاني بهجت31371171821142025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيسليمان حسين الكريم عبد حاتم31372171821075013
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيأمعيد محمد عبدالرزاق معمر31373171821366238

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيحسن حسين حسن رحمة31374171822302025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيمصطفى حازم حاتم حنين31375171822301021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيتايه يوسف يونس احمد31376101821022009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيشاي علي حسين عاصم31377181821014018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيبعنون حميد جبار عباس31378221821238015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الرافدين ثانويةاربيلادبيعبد رحيل مصطفى محمد31379311821101014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيعلي حسن قادر احمد31380211821087002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعبدالرزاق محمد عبدالوهاب محمد31381171721161101

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل يونس احمد31382131821021004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيالعزيز عبد القادر عبد ماجد سفيان31383171821021041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيمحمود علي سعيد محمد تيمة31384171822259004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيمحمد سامي ثابت امير31385241821024007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيصالح علي الحافظ عبد سعدون31386171821114024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيابراهيم حسين القادر عبد نور31387171822251094

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبينعمان علي يونس سجى31388171822281040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيطه زكي زكريا الفاروق31389201821234004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيلفته زغير رضا محمد31390261821176042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيجاسم عمر ياسر يسرى31391171822235110

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيعباوي مجيد حميد ياسين31392171821351152

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيراضي عبيد حسوني حسن31393241821004020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيفرحان هللا عبد عاكوب عجيل31394201821062039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبيشرقي شريدة حميد احمد31395311821009001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيعباس عريبي محمد قيس31396111821034045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيشهاب محمود نعمان هاشم31397121821017044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيأحمد محمود حنين آيه31398101822104001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيخليل محمود حسين يونس31399171821351156

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيصالح ياسين مصطفى علي31400171821084068

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحمود خضير احمد مها31401171822264064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيسالم محمد فتحي محمود31402171821032079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيصويلح سليمان علي صالح31403171821144061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبياحمد عبدالجبار اسعد نشوان31404171821074020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجواد الرضا عبد حيدر احمد31405231821160001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيالعال عبد حسن فليح مصطفى31406211821008071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمود محمد معن مثنى31407211821023054

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيطرخان كماز حمود نبيل31408231821032086

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيجاسم دعيبل فاضل علي31409231821055037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيخميس سبع خميس ميناء31410211822140109

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعبيد فاضل ذياب علي31411171821001076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيحميد داود محمود مصطفى31412191821040073

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيطه محمد شامل الرحمن عبد31413171821027086

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعلي ادريس علي األميرة31414171822281005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيمال احمد شريف عمر31415331821001045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيفتحي محمد سبهان مريم31416171822277069
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيمحمد عثمان محمد ثواب31417171822286020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيدهام دبوس حسان جمال31418171821063009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم محمد هاجر31419171822230071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبيهللا عبد فتحي ثامر هيثم31420171821083036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيحسن بالل خليل فاطمه31421331822021009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلادبيخلف علي يوسف حامد31422311821070011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيخلف محمد جاسم علي31423211821003022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعبو رجب نوفل مهند31424171721003188

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسين محمد حسن انور31425171821080024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيدخيل علي مزهر ناظم31426171821018167

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيصالح ماني احمد صهيب31427171821075022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيعلي فاضل عباس قاسم31428171821068014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيصالح هللا عبد محمد خيرية31429331822042009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم احمد واصف31430171821064065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيعلي مرزوك هاشم احمد31431231821022008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيكاظم جبار الكاظم عبد ضرغام31432241821014032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيهالل جاسم محمد الدين عز31433171821075029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبينصيف سكران معمر سكران محمد31434211821226044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحمد جاسم احمد محمد31435111821181095

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيقاسم محمد نشوان زيد31436171721008091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم حمد صالح31437191821052016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيقاسم حازم معن محمد31438171821017085

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيعلي حسين خالد محمد31439171821016098

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبياحمد خليل ابراهيم منتهى31440171822290125

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيجاسم الكاظم عبد جاسم حيدر31441271821044036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبياحمد عباس موفق رحمة31442171822283039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحنتوش هللا عبد سالم محمد31443261821015097

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعلو عدنان هذال دعاء31444171822274035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيحموش عبدالعزيز محمد سوزان31445171822319029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبياحمد عزيز طالب العزيز عبد31446171821143091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحسين مرهاش عواد فارس31447171821207107

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيسالم ابراهيم خالد اسحاق31448221821046003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيسرهيد جاسم كاظم حسين31449241821202020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيحمد سالم صالح صفا31450171822289058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبييونس محمد احمد يحيى31451171821038038

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيالرضا عبد ناجي يعقوب منتظر31452291821014220

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة426.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيحسين هللا عبد حسين غيدان31453171821402117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد خالد عبود خالد31454171821001037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحسون المحسن عبد نبيل شهد31455171822237064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيسليمان عواد حامد رفل31456171822235042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم محمد جاسم31457171821207031

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيرضيمان حسين عماش فهد31458171721207182

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحسين منصور حيدر عمر31459211821074055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحمادي الجبار عبد محمد الوهاب عبد31460211821226025
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد صالح يونس محمد يحيى31461131821242023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيعنفوص خلف حسين احمد31462191821054004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيمصطفى حسين مصطفى معتز31463331821001064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارادبيعلي حسن فواز باسل31464191821360007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعلي فتاح ساجد فضيله31465171822314076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيدعاج اسعيد فارس فرحان31466171821090014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيكماش مجيد سامي مصعب31467201821015065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحسين عنتر رشيد سعود31468171821350118

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيالجبار عبد حمادي حازم ساره31469331822019005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخادبيحمد يوسف خالد احمد31470101821208003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيخضر محمد سعد سيف31471171821024043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد عالوي حسين عمار31472141821015071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمود فتحي هللا عبد ازهار31473171822281001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىادبيدرب كيطان ناظم صفاء31474211821276003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيمنجل محمد سعيد مسلم31475281821031038

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيسعيد سالم دريد دينا31476171822295019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيعلي يحيى علي فرح31477171822302054

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمد دلي دحام مشل31478171821144148

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيحسين اسعد علي حسن31479171821366064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحميد الجبار عبد محمد وائل31480171821143199

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيعلي طارق زياد طارق31481171821015065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبياحمد حسين علي حسين31482231821006021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيصالح حسن رياض احمد31483211821059002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيمحمد خضر جبار خضر31484171821024032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيعيسى خليل محمد منار31485171822235091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيدرويش علي محمد عبدالهادي31486171721003111

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيامين محمود نواف علي31487171721005076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيمجيد يحيى قاسم رسل31488171822300014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيسلطان محمد يونس محمد31489171821031036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيداؤد شوقي فوزي رسل31490171822235039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيقادر الزم محمد اسماء31491171822283008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيياسين صالح اسود مريم31492331822016023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحسن خليل عزيز احمد31493171821003010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيعلي احمد فاضل علي31494111821203134

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبيالدين جالل مؤيد وائل محمود31495311821009041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحسين وهاب احمد ادهام31496211821237003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيخضر محمد سعد زيد31497171821024035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيسعيد محمد صبحي محمد وليد عبيدة31498171821020059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيكاظم محمود كاظم احمد31499211821001014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة422.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيفتحي حازم اكرم شهد31500171822290091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيجواد فاضل عادل براء31501171822290035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيدحل فاضل عباس محمد31502191821311039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيارسالن عطاف محمد رسالن31503171821005042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمصطفى خليل اسماعيل الهام31504171822251011
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةادبيرشيد محمد صبحي انمار31505321821043003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعلي حسين يونس فاضلة31506171822280057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيمحمد خليل توفيق فارس31507331821019010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيعباس هللا عبد قاسم سناء31508171822290089

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة421.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيعلي حسين هشام ندى31509171822296050

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيهللا عبد فتحي صالح ضحى31510171822267036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيهللا عبد عبد سالم ضحى31511171822305078

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الضحى ثانويةنينوىادبيرجب نايف سعد ايمان31512171822316004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيمحمد نجيب احمد دالل31513171822302019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيعوزير ميرزا احمد ندى31514311822049041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيتالي القوط رهيف عباس31515291821014115

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيحسين نعمه عدنان علي31516241821015038

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيبيرو ابراهيم خليل احمد31517311821004005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة420.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيهللا عبد خلف عطية اية31518171822238013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة656.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد عزيز محمود امنه31519171842233027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة645.5الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد نايف رافد براء31520171842318015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة639.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيسليمان الدين شمس هاشم عائشه31521171842288218

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة582.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا يونس عامر آيه31522171742273071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة561.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيعايد سليمان داود احمد31523181841030001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة553.9للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمصطفى احمد عمار سياف31524171841022077

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمود ذنون الناصر عبد ايمن31525171841028046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة546.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن الرزاق عبد طارق الرزاق عبد31526171841017135

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة537.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمعروف ابراهيم طلعت مصعب31527171841016131

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة515.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيامين محمد الدين زين منذر محمد احمد31528171841013012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة509.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيمهاوش عيسى حسن الدين حسام31529181841016016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة508.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيصالح حميد نافع هاجر31530171842403053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة505.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيخليل ابراهيم عامر مصطفى31531171841015212

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيصالح مخلف مالك شهد31532311842056013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة498.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيابراهيم داود سليمان ريا31533311842043012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة497.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيسلطان فتحي فارس عمر31534171841026192

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة494.3للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيصبري طاهر محمد منهل هيثم31535171841351192

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة494.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجاسم المنعم عبد ظافر قمر31536171842286298

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة494.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيداود خالد غزوان عبيدة31537171841023140

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة490.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين عدنان عبدالرحمن31538171841003105

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمد هللا عبد العزيز عبد31539171841080120

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة489.0للبنين المسائية العربي الفجر ثانويةنينوىاحيائييعقوب العابدين زين غالب علي31540171841354012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة488.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيمحمد علي نجم محمد آية31541331842016001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة488.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيرضوان فتحي محمود سمر31542171842277127

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة488.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد حامد الوهاب عبد اسراء31543171842237007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة487.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىاحيائيسليمان قاسم حما طالل31544171841348016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيعبد هللا عبد سالم هبه31545171842240035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة486.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيزيدان هللا عبد غازي فيصل31546171841196018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة483.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد حامد احمد31547171841364001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة482.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخضر سعيد محمد حبيب بكر ابو31548311841024005
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة481.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيعزيز سالم فيصل رحمة31549171842291069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة481.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيذنون فخري فواز احمد31550171841186009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة480.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيدرويش رضا مهدي سامان31551171841026100

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد ثامر ياسر31552171841007165

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة478.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيرسول شيت ناظم محمد31553311841024164

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة477.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد احمد محمد مصطفى31554171841017315

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة477.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيحسين علي محسن زهراء31555171842264039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة476.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيجاسم عكيل احمد هديل31556171842242148

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة474.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسين فتحي محمود سارة31557171842285119

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود علي سور31558171842235128

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة474.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحمادي يحيى سالم ايمن31559171841003028

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسن هللا عبد حسين علي31560171841039024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي عكيل زهرة31561171842289080

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيالدين سيف خضر محمد اسيا31562171842285013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيحسين احمد الخالق عبد هللا عبد31563201841024024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسن جالل محمد سارة31564171842289087

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيعباس يوسف احمد رحمه31565171842292022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد محسن اياد علي31566171841011203

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف مداح هاني احمد31567101841205021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيخلف محمد خليل محمد31568321841060045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيذنون محمد خليل مرتضى31569171841017292

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة469.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائييونس هللا جار احمد سعد31570171841012058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين ذاكر احمد31571171841003010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة467.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيالياس محمد جاسم نور31572171842296150

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة467.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف زيدان الرحمن عبد احمد31573101841205011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيعلي ابراهيم العالي عبد جعفر31574251841008027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة467.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيعزيز علي شاكر نوار31575171841073036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان خضير محمد كرار31576111841026113

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين الحميد عبد محمد لقمان31577171841028184

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين العبيدي اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عواد خليف الكريم عبد31578191841024017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي ظاهر محمود عمار31579101841011045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف زيدان ثامر صهيب31580101841024013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيسبهان خليل محمد عمر31581201841048129

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيعفن عليوي حسين ايسر31582311841006009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محسن الهادي عبد مصطفى31583171841011332

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الدين نجم كمال علي محمد31584171841080232

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيمحسن احمد وليد اسماعيل31585311741012016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيكاظم موسى فخري فاطمة31586311742058055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيفتحي  يونس  تيسير  نمارق31587171742280143

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيخضر هاشم محمد انعام31588171842266006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد تحسين مثنى فرح31589171842299081

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمود جمال مدحت سيف31590171841020044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيذنون ثامر علي هللا عبد31591171841024069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيجالل طالل فراس ايناس31592171842285038
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى فوزي فائز مصطفى31593101841014067

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائياودى كلي بابير ماهرة31594331842052019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة460.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيخضر ابراهيم سعد يونس31595171841400046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعواد خلف محمد الزم31596201841003056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد الستار عبد عماد ضحى31597171842291133

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي جديع علي همام31598101841205113

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيعلي احمدو طالل ريناس31599331842052012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد عمر داليا31600171842283035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيعباس خلف محمد مصطفى31601171841024131

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيبشير الدين محي لؤي نادين31602171842290219

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيحسين علي سالم احمد31603191841028003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمصطفى محمد علي مها31604251842059448

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم ياسر زبيدة31605171842237120

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبد محمد علي31606191841083017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائياحمد علي صالح كيالن31607211841282062

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيعمر خضر عدنان عمر31608171841109025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد راكان بنان زيد31609171841157028

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمود علي محمد خالد مهند31610171841080260

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكاحيائيحسن مصطفى امين دلفين31611331842042008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخلف احمد حسين اسيل31612171842231015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد فارس الدين صالح سليمان31613171841196012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياحمد حميد حازم نوران31614171842321297

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد جاسم ريم31615171842297051

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيالكريم عبد حنون مجيد نبأ31616311842047184

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيسليمان رؤوف العظيم عبد يوسف31617171841028293

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيفتحي سعيد دريد العزيز عبد31618171841186047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيهاشم عبدهللا خالد امير31619191841071015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد هللا عبد صالح عذراء31620171842357184

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون جمال هالة31621171842297116

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيناصر محمد علي حسن31622191841066035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءاحيائيقنبر حبيب حازم حسين31623271841047005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيرسول الجبار عبد شامل نبأ31624171842290222

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمطر حسن محمد حسن31625171841077016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين رافع علي31626111841058063

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر معن محمد31627171841015188

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمود حامد محمد31628171841001127

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحميد يونس عماد الدين سيف31629171841018099

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الجبار عبد محمد عائشه31630171842231197

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيابراهيم احمد عدوان حسين31631211841278015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح حسن زياد حسن31632101841024007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد قصي زينب31633171842285112

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمطلك مصطفى احمد الرزاق عبد31634191841019050

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي الزم اسامة حسن31635171841017079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحبيب محمود باسم الرحمن عبد31636111841021035
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيغثيث جدوع حسين العزيز عبد31637171841003100

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيلطيف الغفور عبد فوزي محمد31638191841014060

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيسلمان حسين فوزي مصطفى31639171841072015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي غانم نور31640171842295074

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيشبيب حسين محمد خالد31641321841006005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحامد الجبار عبد فالح نور31642171842273163

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيحسن صالح العزيز عبد احمد31643171841013008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائييونس شيت طه اسراء31644171842292003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخضير احمد شهاب عمار31645171841023177

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الخالق عبد حسين زيد31646171841080082

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين القبة ثانويةنينوىاحيائيخالد اسعد خالد احمد31647171841081002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمد امين هاشم سرمد31648171841028106

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسن الرحيم عبد حسن امنة31649171842286029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيفتحي صالح محمد منهل مالك31650311842034030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد قاسم صالح االء31651171842237016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشم مطشر عباس علي31652151841007083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيطابور خضر فارس سناء31653171842242083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخضير محمد احمد دالل31654171842231077

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائياحمد حسين محمد يحيى31655171841007170

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحمود مصطفى محمد جيان31656171842251047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيلطيف جدعان عويد لمعان31657321842066032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائياحمد طارق زياد محمد31658331841021029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيمحمد عثمان محمد ابراهيم31659331841001005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيناصر حميدان عمر بثينه31660171842230044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمريس الحميد عبد محمد احمد31661201841020015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيداؤد سعيد جاسم صفا31662171842300055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيظاهر دحام نوفل غفران31663311842058027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيغزال احمد بدران عبدالعزيز31664171841160023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيولي صالح محمد اسامة زيد31665171841019038

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسلطان يونس عدنان محمد31666171841351165

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود سلوم احمد الدين نور31667141841152024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيامعيد محمد شالش طه31668171841017124

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد عزيز جميل عثمان31669321841060030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيالسالم عبد صالح محمد زياد صالح محمد31670331841016013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيجرجيس محمود جمال بيداء31671171842232074

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد امين احمد ايمان31672171842230035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسفر يوخنا منير اماندا31673331842080013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسلمان احمد فؤاد ابراهيم31674121841020002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن سلمان فاطمة31675171842363039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد مطر فارس ابتهال31676201842118011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيمحمود إبراهيم جمعة رواء31677171842308018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائييونس الرحمن عبد راكان االء31678171842316002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحمد يوسف اكرم محمد31679331841001091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيحسين فتحي نزار جنيد31680171841144030
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد القادر عبد مظفر هاجر31681171842288297

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيحسين ابراهيم يونس محمد اسيل31682171842293008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائييونس الجبار عبد وليد مصطفى31683171841186104

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخضير محمد احمد ليث31684171841023208

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائياحمد مسلم اكرم سارة31685171842296090

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعيسى محمود حازم وهبيه31686171842230213

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم عيسى شيماء31687171842314085

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنباراحيائيحمادي احمد خليفه عبدالقادر31688191841113012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين صدام غفران31689171842291144

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيالسالم عبد صالح محمد صفوان بسمه31690171842290055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيحسين اللطيف عبد معن هيه31691171842292093

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيسعيد فاضل نايف ريحانه31692331842020008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن هللا سعد طارق31693171841009063

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين احمد مصطفى31694171841019113

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيويس هللا عبد كاظم الرحمن عبد31695111841016044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحمد سلطان محمد يحيي31696171841018270

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيشيت غانم قصي نبأ31697171842296148

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيمحمد سليم ابراهيم هيا31698171842310020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائييونس طارق يونس ايالف31699171842273038

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد بهلول عواد حمد31700171841359002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيقادر كريم عمار برهان31701211841009046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيعلي خضر صالح محمد احمد31702171841019016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىاحيائياحمد سلمان بالسم مروج31703211842183021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيطه المنعم عبد سالم سماء31704311742039020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياسماعيل ميكائيل ادريس نوزاد31705331841070158

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائياحمد فتحي طارق اية31706171842291029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين والنجفية العباس ثانويةنينوىاحيائيعلي هللا عبد غانم وجدان31707171842195019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيسليمان صالح خالد شيرين31708311742043024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائينجم  حمادي  صدام  ايناس31709171742280030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعواد مراد خالد رحمه31710171842357088

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل الغني عبد زهير مصطفى31711171841027153

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل الدين عز امنة31712171842296015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيمرتضى الحسين عبد زيدان نور محمد31713331841021033

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمود شكر شهد31714171842284044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائييوسف محمد حسين يوسف31715171841015241

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للنازحين المختلطة سميل ثانويةدهوكاحيائيسعيد محمد العزيز عبد نورهان31716331742053012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحمه هللا عبد احمد رحمة31717171842283043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد الرزاق عبد هجران محمود31718201841005057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائياحمد ابراهيم سالم مؤمن31719311841006032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيايوب عارف احمد هبه31720171842305127

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيحسين ذاكر احمد براء31721191842159019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعلي الياس غازي ضحى31722171842237182

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين المسائية العربي الفجر ثانويةنينوىاحيائيعلي هللا عبد العابدين زين مصطفى31723171841354020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين حامد مروة31724171842281163
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين للنازحين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود الستار عبد صبار محمود31725181841143003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهادي وهبي حاتم ضحى31726171842280161

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسالم محمود شاكر معصومه31727251842084580

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد يونس اكرم ندى31728171842230184

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيحسين نايف عادل كاظم31729271841013057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمود محمد علي31730171841144112

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محمد جاسم هدى31731171842237257

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد مروان عمران31732171841024087

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيرشيد الكريم عبد فاتح محمد31733201841309058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيمناع حازم حازم سارة31734171842298047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيصالح اسعد شكري نباء31735171842286347

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائياسماعيل الوهاب عبد اسماعيل فنار31736171842296124

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيمعروف عزيز هاشم مروه31737171842269021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائياحمد حسن شعبان هدى31738171842230199

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد عزيز الرزاق عبد سارة31739171842283071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسين فتحي محمود مسره31740171842285176

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم محمود خالد31741171841008061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيمحمود علي محمود يونس31742171841010080

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيخلف حمود شعبان ياسر31743171841075053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيالعابدين زين هللا خير صباح انجي31744201842145004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسين رشيد محمد اشراق31745171842240004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيفندي رشيد مصطفى سوزان31746171842310010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة خليف ثائر جريان31747111841203027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ملوح الرحمن عبد انوار31748171842207004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسين محمد حزني دلين31749331842040054

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد سعيد احمد رسل31750171842237100

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصالح هللا عبد حازم محمد31751201841001168

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيرضا علي كريم فاتح هللا عبد31752201841259234

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائياحمد علي جارو علي31753171841364041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد محسن علي31754171841351103

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد صالح غسان31755171841351124

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيغثوان صالح يوسف أسيل31756191842196004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيولي محمد حامد فاطمه31757331742058024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيشيت جميل احسان محمد31758171841013056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيخلف حسن محمد بيداء31759171842277058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسن هشام صفوان اماني31760171842231021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيحسين عثمان حازم احمد31761171841143007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيخضر صالح ياسين اياد31762171841025036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة437.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيحسين صالح رعد رحمه31763171842317034

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمود علي زينه31764171842271020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيذياب حامد عدنان كرم31765171841143094

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمدعلي عبدالرزاق عبدالمالك زهراء31766171842403026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد علي حيدر علي31767231841252089

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيرضوان صالح السالم عبد رحمة31768171842075017
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين الرزاق عبد محمد علي31769111841029018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمحمود هللا عبد بشار هللا عبد31770171741001053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيحسين حمد سعيد محمد31771261841205041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيشعالن ضياء ناصر محمد31772111741048012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيالهادي عبد الصاحب عبد سجاد رضا31773231741169029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة436.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيهاشم عائد عامر عمر31774171841020073

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائياحمد علي محمود الناصر عبد31775201841002033

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيعلي فتاح علي حيدر31776281741002011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياحمد صالح محمد خالد بدور31777171842234008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيحسون محمد شامل خديجه31778171842296049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيالقادر عبد علي محمد احمد زهراء31779171842316037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنباراحيائيمزيد عبيد ابراهيم يحيى31780191841027020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعطو سرحان جمعة صفاء31781171842286247

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيجاسم احمد يونس هدى31782171842291178

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيعبود نجم سالم سمارة31783171842274117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي شحاذة رضوان هاله31784171842251205

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائياحمد محمود منذر جوانة31785171842266018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصديق ذنون محمد ابراهيم31786171841011006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيعلي خضر جاموس محمود31787171841170047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلاحيائيعلي طالل حاتم احمد31788311841064001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة435.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيكرم امين محمد الدين نور كاني31789201842334180

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعدوش محمود سالم زينب31790171842237133

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيصالح عباس زينل زينب31791171842364016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيصالح هاشم صالح هديل31792171842293089

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي يوسف سرى31793171842277125

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد زكي محمد31794311841070030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائياحمد عبوش اسعد احمد31795171841026012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل محمد نور31796171842285198

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيخلف محمود غازي خولة31797171842242046

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيعلوان حسين عدنان فؤاد31798211841081035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب شامل عبدالرحمن31799171841017161

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف جلوب عاصم حسين31800141841030008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيحمان  عباس فاضل عبدالرحمن31801171841067036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحماد ياسين هللا عبد احمد31802131841256002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيفتحي فتيان عثمان عادل31803311841004030

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيخضير إسماعيل سعدي الرحمن عبد31804171841059026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيحسين جمعة غائب عامر31805171841001071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيعبوش محمود محمد وعد31806171841111018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيسعيد محمد مصطفى عبد محمد ايمان31807201842119011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيموسى نايف عماد متعب31808181841145029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيحسن كاظم مهدي منتظر31809231841016049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الجديدة القلعة ثانويةاربيلاحيائيفرج جاسم نصيف ريام31810311842041003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين بلو محمد عائشة31811171842237187

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد حمدون عدنان مؤمن31812171841007123

2889 من 723 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيجاسم الياس صالح ريم31813171842280110

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيخليل هللا عبد فارس محمود31814171841027146

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيسليمان حمد سالم براء31815171842313006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيعكيد حور أحمد محمد31816171841083029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحمادة احمد  سعد سمر31817171742279017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسين حازم بسام الرحمن عبد31818171841011138

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمرعي حسن ضياء مصطفى31819331841070147

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيطاهر محمد ادريس صفاء31820331842058012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيحميد زبار مازن رحمة31821171842267062

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمجيد عباس باسل موج31822171842357224

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيجعفر أحمد رضا بدور31823171842297025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الفاضلية ثانويةنينوىاحيائيعيسى محمد قاسم مثنى31824171841340016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود ناجي حسين كوثر31825131842118163

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيخلف حميد رافع ليث31826191841021022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيدان محسن غازي المحسن عبد31827111841025049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيمراد حسين احمد علي31828231841046016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائييونس حمادي يوسف ادهم31829171841027024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيعباس خلف عدنان نداء31830311842054091

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيرجب خالد وليد مريم31831311842047167

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعلي عبد محمد علي مريم31832171842289149

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائياحمد محي مظفر محمد31833191841014061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائياحمد علي نزار مصطفى31834171841143128

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعبو رمضان هاشم نور31835171842251199

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود حمدون احسان هللا عبد31836171841005089

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاطع خزعل حسيب رواء31837111842062041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيشريف احمد يونس اسراء31838171842230008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيمحمد العزيز عبد غسان اسالم31839331841021006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم محمد احمد31840211841004012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعباس طاهر محمد طاهر31841251741012069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيعباس خضر حسن نور31842251842085032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمرعي نايف خالد االء31843171842285016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيخضير حمزه ضياء فاطمه31844231742090156

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة428.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيصالح هللا عبد حسن قبيس31845171841019087

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة504.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيحمزة علي عباس ياسين31846171851178104

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيعبوش صالح رعد صالح31847171851009047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة495.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم محمد منتصر هبه31848171852296049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة491.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيمحمد الكريم عبد سعد سارة31849171852286032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيماضي بدر هاشم المبين عبد31850161851004037

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة488.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي حمد طه حسين31851171851039025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة486.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيامين محمد فاروق صفوان هللا عبد31852171851217021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة481.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقياحمد خالد عمر علي31853331851001035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيخضير حاتم خضير احمد31854211851003006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة475.0للبنين المركزية االعداديةنينوىتطبيقيحسون قاسم طه احمد31855171851002001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة474.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيمتعب صالح طالل سجى31856171852231038
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة473.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقياحمد مزهر مروان حكم31857311851072011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.9للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى هللا عبد عامر احمد31858171851011007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين خالد محمد31859171851026217

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة472.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيجاسم الفي هللا فيض احمد31860171751009006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيشايش عباس عزيز حسين31861291851153064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيهويدي صالح حسن فالح31862171851103061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمحمود سلطان ميزر مسلم31863171851039075

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيحسين جمعة غائب عمار31864171751001035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيداود عزيز إحسان علي ديمه31865171852286016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد نافع بشار امنة31866171852267007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيحسن حمزة فرج مؤمل31867171851067026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد يحيى زكر كاظم31868171851083015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيصالح علي محمد ميس31869171852288093

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيقاسم صديق نعمان صديق31870171851016062

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيداؤد احمد هشام يوسف31871171851009131

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة466.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيغفران محمد خاف مناور31872171851042067

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة465.0للبنين االهلية الفجر ثانويةنينوىتطبيقيجرجيس جياد زياد محمود31873171851213007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيسعيد علي محمد مصطفى وسام31874171851024100

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل عدنان اياد هبه31875131852106025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقييونس شريف جمال محمد31876171851027118

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة464.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيالفتاح عبد عصام عقبة عصام31877171851010048

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد مصطفى جميل محمد31878171851017219

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة463.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيحامد فتاح وليد فهد31879331851001042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد ادريس سفيان عبيده31880171851013009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيعمر نجم السالم عبد رانيا31881171852290023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد يحيى سالم تقوى31882171852235018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيالقادر عبد يونس بشار محمد31883171851217029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم حسن فالح صفاء31884171852294059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة461.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيمرزه عبيد حبيب داليا31885231852124013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة460.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىتطبيقيعزاوي ابراهيم يونس مصطفى31886171851013018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة460.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيعلي الرزاق عبد احمد السالم عبد31887171851018073

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيشريف جاسم سمير مصطفى31888171851008131

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعد الزهرة عبد حسين عصام31889111851200092

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان المجيد عبد كمال مصطفى31890191851019065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حسن فليح ليث31891221851033079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة459.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحمزه جميل كامل مرتضى31892231851006080

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيحميد كريم احمد الرحمن عبد31893211851023013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيعلي خلف اياد هللا عبد31894211751009029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين القبة ثانويةنينوىتطبيقيحبش عباس يوسف مؤمل31895171851081004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى مظفر محمد مظفر31896171851028159

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيعلي فرج صباح سجى31897321752029016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد عواد جبير اكرم31898191851019010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيمحيميد طه خلف محمد31899201851025040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد علي عبد احمد مصطفى31900271851045058
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد جاسم زينب31901161852152032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعباوي خلف عزيز عمر31902201851048083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىتطبيقييوسف محمد محمود علي31903211851066003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود عبد عيد عمر31904191851116044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة456.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعزم محمد بكر ابو احمد31905201851302003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقياحمد مخلف جابر مصطفى31906191851020075

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيحسن مرعي يونس يوسف31907171851009132

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيحميد هللا عبد العزيز عبد شيماء31908201852144014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة455.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكتطبيقياحمد رشيد عباس احمد31909201851059002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيكوركيس يونس ذنون ساره31910331852044009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد مخلف طارق حسن31911191851020024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيحسن حيدر خالد حسين31912171851067010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيطه اسعد حميد ريان31913171851008049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيسعيد اسماعيل شاهين علي31914191851067029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات شايسته ثانويةاربيلتطبيقيسليمان خليفة فيصل رسل31915311852039005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد خليل الدين ضياء هللا عبد31916171851025057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكتطبيقيولي سعدون تيمور محمد31917201851014008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىتطبيقيعساف الدين خير خزعل مريم31918171852308012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة453.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيياسين هللا عبد العظيم عبد علي31919171851157035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمصطفى علي محمد عدنان محمد31920251851031147

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحسن هالوي راشد حسين31921291851005032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيعلي محسن احمد فاطمة31922281852190035

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقينوري محمد حازم قصي رانيا31923171852286019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد ابراهيم عماد ابراهيم31924191851067001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيصالح خليف مثنى محمد31925191851116063

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمجيد محمود شكيب فاطمة31926171852321055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيخليل غازي رعد آمنه31927171852288001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين عنة اعداديةاالنبارتطبيقيفيصل الواحد عبد محمد احمد31928191851021002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعمر جابر هيثم هللا عبد31929191851020047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمحمود ناصر عدنان احمد31930161851352017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيجفال فرج احمد ميثم31931311851072044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة451.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيصالح مهدي خضير ياس31932271851154189

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيسليمان هللا فتح الدين نور ايمان31933201852338005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيابراهيم حميد آراز محمد31934211851011036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوش سلمان حسن حسين31935131851019001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمد صايل الرحمن عبد صايل31936171851040025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقييعقوب سالم نكتل مصطفى31937171851021081

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليفه ناصر صائب أبراهيم31938101851014113

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيعبد الغفار عبد رياض رغيد31939311851008012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد نجم ثابت ياسر31940191851020080

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقياحمد الدين فخر خالد لينة31941171852299031

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيحميد جري امين حسين31942221851304006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيسلطان طه علي اثير31943171851144004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعزاوي حمدون صبحي يوسف31944171851143213
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي عبيد احمد نواف31945181851016034

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة449.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيعذير وادي جاسم محمد31946281851009073

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيمحمود حامد مزاحم زينة31947171852264017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة448.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين نوزاد حسين31948201851307005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكتطبيقيهدبه محمد جاسم عمر31949201851211016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيجاسم علي حسين احمد31950201851013002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد والي هاشم ياسر31951171851178103

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيصالح قاسم الكريم عبد حيدر31952161851353043

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيسلطان أنور روكان أرام31953201851012002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلتطبيقيالحميد عبد االله عبد عمار مأب31954231852150017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيجارو عسل المنعم عبد اميمه31955311852058003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة447.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد شبيب هادي علي31956241751027065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيخميس عالوي حسين اصالة31957311852038002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيكاطع هاشم حسين ابراهيم31958231851054005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس كريم ثامر محمد31959131851006053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيسليمان صديق فائز مصطفى31960171851015167

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد هاني زيد احمد31961171851008011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيولي محسن عباس هزاع31962171851364044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقياحمد عبد عماد ابراهيم31963191851020002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيندا هللا عطا سري ريان31964191851019024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0الخارجيونقار ذيتطبيقيجبر  محسن  كريم  حاتم31965221851400004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيحسين محمد جاسم غازي31966211851031026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمدعلي ذنون علي مصطفى31967171751008119

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيخلف علوان حسين المحسن عبد31968281851012087

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة445.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيزمان محمد رفيق طارق محمد31969201751001109

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد صالح نهاد عقيل31970141851016059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى كمال الدين صباح سوزان31971201852114029

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمجيد الياس طالل محمد31972171851012130

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون محمد كرم31973171851178074

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيولي عيدان عماد رسل31974211852135013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالجبار جمعه بشير علي31975131851010053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االشبال ثانويةقار ذيتطبيقيشنيو ماذي شاكر اثير31976221851383001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيعباس مهدي سعود سجاد31977161851051022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة443.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنبارتطبيقيصالح مدهر خلف صالح31978191851303002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيعلي صالح ارام نور31979201852338022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود محمد عزيز امجد31980141851013016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيعثمان الجبار عبد ماجد أنس31981171851001015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيحسين هللا عبد شمال محمد31982331851001055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين االهلية االبداع ثالبصرةتطبيقيأجوز العزيز عبد سعود العزيز عبد31983161851087006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذيتطبيقيظاهر كاظم محمد سجاد31984221851217005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حسن علي الدين سيف31985171851143088

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيهماش حسين صبحي محمد31986241851001075

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيحامد سامي محمد هزاع مسره31987171852285066

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيناهي الكاظم عبد حسين حكيم31988231851022012
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة442.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىتطبيقيعلي حمد طه صبا31989171852041019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيعبد عدنان مازن مصطفى31990171851160059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيمحمود محمد إبراهيم هللا عبد31991201851004028

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيياسين محمد احمد حامد31992171851023044

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي عودة علي عباس31993161851016040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس هللا عبد محمد اسامة31994111851021013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيشحاذه سعيد مهند مأمون31995191851067039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيمحيميد خلف الرزاق عبد محمد31996171851001133

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيسليم بشير محمد فواز مريم31997171852299033

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة441.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيشنيشل خضير راضي فالح31998281851002055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيعبد مهدي عبد احمد31999201851008003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد صبري محمد زهير علي32000171851016078

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجاسم طالب علي سعد32001251851009069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين التحرير اعداديةالنجفتطبيقيجحش عذاب جبير سعيد32002251851050006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم هادي اسعد مصطفى32003291851003210

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيزاجي عطيه علي مقداد32004221851081081

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة440.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيعثمان سلمان مازن زينب32005161852173025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة679.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيتوفيق محمد عثمان خلدون الكريم عبد32006171841022098

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة677.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيرشيد الفتاح عبد هيثم ايالف32007171842231039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة664.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائييوسف سعدي احمد عال32008171842233141

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة659.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيالياس خزعل مروان زينب32009171842279043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة659.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمصطفى خضر احمد اكرم32010171841005023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة656.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيخليل الرضا عبد مشعل سارة32011171842296092

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة655.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمود امين محمد محمود اية32012171842274036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة654.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد الوهاب عبد فارس محمد تقى32013171842296038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة650.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحامد طه اياد امنيه32014171842233029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة649.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائياحمد علي صبحي هديل32015171842277210

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة646.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن فارس حسن32016171841144037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة643.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمرعي عواد سعد زينب32017171842283064

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة639.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخليل الزم حازم مريم32018171842231241

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة630.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيامين محمد يوسف ندى32019171842295071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة627.0للنازحين   للبنين  زاخو ثانويةدهوكاحيائيمحمد عائد غازي فيصل32020331841008018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة626.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائياحمد اسماعيل طه احمد32021171841400002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة626.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجاسم سعيد هاني هاجر32022171842286378

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة625.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد رمضان هللا عبد براء32023171842233047

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة625.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيرشيد عزيز رشيد زهراء32024171842244021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة625.0للبنات االهلية الفردوس ثانويةنينوىاحيائيعزيز حسن هللا عبد هبه32025171842320009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة620.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيحسن محمود قاسم زهراء32026171842265012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيقاسم علي شامل شهد32027171842274123

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائييوسف عبدهللا نجم محمد32028171841162113

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود صالح ايناس32029171842291044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهللا مال علي حامد اسراء32030171842280008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيسليمان داود عدنان قحطان32031171841059036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم حسين احمد32032171841018011
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة616.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخلف محمد محمود محمود32033171841023269

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة615.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمهيدي احمد عصام أمنة32034171842281002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة615.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائيحسين علي احمد حسن32035171841402009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة614.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم سعد مصطفى32036171841050015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيابراهيم بشير يقضان ساره32037171842294147

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحمودي احمد صالح الرحمن عبد32038311841002013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحميد يونس بسمان ياسمين32039171842268174

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمطر حمادة محمود شيماء32040171842363025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة612.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسباك عبش القادر عبد يحيى32041171841017347

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة612.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعباوي عبد بشار مريم32042171842289144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة612.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيسالمة محمد صالح اصالة32043171842317003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة612.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد علي صالح يوسف32044171841043052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيذنون محمد ذنون بدر32045171841025041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة610.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيزهمك فرهود احمد عمر32046171841103066

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيصالح رشوان جاسم حسين32047171841020028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحمدون خليل علي يونس32048171841080286

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمضحي مناور صالح حسين32049171841080064

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإسماعيل علي حسين أمواج32050171842298007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيالياس ياسين محمد علي توفيق32051171841023054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة607.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيياسين عساف حسن علي32052171841117016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة607.0للبنين القبة ثانويةنينوىاحيائيياسين اسماعيل عادل امير32053171841081005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة607.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائييحيى امين هشام إبراهيم32054171841020001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود عادل آمنه32055171842232007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد ياسين كرم32056171841170038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيياسين يحيى رائد نور32057171842280233

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيجرجيس محمد ثامر رحمة32058171842288104

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيخلف قاسم غانم قاسم32059171841162089

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيغائب علي جعفر غدير32060311842047132

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة604.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيعواد جاسم خليل جاسم32061171841046009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيعلي احمد فتحي نجالء32062171842238077

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىاحيائيسلطان عباس طه مصطفى32063171841064049

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائيحامد عمر علي طالل32064171841050007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيعلي حسن محمد رحمه32065171842363013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد يونس ماهر زينة32066171842321145

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيصافي حميد عمار تبارك32067171842235054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحميد احمد صالح مانع32068171841161114

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيحمدان جدعان الكريم عبد فارس32069171841207062

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيفنش مبرد أحمد جوهر32070171841083010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائياحمد سالم هاشم نداء32071171842291164

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيالرحيم عبد ابراهيم الحميد عبد الحكيم عبد32072171841010027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائييونس عزيز رافع احمد32073171841015013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيالياس محمد صالح فاطمة32074171842280192

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيعزيز ابراهيم يونس محمد32075171841077063

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائيحسن مجبل شاكر احمد32076171841050001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياحمد طه رمضان ايمان32077331842080016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس مجاهد زينب32078171842237138

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيصالح الدين عز احمد هللا عبد32079171841026143

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيحسين عبد امين ندى32080171842075040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة598.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيهكوري حامد سعيد محمد احمد32081171841143016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيجرجيس حازم زيد اسامة32082171841157015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيحسين منصور سعيد معاذ32083171841077068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد مجيد باسم كرم32084171841012098

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائياحمد صالح سالم محمد32085171841026240

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيامين هللا وعد ناطق محمد32086171841012126

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيابراهيم الدين عون عبدالرحمن يسرى32087331842040158

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيخضر احمد محمود يونس32088171841117026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد الواحد عبد اواب32089171841011065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد عباس حسن افراح32090171842286019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم خليل دالل32091171842288091

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم علي عمر عبير32092171842232221

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة594.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيذنون محمد عزيز حميد32093171841207031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة594.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان علي وليد مروه32094171842233157

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة594.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائياحمد علي عمار ورود32095171842289198

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيحسين محمود جمعة محمود32096171841400041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيياسين محمد وليد نور32097171842319073

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد فيصل ربيع32098171841351053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.4للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فاضل نكتل ريم32099171842294108

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيحسين باقر محمود رحاب32100171842245018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيمحمد قاسم مهند سيف32101171841068008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائياسماعيل احمد شهاب غفران32102171842261054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائييحيى الدين عماد اياد عائشة32103331842038042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيمحمود اسماعيل صالح محمد علي32104131841244012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنات وانه ثانويةنينوىاحيائيعارف احمد خالد مريم32105171842278011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيخليف صالح حمد بالل32106171841043012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيداؤد عبيد أحمد مؤمن32107171841001119

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيخضير محمود احمد المجيد عبد32108171841001083

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيرضا احمد عقيل الهادي عبد32109171841066017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائينجم ادريس الباسط عبد رسل32110171842171004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخلف محمد مثنى مروه32111171842231238

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيداود شمد فالح ريان32112171841143043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائياحمد جاسم مديد مصطفى32113171841157078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعزيز كمال محمد طالل محمد32114171841027116

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيغائب ايوب عمران احمد32115171841065003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسعيد خضر حسام منذر32116171841017327

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيحمود لطيف ابراهيم اكرم32117171741001016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيسلمان هللا عبد محمد مريم32118171842280207

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيعيسى خلف احمد يقين32119171842363037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيامين ابراهيم نزار غسق32120171842288227
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيخضر حسن جمعه محمد32121171841364056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيمصطفى ياسين نصير فرح32122171842284065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمصطفى خلف احمد اكرم32123171841020015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد الرزاق عبد خليل تماره32124171842233057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعنون جاسم محمد تبارك32125171842284019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالجبار عبد محمد الرزاق عبد ساره32126171842251099

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيحسين سلطان عامر حنان32127171842264022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيقاسم الدين محي حكمت نبأ32128171842286344

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيخلف شمدين شيت حسين32129171841084024

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيحمد خلف حميد يونس32130171841076011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود طارق شامل زينه32131171842273097

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيصالح محمود محمد ريان32132171841351057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد شهاب هجران32133171842267136

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإبراهيم محمد السالم عبد مؤمنة32134171842298068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيمطلك فرحان حابس فارس32135181841067057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا عباس حسين خديجة32136171842261025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائينجم منصور محمد عمار32137171841017193

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيخليل هللا عبد سعد سجى32138171842284041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين وليد امل32139171842321026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمود سعد نجوى32140171842280224

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحميد محمد جاسم زينب32141171842357120

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيمرعي سالم فالح زهراء32142171842292037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد شاكر القادر عبد احمد32143171841012014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي محمد سعد32144171841117013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيعباس يونس عزت زينب32145171842261036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيخلف محمد مثنى حسين32146171841008057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيسليمان عبد محمود رحاب32147171842271012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحربي ضحوي خالد امل32148171842235023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعبيد علي عبد ضحى32149171842230141

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائياحمد حسين مولود حيدر32150171841075009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد علي محمد خالده32151171842234010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائينوري صالح نعمان سجى32152171842301086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيعلي قاسم العزيز عبد يوسف32153171841059047

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود الحكيم عبد نزار عمر32154171841015144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيخلف عيدو داود نوري32155331841051024

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعزيز حسن الستار عبد ايمان32156171842235044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيختالن غربي انور اميرة32157171842277025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائياحمد طاهر احمد ايناس32158171842291043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائينجيب هللا عبد عامر زينه32159171842299058

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمالح هللا عبد فالح براء32160171841008039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح احمد عمر32161171841015139

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم احمد هاشم غفران32162171842232238

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي ابراهيم يونس32163171841051034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعبطان محمد جاسم منال32164171842230171

2889 من 731 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائييوسف ايوب فرحان لين32165171842266049

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيجتور احمد الجبار عبد اسراء32166171842285006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييونس غانم سعد شهد32167171842274122

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيهالل علي حسين محمد32168171841077055

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحميد يونس جمال اية32169171842357037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسين عباس علي محمد32170171841003187

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائييونس عزيز رافع محمد32171171841015165

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعواد هللا عطا يونس الرزاق عبد32172171841005082

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعبو نجم علي امنية32173171842280034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد عزيز نبيل ايمن32174171841351036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحسن خضر ابراهيم رقيه32175171842288123

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضر سعيد محمد فيصل ياسر32176131841242058

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين طه غاده32177171842251133

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين محمود احمد32178171841080034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعبو حسين عمار الدين ضياء32179171841027057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييحيى سليمان طالل سراء32180171842274113

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيمحمود صالح وافر لؤي32181171841024095

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيصالح محمود نزار نورهان32182171842316078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيخضر اسماعيل الحق عبد محمد32183171841028221

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيذنون جميل ممتاز اية32184311842080007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيعمر علي الكريم عبد حنين32185311842056008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسن جاسم الياس العزيز عبد32186171841008111

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد العزيز عبد رفل32187171842232125

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيحسين علي احمد عبد32188171841166016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد علي خضر احمد32189171841351014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيغزال يونس محسن هللا عبد32190171841012080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا سعد الكريم عبد شهد32191171842283077

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد علي رسل32192171842290096

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائييونس قحطان لؤي نور32193171842315133

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد هاشم ضياء32194171841009062

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيعلي القادر عبد جميل القادر عبد32195171841016067

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصالح مهدي مولود هدى32196171842237258

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيجاسم غانم ثائر مريم32197171842231239

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيسليمان فتحي خلف هللا عبد32198171841161076

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيفرج قاسم غانم الهدى نور32199171842321281

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيداؤد كمال فهمي يوسف32200171841020146

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيسعيد صديق عمر طيبة32201171842290167

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخضر الياس ابراهيم فاطمه32202171842357191

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيفتحي غانم مهيار سارة32203171842273099

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائياحمد مجيد ميسر عبيدة32204171841023144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحسن محمود علي تبارك32205311842038016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيالموجود عبد نجم مهند عمر32206171841019080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد عبد محمد32207171841013062

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكاحيائيخدر حمد رشو ابراهيم32208331841023002
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات وانه ثانويةنينوىاحيائيمحمد عباس اللطيف عبد حفصه32209171842278006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي يونس حازم عالء32210171841017176

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيأخضير صالح حسين امنة32211171842281031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعنيز حسين جمال مروة32212171842289143

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيصالح وحيد ربيع حنين32213171842266019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيياسين حميد سوادي عمر32214171841003140

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيجاسم نصيف اسماعيل هدى32215311842002023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكاحيائيخدر حمد رشو اسماعيل32216331841023003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيطعمة حسين موفق شيماء32217311842002016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الدراويش ثانويةنينوىاحيائيعباس خضر هللا عبد زينه32218171842169006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيمطلك حمود محسن الرزاق عبد32219171841103049

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس محمد تبارك32220171842274052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيحمد عطية صدام االء32221171842313004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيرشيد خالد هاني ماجد32222171841351138

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيخضير محمود وعد رهف32223171842299048

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيالعابدين زين  محمد عباس منى32224171842302133

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي فتحي علي بتول32225171842357053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيعلي محمد حسين ابراهيم محمد32226311841001038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحميد صالح محمد محمود اخالص32227171842357002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيحماد دهيمان محمد فارس32228171841112024

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيصالح سلطان طه تبارك32229171842273051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيخلف عبد احمد شهد32230171842237169

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد شاكر حذيفة رشد32231171842237107

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحامد محمود عادل اية32232171842289024

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعلي اسعد خالد هديل32233171842277209

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن محمد سجى32234171842290148

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيسليمان عسكر حازم اسيا32235171842269001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي فتحي محمد سارة32236171842280132

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن محمد جاسم32237171841018060

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن نافع غياث32238171841080175

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيسليمان الرزاق عبد شوكت عمر32239171841143083

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيعلي عبودي ايوب رضوان32240171841207035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيرحيل عالوي عبد خزنه32241171842232098

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعبوش محمود هاشم احمد32242171841012021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيبللو خزعل الدين ضياء ايمان32243171842233041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنات العريج ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد هللا عبد زينب32244171842307014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحسن احمد صالح عمر32245331841001079

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىاحيائيجمعه عيسى يحيى عيسى32246171841206012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيعلي عباس هشام صهيب32247331841070073

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمد العزيز عبد فتحي نور32248171842301143

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعلي زينل عباس زينب32249201842282065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيقدو احمد عباس خضيرة32250171842264026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيحمزة يونس ياسين محمد بتول32251271842076003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحروش نايف عكاب زينه32252311842038041
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيحسن مرعي محمد حسين32253171841056013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسين حميد رائد اياد32254171841017063

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيصالح علي هللا عبد علي32255171841018152

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخضر جاسم اسماعيل ايمان32256171842273039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائييوسف ياسين صالح مها32257171842272017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد سالم احمد سجى32258171842237153

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد علي نور32259171842290239

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد صالح رعد كوثر32260171842291149

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيعرب بالل محمود مروة32261331842016032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيحميدي الرحمن عبد محمد الرحمن عبد32262171841072007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الدراويش ثانويةنينوىاحيائيمحمد بشير فيصل محمد32263171841169011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد زهير وسن32264171842237263

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد حسن سعيد32265171841026103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمهيدي محمد جاسم امير32266171841009027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة566.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسو عطيه محمد عمر32267331841070105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة566.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد حازم عالء32268171841351091

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيمعمي احمد الحميد عبد غفران32269171842262077

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياحمد لقمان مظفر مروة32270171842294214

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيصالح يونس نور محمد نجوى32271171842297106

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمد رشيد عمار رشا32272171842317035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي يونس كنعان يونس32273171841011381

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسون صفوان صفا32274171842279068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعوض علي حسين زمرد32275171842281081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنين تلعفر اعداديةنينوىاحيائيحمو القادر عبد خليل ابراهيم32276171841118003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سليمان عافت عايد32277171841056019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيياسين ذنون احمد االء32278171842281021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائياحمد بكر مصطفى مروة32279171842261069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعباس فاضل ثامر زياد32280171841028096

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخطاب غانم خالد وليد32281171841080269

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسين احمد مؤيد مصطفى32282171841351184

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمود هللا مد محمد أميرة32283171842234001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فتحي خضير صابرين32284171842251115

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيداؤد محمد هاشم ايمان32285171842283019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائييونس شريف دريد رونق32286171841020035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين الموالي ثانويةنينوىاحيائيسليم خضر كوكب سجى32287171842055011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمطر حسن محمد الحافظ عبد32288171841077031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيخضر احمد طاهر محمد علي32289171841144111

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيخليل رشيد هللا عبد خديجة32290171842280078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيالمجيد عبد انس مازن زينب32291171842300042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد هاشم سعد محمد32292171841351155

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد جالل هديل32293171842268169

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد هاني بسام هنادي32294171842290251

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمصطفى حسين محمد هاجر32295311842080058

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد سالم محمد32296171841051027
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيالفقار ذو هللا سعد هاني هبة32297171842230196

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيلطيف علي محمد علي32298171841003132

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيجرجيس ادريس عامر رضوان32299171841028089

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيعباس صالح ابراهيم امنة32300171842291022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيقاسم خضر احمد رقية32301171842265010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيياسين محمد منهل طه32302171841024054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيابراهيم الهادي عبد ثائر ريم32303171842283055

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود محمد حنين32304171842288081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيحمود محمد احمد غفران32305171842284061

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياحمد ابراهيم صديق رانيا32306331842080039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائياحمد علي حسن علي32307171841103058

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيحسين يوسف عبد عقيل32308171841144103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيعباس صالح ابراهيم نبيل32309171841144168

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود محمد عمر32310171841028173

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم علي سمير32311171841003072

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيحمادي خلف سلطان خالد32312171841056015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيخلو سليمان محمود محمد32313171841350154

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيإسماعيل طه محمد صفاء32314171842403042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيالمحسن عبد ماجد وثاب نجوان32315171842357231

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد وليد اسراء32316171842274007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد محسن شفق32317171842242085

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعيسى عبد محمد هناء32318171842277214

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين الكسك ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا محمد طه نايف32319171841116047

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد صالح مزاحم32320171841170050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي المان رحمه32321171842230078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائياحمد ذنون سالم محمد32322171841075042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخالد محمود احمد ايالف32323171842273037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيعلي صالح محسن اسماء32324171842264009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيخليل فتحي يوسف سندس32325171842280143

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيخضر محمد عبدالمطلب محمد32326171841003183

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيحسين حسن صالح حمد32327171841112009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىاحيائيمحمد زمبور علي شيماء32328171842206014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمد النافع عبد نشوان مهند32329171841012150

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيابراهيم يحيى نزار تقى32330171842231065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد القادر عبد المنعم عبد نوار32331171842268156

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيسليمان خليل فارس اية32332171842267028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائينويران فتحي عطية اسيل32333171842293007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيابراهيم الهادي عبد ثائر عبير32334171842283084

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيداود الرزاق عبد صالح زينة32335171842290136

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمد  علي  حسين  تقى32336171742280039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائييحيى احمد الواحد عبد عمر32337171841008166

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيشاهر احمد يونس ناديه32338171842230181

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيكرموش امين احمد زينب32339171842230099

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعزاوي صالح ابراهيم احمد32340171741161005
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائييوسف صديق معن غفران32341171842237199

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمودي هللا وعد رسول زينب32342171842357121

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد هللا عبد خلف32343171841350046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائياعويد يونس احمد االء32344171842302023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائييونس محمد خليل هللا عبد32345331841070086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمود خالد هاله32346171842277201

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد مزهر كوثر32347171842202007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيالوهاب عبد القادر عبد رافع رغده32348171842295034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعويد محمد جاسم الرا32349171842237209

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائينهار محمد تركي امل32350171842280026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح باسم زهراء32351171842286176

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيحامد علي رياض ربيع32352171841144057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائييونس طه قتيبة لطيفة32353171842280200

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد أمين احمد ايناس32354171842230040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر عصام براء32355171842286081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياخضير محمود محمد سحر32356171842357145

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0عنتاب غازي-تركيا العراقيةاالهلية نينوى سما ثاالولى الرصافةاحيائيعليوي ظاهر ادريس الهدى نور32357131842231002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي وهب مسلم هناء32358131842242033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعوض محمود هاشم محمود32359171841009125

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين عطيه هللا عبد32360171841112020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعلي ابراهيم علي عبد32361171841007083

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد جاسم هللا عبد امنة32362171842357025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا طلعت صبار سيف32363171841364035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمصطفى اسماعيل خسرو فاتحة32364171842291145

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائييحيى االله عبد فارس محمد32365171841024113

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمصطفى عباس الغفور عبد وسام32366171841080267

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيأيوب عزيز العليم عبد محمد32367171841083033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم سعد سارة32368171842321152

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيطه ياسين ليث نورا32369171842302148

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيحسين علي محمود فاطمه32370171842314096

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيفتاح حمزه احمد حسن32371171841059006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمود شاكر محمد شيماء32372171842279066

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيقاسم حسين الزم اصالة32373171842286018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحمزة علي محمد نور محمد عهد32374171841350119

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيعبد نعيم خالد رحمة32375171842297040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيادهام عطشان رمضان مؤمن32376171841025121

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيعباس سليمان غازي زينه32377331842020010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح رعد شيرين32378171842230131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمود شكر مفاز32379171842274162

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سالم مالزم احمد32380171841068002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد فتاح امنة32381171842286037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد طه رحاب32382171842104008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيجاسم أحمد صالح وجدان32383331842016038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائينزال احمد هللا سعد محمد32384171841023234
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيخلف ظاهر رمضان عالء32385171841084057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحمود هللا عبد خلف عالء32386171841053015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائينجم ذنون محمود هالة32387171842305126

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيصالح علي حسين عائشه32388171842315095

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائييونس صبحي محمد زهراء32389171842285106

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيياسين طه نشوان محمد32390171841144156

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيحسن سالم سمير افنان32391171842292005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيعلي محمد حمزة محمد32392261841008026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيمحمود حسين خالد وليد32393171841067069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيابراهيم علي القادر عبد مثنى32394171841170040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائيحمو عادل عطاش كرم32395171841171016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد خضر احمد32396171841144006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيمجيد الغني عبد سعود زينه32397311842043014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيشويت رفاعي ظافر شهد32398171842285136

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائياسود خلف قاسم حاتم32399171841350036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد مياده32400171842308034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعمر صبحي عمار نور32401171842357241

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائياحمد حسين عاصي رحمة32402171842274071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين عبد سالم ايمان32403171842280051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعواد فتحي محمود عالء32404171841009079

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيخضر احمد محمد صديد32405171841114011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيامين قاسم ماهر احمد32406171841080028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائياحمد طه احمد امنه32407171842235028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائييونس سالم هيثم المؤمن عبد32408171841008135

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسين داود سليمان محمد32409171841080211

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسن الدين محي زياد االء32410171842299012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحميد القادر عبد الحكيم عبد هدى32411171842321308

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياسماعيل ابراهيم محمد مريم32412171842279096

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد محمد ياسر32413171841020141

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائييوسف عبدهللا عيد احمد32414171841170006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن اطليان احمد32415171841003006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيسعيد غازي فيصل اسراء32416171842230007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيعباس تقي محمد فيصل حوراء32417171842308013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائييونس طاهر محمد غالب ايمان32418171842261016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيفتحي فاضل محمود امنية32419171842279009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيجاسم حامد جاسم جعفر32420171841160011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خضر صالح نور32421171842280236

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيشريف عباس فاضل ياسين32422171841077074

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيخلف خالد محمد احمد32423171841077005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمحمود محمد وعد هللا خير32424171841077021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيجرجيس الحافظ عبد عامر دعاء32425171842274060

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد اسماعيل حسن سهى32426171842237163

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيياسين حمادي ياسين اية32427171842267032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسين القادر عبد صالح سلمى32428171842231156
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيحميد خلف عدنان الهادي عبد32429171841154018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم سالم هدى32430171842104018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمجيد وعد محمد دعاء32431171842302044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيعلي خلف محمد ابراهيم32432171841046002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمد صالح عمر32433171841005114

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد الغفور عبد ثابت عمر32434171841017195

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائييوسف يحيى محمود زهراء32435171842232144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيعباس سلطان فاضل ليلى32436171842175016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىاحيائياحمد فتحي حكمت رسل32437171842323015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيجاسم صباح غازي اسراء32438171842242009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس سبهان نور32439171842289171

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين محمود صالح شيماء32440171842280153

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيعزيز احمد بشار رهام32441171842293045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيفتحي الكريم عبد نواف رنين32442171842277080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيحسين حسن محمد شيماء32443171842304037

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد محمود ابراهيم32444171841080004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخضر مجيد خضر احمد32445171841080010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيحسن علي سليمان عدنان32446171841027084

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا مخلف رائد زينه32447171842321148

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم محمود غزوان32448171841084071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0ايمن-  الخارجياتنينوىاحيائيإبراهيم محمد رعد مريم32449171842401011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيياسين عباس قاسم رغده32450231742143013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائياحمد عبدهللا فرحان محمد32451171841106008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد سالم احمد ضحى32452171842237180

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعزت احمد امين الدين حسام صابرين32453171842289104

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين عماش شهد32454171842277140

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد يحيى انس رسل32455171842357093

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد هللا عبد رفعت محمد هاجر32456171842357250

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيجابر ذائب هللا وعد امنة32457171842280033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين محمد رانيا32458171842291063

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيياسين احمد علي مروان32459171841049090

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحمود علي حسين علي32460171841161089

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعزيز علي محمد طالب رنا32461331842040069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمصطفى الرحمن عبد مظفر سراء32462171842291111

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين الفاضلية ثانويةنينوىاحيائيحسن علي فارس حارث32463171841340003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمجيد ادريس سالم اسراء32464171842290019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون محمود يونس32465171841350191

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيعيسى صبري محمد عال32466171842316056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيشكر محفوظ صفوان حوراء32467171842292011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيخاجيك ابلحد نزار نجوى32468311842037031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيطه محمد جاسم هللا عبد32469171841011165

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيالعزيز عبد احمد شهاب ايمان32470331842020003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد سعد ريام32471171842357103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيخليف صالح حمد فرحان32472171841114023
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيداؤد فاضل  داؤد  انتصار32473171842265003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائييونس توفيق يحيى صاحب32474171841065017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيهاشم رشيد حامد محمد32475171841170041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد بدر فالح الحكيم عبد32476171841007069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا وعد موفق محمود32477171841015198

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائيصالح حسين ابراهيم علي32478171841106004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهالل محمود محمد ريان32479171841018081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعويد فتحي محمود رشا32480171842321105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسين مصطفى الكريم عبد انفال32481171842299018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيطه يوسف يعقوب هدى32482171842357257

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيطه غانم هللا وعد سارة32483171842297071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعمر هللا عبد زاهد دانيا32484171842294069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد خضر خليل فاطمه32485171842251145

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد احمد عمار زهراء32486171842295038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحميد حسن سعد غانم32487311841002017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد نوح هللا عبد مها32488171842290216

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيعايد خضر فرحان حميد32489171841350044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد جاسم اية32490171842300012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد علي نبأ32491171842301138

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعويد محمد جاسم امارة32492171842279002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود يونس شامل رغد32493171842231095

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالباقي عبد شيت عزام اسراء32494171842231009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد سليمان حسن طيف32495171842232211

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد يونس سعد تقى32496171842294056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهالل حمود احمد تسواهن32497171842281054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائيعماش حسين صالح محمد32498171841106007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيقاسم يحيى فارس هللا عبد32499171841007080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيرمضان حامد محمود شاكر32500171841016053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعوض احمد يوسف محمود32501171841009126

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيسعدي ازهر مروان مريم32502171842301128

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياحمد سالم فارس امنة32503171842285025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيياسين فتحي هللا عبد سلطان32504171841157030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيغضبان محيميد احمد مصطفى32505191841011148

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيخضر عبد فيصل غزوان32506171841025111

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائياحمد محمد جاسم زمن32507311842001008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيزعالن الياس يونس عكاب32508171841103056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعبد ادريس عدنان هديل32509171842237260

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائينجم ابراهيم محمد زينب32510171842041019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيطلحه سليمان ثائر مها32511171842294229

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد انور زينة32512171842305070

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيابراهيم ياسين محمود طيبه32513171842251128

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائينجم محمد خالد دعاء32514171842273066

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىاحيائيسليمان هللا عبد حسن نور32515171842243016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيظاهر علي الكريم عبد عبير32516171842232220
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد ابراهيم تغريد32517171842043007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياحمد لقمان مظفر صفا32518171842294180

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمود محمد رفاعي ايمان32519171842317013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيفتحي سعيد رغيد سارة32520171842286201

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيأنس عثمان أحمد دنيا32521171842403020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد مرتضى ضياء زهراء32522171842290119

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد امين طه اهله32523171842233034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االهلية الفردوس ثانويةنينوىاحيائيالقادر عبد الفتاح عبد صهيب صفا32524171842320006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيرمضان سهيل محمد غفران32525171842274152

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيصالح ياسين الدين عز براء32526171842305031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود الرزاق عبد محمود تماره32527171842290065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيحمد سليمان علي محمد32528171841363045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيملحم طه حسين وسن32529171842274195

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيعباس خضر علي سماح32530171842238055

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيحمد ابراهيم خلف عمر32531171841076005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيلفته الساده عبد حمزه عامر32532241841074018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيعبوش محمد هللا عبد محمد32533171841143110

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيالدين محي طه زهير محمد32534171841005147

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد حسين خالد محمد32535181841004086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا خضر احمد عبدالمجيد32536171741005114

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائيخليف شاهر احسين حازم32537171841106002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحميد الغني عبد الحميد عبد طيبة32538171842281131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكاحيائيعرب بالل احمد كوثر32539331842050007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيحسن جاجان ابراهيم احمد32540171841202001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسن هللا عبد احمد علي32541171841039023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم علي نور32542171842317088

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيشحاذة حجي صالح وجدان32543171842317097

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حميد دريد داليا32544171842294067

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيبشر كورز ثروي خديجة32545171842237078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيحسين احمد محمود احمد32546171841077007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهاتف حازم باسل غسق32547171842294196

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد خضر خليل أفراح32548171842251022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيابراهيم علي محمد صالح أمونه32549311842001003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيخلف رمضان رجب امنه32550171842314009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائييوسف كوركيس رائد ساره32551311842037014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائياسماعيل جعفر صادق محمد علي32552251841116025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيطلك كلو ابراهيم مالك32553171841112031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيفاضل محمد فرحان احمد32554171741207007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيجاسم نصيف موسى غفران32555311842002019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيهويدي تركي عسل اسراء32556171842240001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيمحمود علي الغني عبد احمد32557171841024011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم احمد ابراهيم زينة32558171842281087

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيداود هاشم مازن امنه32559171842257003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا خير سنان نورا32560171842285202
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسلطان محمود خميس بيداء32561171842281053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم محمد مجاهد مؤمن32562171841157060

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائييوسف علي سالم فاتن32563171842301113

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فتحي محمود االء32564171842251025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيحمد علي حسن ليلى32565171842291151

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيخلف عكاب احمد نمير32566171841156035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين واعي تل ثانويةنينوىاحيائيجاسم حسن بشير االء32567171842034002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيثالج صالح نواف صبحه32568171842251120

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيحامد الجبار عبد علي فرح32569171842319064

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيمحمد الرحال عبد صالح ورده32570171842037020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيطه احمد هللا عبد هاجر32571171842035016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيحسين يحيى محمود الرحمن عبد32572171841027071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود حسام احمد32573171841059003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمصطفى سعيد محسن ايمن32574171841351035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم هللا عبد أياد دنيا32575171842297036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيفتحي مؤيد ياسر فتحي32576171841351127

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل محمد ياسر32577171841351195

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيسلطان عبد حسين هللا عبد32578311841004092

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيتوما اسحاق رياض منيرفا32579171842247053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائياحمد صالح صدام احمد32580171841144009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىاحيائيسليمان غانم طارق زياد32581171841142022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمجيد محمد حازم ابتهال32582171842267004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحياوي محمد عمر ورود32583171842289199

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0المختلطة الكويت ثانويةنينوىاحيائيمحمود حسين احمد رحمة32584171842344001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائياحمد علي محمد حسن عباس32585171841072004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيحماد صالح جزاع مطلك32586171841112039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمطرود عبو نجم هللا عبد32587171841028148

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فتحي رعد سجى32588171842231144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحسن هللا عبد حسن هللا عبد32589311841002014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمدون ياسين محمد زينب32590171842357127

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد ابراهيم صباح32591201841025034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيشريف علي محمد مظفر مريم32592171842301129

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيحمد احمد ثامر سارة32593171842363017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جرجيس موفق زينة32594171842279047

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم هيثم نور32595171842280248

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد قاسم بشير شهد32596171842290154

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيسلمان عباس حسين علي32597171841066021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيمحمد حيدر العباس عبد كوثر32598251842082030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحمودي شيت محمد عادل حسن32599171841007033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيعبد نجم سعد رضوان32600171841015072

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيمرعي محمود معن براء32601311842038013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيطه عبدهللا أحمد هاجر32602171842403052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحمود عليوي عائد بتول32603171842277050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياسماعيل حاجي كوكز سيف32604331841070066
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد خليفة انتصار32605171842075005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعزيز محمد جاسم حنين32606171842288080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائيعيسى محمد محجوب محمود32607171841050014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين حسنكوي ثانويةنينوىاحيائيمحمد ويس الغني عبد احمد32608171841218001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح علي صهباء32609171842357175

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيمديد احمد ثابت محمود32610171841027144

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعطية احمد شهاب محمد32611171841026246

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود جمال هند32612171842237262

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد مروة32613171842308032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيياسين احمد شهاب امنة32614171842300006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيالكريم عبد حازم سعد لبنى32615171842293066

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعباش محمد علي انور32616181841053010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد طارق فاطمه32617171842279083

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين احمد يونس32618171841084105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحمد صغير محمد عثمان32619191841066070

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيمحمد عباس احمد ضحى32620171842254045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيمنصور حجاب عذاب براء32621171841040005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيفضي ابراهيم محسن علي32622171841166024

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحمدان شيت غسان عائشة32623171842273129

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيفتحي محمد صالح اسالم32624171841028035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيجنديل قحطان مصطفى شفق32625311842080036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيحسين عباس احمد عمر32626171841103065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيقاسم علي محمد غفران32627171842294205

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة632.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيهلل فتح سعيد بشار مريم32628171852273045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة624.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم خلف احمد حمودي32629171851031004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقياحمد اسماعيل مشرف منى32630171852283041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيحمد محمد سالم عبد32631171851076009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمحمد نذير محمد نبيل استبرق32632171852288009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقياحمد ابراهيم محمد سجى32633171852261016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيمحمود محمد جاسم عمر32634171851024059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة604.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيشاهين محمود سعد محمد32635171851026224

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيمطرود اسماعيل محمود شاكر32636171851177011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيعواد مصلط شاهر مجول32637171851076011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمود محمد كرم32638171851051015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنات المأمون ثانويةنينوىتطبيقيعبدهللا محمود عدنان اسراء32639171852317001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمصطفى علي حبيب لينا32640251852122055

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقياحمد اسماعيل مشرف مها32641171852283043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمود الوهاب عبد فاطمة32642171852286048

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيجرجيس ابراهيم محمود زينه32643171852357013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقيمشعل علي حسين الدين ضياء32644171851031013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعلي زبيد دحام حاتم32645171851003027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيخلف عوض سعيد كنعان32646171851018098

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الكريم عبد فوزي محمد32647171851026240

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيخليف احمد شهاب الرزاق عبد32648171851003055
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الدين حسام صهيب سندس32649171852283030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيعران محمود محمد عامر32650171851103039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيذنون محمود شكر الهدى نور32651171852286059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة575.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعصمان خليل نبيل الدين نور32652171851143198

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقياحمد الوهاب عبد احمد ابراهيم32653171851080001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيحميد احمد شهاب فراس32654171851157044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيخالد فاضل عباس اسعد32655171851350034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىتطبيقيحميد احمد خليل حامد32656171851052002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىتطبيقيضياء العزيز عبد عناد ريم32657171852254011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيخليل الكريم عبد نزار زبيدة32658171852302025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد عزيز احسان سليمان32659171851104012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقينزال احمد شهاب خالص32660171851026089

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيسعيد الرحمن عبد حسام احمد32661171851008007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحمشي حسن احمد احسان32662171851005001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقينجم حسن محسن عائشه32663171852302040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم حمزة نذير غزوان32664171851005098

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقيعلي خلف علي محمد32665171851206035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيخضر عباس الدين صالح غفران32666171852273040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقينوري اسماعيل زهير عبدهللا32667171851144059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعلي احمد مهدي صالح32668171851003051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةتطبيقيهللا عبد علي حسين حامد32669131851245001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ادريس علي رجاء32670171852277011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين المنار ثانويةدهوكتطبيقيالقادر عبد الجبار عبد رسول أمينة32671331852019001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم خالد امينة32672171852294008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقييوسف ابراهيم صدام امل32673171852290009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيخضر  يحيى الدين نور حنين32674171852315009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقييوسف فتحي يوسف فتحي32675171851007074

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيخليل صديق هللا سعد محمد32676331851070071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيالحميد عبد الخالق عبد واصف اصاله32677171852288016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيهالل فرحان وعد عثمان32678171851018079

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقياحمد حسن احمد هللا وعد32679171851019131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيثلجي محمد حازم ياسر محمد32680171851023163

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيحامد يونس ذاكر يحيى32681171851161122

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقييحيى ادريس علي أمنه32682171852273001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيحمزه اسماعيل جمعة محمد32683331851015010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيغفدان محمد دلوف كمال32684171851166028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للنازحات فلسطين ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد غانم خليل مها32685201852164009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود سعد محمد32686171851161097

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىتطبيقيصالح احمد حسن صالح32687171851063006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيفتحي حكمت محمد طيبه32688171852273038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقيمجدل داود احمد جمال32689171851206011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيجرجيس ذنون نشوان سجى32690171852265008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيسفيح علي فتحي نورهان32691171852283046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقياحمد خلف محمود امنة32692171852289016
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقيخليل صالح مهدي محمد32693171851206040

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيحسن حميد حسن نوال32694171852267045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد خضير محمد عمار32695171851005087

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد حسون غانم نبا32696171852280050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيمحمود محمد احمد سعد32697171851003043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقييونس عوض غانم عواد32698171851009088

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيحسن خضير محمد مازن32699171851104030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيعسكر هللا عبد محسن عماد32700171851363045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد مشعان خالد احمد32701171851351003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى الوهاب عبد صباح الباسط عبد32702171851011079

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىتطبيقيدهش حلبوص حميد محمد32703171851063010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخلف ابراهيم محمود محمد32704171851104034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيجاسم محمد سالم مريم32705171852286052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم محمد سرمد سنا32706171852321039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيحمود مرعي إبراهيم ضياء32707171851001056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيحسين حيدر نشوان نور32708171852302052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد علي حسن32709171851005030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد هللا عبد فهد32710171851143155

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقياحمد شويخ العزيز عبد علي32711171851103050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد علي رياض مروة32712171852283038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحياوي علي فتحي احمد32713171851005009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيحمد هللا عبد محمد مها32714171852290062

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيعمر محمد العزيز عبد نور32715171852263003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيعويد خلف داود ادريس32716171851112002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيخليل بشير محمد زكريا32717171851027052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيحسين عثمان حسن االء32718171852261002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد يوسف مهند هدية32719171852237064

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكتطبيقيعرب بالل احمد بالل32720331851050004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيمحمد هادي علي خديجه32721271852058044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيحساني مرعي رافع عبدالرحمن32722171851402007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلتطبيقيعبد علي هالل احمد32723311851029004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد خضر مثنى32724171851018104

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب مصطفى محمد32725171851018125

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد ابراهيم اكرم هناء32726171852177007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيزيدان بشير علي عمران32727171851005097

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد عزيز احسان وهب32728171851104041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيبكر عبد خالد محمد32729171851009100

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل الوهاب عبد طالب فاتن32730171852296038

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيصالح خلف محمد اسيل32731171852230003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسين محمد حسين علي32732171851044025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيهادي علي محمد حسين مروة32733171852277042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد ابراهيم هللا وعد لمى32734171852177006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيقدوري صالح يوسف احمد32735171851011019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيظاهر علي فتحي عبير32736171852277033
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعبو احمد محمد احمد32737171851003013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنين تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حسن اكرم حازم32738171851118005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيعلي زينل عباس محمد32739201851259215

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد احمد الباسط عبد محمد32740171851044036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيمحمد خلف هللا عبد الرا32741311852058015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيحسن هللا عبد الستار عبد لؤي32742171851003094

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقينجم الرزاق عبد محمود الرزاق عبد32743171851007048

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيغدير خلف سطام محمد32744171851177022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيحسين يونس حسين اشرف32745201851229002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد الستار عبد سفيان ريم32746171852296022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد احمد فائز حسن32747171851018036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد هللا عبد طلب احمد32748181851013001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقياحمد يوسف محمد نورمان32749201852229012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقياحمد سعيد فتحي الياس32750171851350041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيسليمان محمد سالم حمادي32751171851161029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقياحمد علي سعد احمد32752171851026028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيجاسم محمد خالد محمد32753331851070070

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحمو علي حسين محمد32754171851350176

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيدبيسان غزاي أحمد منى32755171852297025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيمجبل عبيد علي تحسين32756231851173009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيخلف خليل يونس محمد32757171851003115

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيدحام غانم سعد نور32758171852277051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيتحيان نغيمش احمد بندر32759171851112005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيعبدهللا سالم صالح خالدة32760171852264010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىتطبيقياحمد فهمي محمد هبه32761171852312007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيحسين زينل غالب ضحى32762171852236041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيهللا عبد حسن داود محمد32763131851242007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقيسعيد هاني محمد رافع عائشه32764171852292022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد سالم سفيان ساره32765171852321033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيحسو محمد مصطفى رحمه32766331852040015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيعلي رضا قاسم اسراء32767171852236003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيحميد صالح محمود سعد32768171851076004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمود محمد سعد32769171851026105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات القوارير ثانويةنينوىتطبيقيحسن غدير كمال امنة32770171852304004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياحمد صالح ناظم عمر32771171851017203

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىتطبيقينزال علوان عمر العزيز عبد32772171851359020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيرسول احمد رافع محمد32773171851012127

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمدحت حسن مرعي ماجد32774171851018102

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيمحمود محمد سالم محمد32775171851080072

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيحميد هللا عبد يونس انس32776171851003020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد وليد محمد32777101851017057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيمكي اسماعيل مؤيد الهام32778161852253002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيحسن راشد محمد ايسر32779231851173008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقياحمد العزيز عبد محمد عائشه32780171852288070

2889 من 745 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيياسين عبد هشام حكم32781171851143065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيازريجي سليمان علي نبأ32782171852235065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد مطر حسن عبير32783171852281025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيمجيد يوسف احمد االء32784171852314004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد سعيد محمد اسماعيل ابراهيم32785171851019001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىتطبيقيعمر علي احمد قتيبه32786171851052011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيمحمود عايد عصام صفا32787171852277029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حميد محمد مصطفى32788171851026271

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد شيت محمد شهد32789171752274009

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شكر عباس حنين32790171852280016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيهول مانع حميد خالد32791291851153084

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقييونس محمود خالد امنة32792171852283011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيتركي خالد بشار عمر32793171851012100

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيطه الياس ادريس ريفان32794171852230014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد احمد نزار يوسف32795171851080095

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيسيفو ابراهيم ياسين هدى32796171852251033

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيكسار احمد يونس عائشه32797171852315028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعبد نجم سهيل رحمة32798171852285025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى محمد الباري عبد محمد32799171851157051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد مجيد عامر اسيا32800161852209002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم حسيب شهد32801171852232059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيإبراهيم محمد هللا عبد مريم32802171852235059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد محمود خلف محمد32803181851013020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقيطه محمود سبهان شيماء32804171852292020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىتطبيقيخضير هللا عبد محمود هللا عبد32805171851056011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد سالم طه محمد32806171851012131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيعواد محمد احمد وسام32807171851018141

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقياحمد سلطان حاجم زهراء32808171852288045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحارب حماد حواس مزهر32809171851040061

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعلي جميل الخالق عبد ايوب32810171851143036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيسعيد غانم عمار شيماء32811171852280034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىتطبيقيجواد سلمان راضي عائشة32812171852301031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيعلي احمد شهاب االء32813171852267005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيحسن امين حسن ارواح32814171852177001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد فرج محمد العزيز عبد32815171851005062

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقياحمد ارحيل وعد عماد32816171851142029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمحمود يونس ذنون اسماء32817171852288014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد صالح محمود محمد32818171851201011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد شهاب حكمت كرم32819171851005104

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقينصار الكريم عبد خالد شيخه32820161852208027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيجهيران صالح يونس الوهاب عبد32821171851076008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيعلي محفوظ مازن غفران32822171852302041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة492.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيرفاس شايع بشير ناصر32823291851153238

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيكاظم احمد جاسم احمد32824261851204001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة491.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيالقادر عبد علي محمد جاسم رحمة32825201852229004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيجاسم حازم بسام وسام32826171851020103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقييحيى محمدسعيد رفعت نبأ32827171852273048

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىتطبيقييوسف عمر جاسم شالل32828171851092005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة490.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد خليل الزم الرحيم عبد32829131851242008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيجاسم طه الرحيم عبد استبرق32830171852289002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد صالح عادل احمد32831171851144010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيابراهيم مصطفى طاهر حليمه32832331852080005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيأمين محمد اسماعيل حقي مصطفى32833171851017269

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحتطبيقيعبود عطيه عبود ايناس32834181852163002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيصالح ذاكر هيثم محمد32835171851143181

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيعكلة عطية محمد عقيل32836171851161067

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيحبيب محمد قاسم مصطفى32837271851015081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيفرحان احمد علي حسين32838171851026081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ادريس خضر مصعب32839171851016122

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحمود هللا عبد اللطيف عبد احمد32840171851044005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسن ذياب عبد سالم32841171851011060

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيعلي يونس محمد عبادي نعيمة32842321852029022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيياسين حسن هيثم كرم32843171851157045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيخلف جاسم محمد مازن32844171851018103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيمحمود اسماعيل سالم طيبه32845171852357025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيخضر هللا عبد خلف احمد32846171851001018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقياحمد خيري رافع نورا32847171852289071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيجوير عيس ابراهيم مهند32848171851040056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيابتر حماد فالح عمار32849171851112021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقييونس عباس فاضل يونس32850171851001179

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيفياض نمر محسن محمد32851171851009107

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيعلي اسعد خالد اسعد32852171851143026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيمحمد زكي علي وسناء32853171852302057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيعليوي محمد صالح عاصم32854171851203010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيمحمد عبد عطية احمد32855171851203002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد سعيد محمد قتيبة عمر32856171851008093

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم احمد حسن مسعود32857171851351081

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيحسين محمود سمير فاطمه32858331852038013

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيبشير هاشم بشار عبدهللا32859171851012071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين موصل اسكي ثانويةدهوكتطبيقيسبع عيسى صالح محمود32860331751003016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيزكي حازم عزام ياسين32861171851157056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيعلي فتحي الجبار عبد ماجد32862171851161084

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد نجم ادريس رحيق32863171852267018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0ايمن-  الخارجيوننينوىتطبيقيشيت سعيد غانم احمد32864171851400002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىتطبيقياحمد محمد حسين رحمه32865171852257002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعمر احمد الجبار عبد عمشة32866171852285052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيعيسى علي يحيى محمد32867171851010071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد أحمد رضوان قتيبة32868171851001109
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيحسن ابراهيم ادريس تمارة32869171852235021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقياحمد ابراهيم يوسف زينب32870171852267027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم جاسم باسم32871171851051005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيعزيز علي العزيز عبد زيد32872171851010032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقياخضير الياس ميسر ادهم32873171851018020

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حامد حازم نور32874171852321067

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيصالح خضر راغب القادر عبد32875171851350107

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيعلي يونس طارق محمد32876311851008028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه دهش عباس صادق32877241851009026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمود مقداد حمزة32878171851017086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيعيسى محمود فواز محمود32879171851040052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمد هللا وعد ريا32880171852315018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيهصر علي هللا عبد هيام32881171852234012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شيت محمد مروان رضوان32882171851143073

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيحسين يوسف عبد محمد32883171851144102

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمود ثامر هبة32884171852281039

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيالياس اصغر علي لقمان حسين32885171851178015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمحمود يحيى قاسم محمد32886331851070075

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكتطبيقييوسف جردو جمال اخالص32887331852041001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيخليل محمد حسن نسرين32888331852040035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيقدو مجيد قيدار نور32889331852040036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيفنش عباس دريس حمدون32890171851003032

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقياسود احمد صالح دالل32891201852144005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيذنون حمدون زيد ايه32892171852274011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جارو عباس فاضل32893171851364028

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خضر احمد عبير32894171852235052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيمحمد عباس يونس محمد منال32895171852236056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيخضر سعدون طالل محمد32896171851028124

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقييونس مصطفى حارث نجالء32897171752283004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيسليمان احمد محمد ياسين32898171851012178

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيخضر طه طالل ندى32899171852235066

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيشكر زهير مروان محمد32900171851008119

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيسلطان خضر علي احمد32901171851351010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيهادي دحام وضاح هللا عبد32902171851020045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقييونس يوسف انمار فاطمة32903171852266011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقييونس خليل يونس ابراهيم32904171851016004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد يونس محمد مصطفى32905171851019125

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيمحجوب جمعه سعد يوسف32906171851025131

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيحمد محمد سالم عمر32907171851039054

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد الرزاق عبد حاتم يوسف32908191851019078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيخضر هللا عبد خلف أمجد32909171851001014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقياحمد مصطفى وليد مصطفى32910171851018134

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عزالدين سعد محمد32911171851012129

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيفتحي اكديمي قحطان مروة32912171852281032
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0ايسر-  الخارجياتنينوىتطبيقيعبدهللا محمد عبدهللا أسماء32913171852403001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيحسن حسين خليل الهدى نور32914171852267046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد اسماعيل الكريم عبد الرحمن عبد32915171851027068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيعليوي يونس علي سفيان32916171851028056

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيخليف علي محمد مصدق الهدى نور32917231852119105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شيت محمد الرزاق عبد يعقوب32918171851010091

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيمطرود نجم عبدهللا آيه32919171852273004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم الدين عز سالم32920191851066018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيمعيوف علي حسين ليث32921171851161083

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيخضر رمضان مروان اسراء32922171852296002

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحتطبيقيمرعي دليمي غالب راجح32923181851025011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقييحيى غانم سعد غفران32924171852232069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيمحمد محمود محمد ادريس32925171851203005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ذنون وليد ارقم32926171851144017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقياحمد هللا عبد حمد غيداء32927171852305021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيعلي احمد ياسين دعاء32928171852273023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمد نذير امنة32929171852261003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمجيد سفر ناصر علي32930101851013068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر زناد ثجيل امير32931241851074004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيطه هللا عبد احمد يونس32932171851017320

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقينجم ذنون عدنان حيدر32933171851017087

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين المنار ثانويةدهوكتطبيقيخليل صديق مسعود يسرى32934331852019007

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيخشان ابوالدان طمطوم فاضل32935291851153173

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقياحمد سلطان الوهاب عبد سعد32936171851161044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة478.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيعزيز محمود مقتاد حسين32937201851229005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد سعيد حسين محمد32938171851025086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيطه غانم خالد زبيده32939171852297012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيمحمد احمد شهاب منار32940171852314042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيجرجيس زهير محمد مصطفى32941171851028153

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيبكر عبدالقادر عرب انمار32942171851160010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق محمود شاكر الرحمن عبد32943171851143105

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيحمود صطمي هاني نواره32944171852296045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين االهلية الحكمة دار ثانويةنينوىتطبيقيحمدي هاشم انور مصطفى32945171851214015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيحميد محمد احمد مصعب32946191851019069

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيكلوبه عواد حجي االء32947171852240004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيسليمان داود سالم مروة32948171852264027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيسعدو هاشم رائد رفل32949171852290029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقينزال احمد هللا سعد حسن32950171851021030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيحسين فتحي الكريم عبد سحر32951171852277025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد طلب ذياب سالم32952171851026101

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعياز سرحان محمد احمد32953261851043005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم شمو حسن قطي32954171852245011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقياسماعيل علي محمد عمار نجوى32955171852292034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيمحمود شاكر انمار صبا32956171852298018
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيبشير غانم ثائر زهراء32957171852363006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى زكي ثائر فاتنة32958171852274050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقياسماعيل ياسين حيدر كرار32959311851006018

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيفتحي محمود ياسين صالح32960171851019041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيعباس رحيم حسن يعقوب32961221851035140

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخلف عيدان خالد محمود32962171851104036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيعبادي محمود عامر قمر32963171852280043

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعبو نجم ياسر محمد32964171851008124

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم خضر احمد عمر32965171851103056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة667.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيحسين آدي عيدو عمران32966171821348009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة659.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيمحمود محمد خضر رحمة32967171822274039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة645.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكادبيمراد بركات مراد نزار32968331821064010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة644.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيخلف جمعة خالد خالد32969171821113005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة643.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيصلبي خلف خالد علياء32970171822113008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة643.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيرحيل عياش محمد سطام32971171821182007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة642.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيحسن خلف خليل احمد32972171821046002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة640.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعلي حسين صالل غزوان32973171821024075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة639.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيخليل هللا مال عماد شفق32974171822279025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة632.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيسلمان هللا عبد سلمان خالد32975171821043010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة631.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيمحمد عبد احمد محمد32976171821084081

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة631.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسين محمد مصطفى نوره32977171822251095

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة630.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبياحمد علي الوهاب عبد سعود32978311821002012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة630.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبياسماعيل حمو حازم علياء32979171822403127

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة629.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيهللا عبد اسماعيل احمد منار32980171822293042

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة629.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيحسين نعمان الغني عبد احمد32981171821402009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة626.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبييونس احمد الياس محمود32982171821055038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة626.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيعلي حسون محمد غسق32983171822279028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة626.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيشنان احمد اياد نازك32984171822291072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة625.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحسين رمضان خالد احمد32985171821009011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة623.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيحمدان جدعان الكريم عبد سحر32986171822401027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة622.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكادبييوسف حجي محمود حجي32987331821064002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيشاكر حازم فائز اديان32988171822288002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة620.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيداؤد جبوري بشار عمر32989171821143119

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعواد حسين محمد فارس32990171821207109

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحميش محمد صالح محمد32991171821003103

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلادبيعاشور موسى خالد ضحى32992311822031006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيعلي حسين هللا وعد زهراء32993171822249015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة616.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيمحمود غانم اشرف غفران32994171822299034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة616.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيعلي صالح محمد رفل32995171822259006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة615.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيخلف خضر صالح صالح32996331821052010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة615.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم حسين عبد ثامر32997171821207027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة614.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيصالح المجيد عبد مطر حسن32998171821161034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة614.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيسليمان حامد وليد مصطفى32999331821021014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيخلف حسن يونس منار33000171822251083

2889 من 750 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة612.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيخضير عليوي خضر عناد33001171821106007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيجاسم يونس اياد هيا33002171822289085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبييوسف علي حسن حسين33003171821117008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيخلف فتحي هللا عبد ايمان33004171822284011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة610.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيكنوش غباش محمد احمد33005171821112002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة610.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيالياس حسين الغني عبد محمد33006171821024089

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنات السالمية ثانويةنينوىادبيشهاب طالب حسين فرح33007171822322011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحسين عباس فاضل هشام33008171821207148

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد الرحمن عبد عالية33009171822235074

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيرجب هللا عبد خليل علي33010171821024067

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيمحمد يحيى صالح سجى33011171822232043

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيالفتاح عبد طارق زيد مغفرة33012171822286070

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة607.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيابراهيم محمد بدر محمد33013171821079036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة607.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيجاسم علي ذاكر امنه33014171822277006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىادبيمليحان جاسم خلوف هاجر33015171822310006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبياحمد عواد صالح عمر33016171821055027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيخضر مولود الكريم عبد هللا عبد33017171821019062

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيعبد محمود حماد آيه33018171822251022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيمحمد هادي موفق محمود33019171821027157

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيحميد محمود احمد محمد33020171821038029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيحسن احمد عمار نهلة33021171822235099

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمود شكر عادل سجى33022171822277047

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبياحمد عبد يوسف وسن33023171822237109

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيفاضل محمد فرحان هللا عبد33024171821207088

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيعلي عدنان ثامر زينه33025171822288049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيسليمان احمد قاسم محمد33026171821056037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيالقادر عبد محمد رمضان سرور33027171822254032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيمحمود احمد وليد اسراء33028171822315001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة599.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد هللا عبد علي محمد33029171821117026

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيخليل هللا مال الكريم عبد مريم33030171822301064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيغدير محمد احمد هللا عبد33031311821001014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيسعيد الرزاق عبد عمار هللا عبد33032171821015076

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيايدين علي كاظم ندى33033171822251092

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبييحيى حازم سعد أية33034171822298004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيتمر محمد ذنون زينب33035171822299023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمرعي علي عبد احمد33036171821055006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيحسن جميل مروان اسماء33037171822315002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة594.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيرفاعي عطية صبح حمد33038171821112012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيجاسم رمضان امين اشرف33039331821001009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيانور حامد مازن منار33040171822237084

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيعواد رجا خلف نواف33041171821063080

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيجاسم حسين صباح احمد33042171821018013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسون محسن محمد شكران33043171822290090

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيكريت عبدال مروان رأفت33044171821364020
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحسن حسين هللا وعد نور33045171822235104

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبييونس غانم نشوان فاطمه33046171822273059

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيسليمان خليل الواحد عبد اية33047331822019002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبياهطيل خلف علي حسين33048171821080040

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيرمضان علي احمد مالذ33049171821009170

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحمود زكم عدنان وضاح33050171821025220

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعبود سليمان عمار شهد33051171822277053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيقاسم محمد الدين عز نورهان33052171822235106

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيسلطان حمد علي سكينة33053171822075006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمعاشي خليل هللا عبد عيسى33054171821009113

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيياسين محمد حسين محمد33055171821170041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيصالح سعيد سالم رؤى33056171822300010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيمحمود ضرار ازور فاطمة33057171822280058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسليمان مجبل فرحان علي33058171821207157

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيجاسم خضر محمود غزوان33059171821144105

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحنيش محسن محمود حسن33060171821009049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمصطفى سلطان وعد سهاد33061171822251062

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة585.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسن احمد سعد مشعان33062171821057019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيمشرف محمد عياده امشاري33063171821112003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيابراهيم حسن عزيز مها33064171822075011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمحمود خضر احمد محمد33065171821074017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيفارس خليف خميس هذال33066171821080147

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيمحمود صالح احمد غفران33067311822017009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد عزيز احمد33068171821074003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيحسين حامد سالم محمد33069171821012085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكادبيفشخان مطو امين رغده33070331822062005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيغنام سلمان محمد رياض33071171821207046

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيعلي هادي عبد خطاب33072311821001010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيحمادة داود حميد محمد33073171821055034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة581.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسين صالح فتحي احمد33074171821057004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيذنون شاكر شريف كرم33075171721008207

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيجاسم ابراهيم عمر ابراهيم33076311821011001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبينجم ابراهيم محمد ايالف33077171822041005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحمد عبيد علي محمد33078171821350264

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيداؤد هللا وعد سبهان فاطمة33079171822301057

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعبيد الرحمن عبد وعد حنان33080171822274029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحمد عبيد يوسف رعد33081171821207044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة577.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيمحمد حاضر حسن داليا33082171822403064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين وانة ثانويةنينوىادبياحمد يونس الكريم عبد محمد33083171821093011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبيهللا عبد عسكر حدو العزيز عبد33084171821083021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيعبو حامد الجبار عبد محمد33085171821010066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيصالح محمود نواف سراب33086171822401028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيحسن علي رياض رحمه33087171822295022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيكعود عبد حامد محمد33088171821009131
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيعلي محمد الرزاق عبد نزار شهد33089171822296029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبياحمد شهاب سمير تغريد33090171822314016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيصالح حسين عواد هللا عبد33091171821076009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيهللا عبد خطاب رياض كرم33092171821076014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيصالح ياسين ابراهيم مؤمن33093171821084077

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة574.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيصالح قاسم نشوان ايه33094171822297022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبياحمد خلف فارس اراده33095171822319002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبينهر علي محمد احمد33096171821207014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي حياوي صالح احمد33097171821080008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيجميل توفيق حمزة مزاحم33098171821066012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبياحمد محمد جاسم مشعل33099171821114064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيهللا عبد رمضان سالم محمد33100171821079037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمد خضر رقية33101171822055005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيشنو ياسين محمد عبير33102171822299033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيياسين علي منذر الرحمن عبد33103171821350145

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيعزيز عجيل احمد عزيز33104171821031025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمهدي محمود ابراهيم سجى33105171822075004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيهللا عبد احمد هللا عبد زكريا33106171821020031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيصالح ابراهيم ياسر خوله33107171822251038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبيالخليفه طيب فرج هوازن33108311822043015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة571.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيحجاب موسى جمعه محمد33109171821038030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىادبيعبد عداي احمد مثنى33110171821050009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيخضر جمعه محمود نجاح33111171822232060

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيهللا عبد ذنون ريسان تبارك33112171822291023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيجاسم احمد عبد عادل33113171821143081

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد جبر محمد سيف33114171821003058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيسليمان احمد قاسم احمد33115171821056004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيخلف شمدين احمد زينه33116171822254028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمود ياسين سعد خالد33117171821005038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيضيفان حمد عباس خضر33118171821209002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة569.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحمادي سلمان عواد عمار33119171821032053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبياودي بركات سليمان خدر33120171821348004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىادبيخليل صالح شاهر خليل33121171821059009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىادبيحسن جمعه عدي ايهاب33122171821060002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم غالب ايمان33123171822274019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي سليمان زهير سلطان33124171821207059

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيهللا عبد احمد طلعت مصطفى33125171821025191

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمجول فتحي حسن سفيان33126171821350119

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم رضوان أمنية33127171822284001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيسعيد محمد غانم محمد33128171821055037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين الكبر ثانويةنينوىادبيمحمود احمد محمود فرحان33129171821210006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0الخارجياتكركوكادبيعبدهلل عاكوب ادريس رحاب33130201822401013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيعبد معيوف رديف هايس33131171821113027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة566.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيهللا عبد عايد خليفة احمد33132171821142004
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعبوش حسين علي انوار33133171822277011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسين رمضان خالد غفران33134171822284048

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيطماش هللا عبد نجم احمد33135171821009029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيابراهيم حسن حضيري محمد33136171821207125

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياسماعيل ابراهيم جالل تغريد33137171822251029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيياسين محمود هللا سعد احمد33138171821170006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيمحمد خليل ابراهيم اميره33139311822002001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبياحمد جار محمود جرجيس33140181821031004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيحمود محمد حامد ياسين33141171821208012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة563.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيفتحي هاشم عباس وسن33142171821066015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيعبود صالح محمد مزهر33143201821201037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعلي حسين خالد مريم33144171822280066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة561.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيابراهيم يوسف ايزدين مسعود33145171821348014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعواد علي سالم الباري عبد33146171821003066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد جمعة هللا عبد33147171821032042

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيشريم رحال شحاذة عواد33148171821400134

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبييوسف عدنان يوسف نور33149171822299045

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمحمود يحيى سمير ظفر33150171822295032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيخلف محمود ذنون جوهر33151171821055013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيمحمد احمد عمر زينب33152171822403082

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيوافي حازم علي داليا33153171822274033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىادبيرشيد سالم مروان ريفان33154171821060005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيجاسم سالم طالل مهند33155171821005121

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيعزيز محمد وليد اسماء33156311822017001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحميد حسن سالم اسماء33157171822238004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيخليف كاظم غانم راضي33158171821113008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيجرجيس محمد هيثم شهد33159171822273038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبياسماعيل محمد شامل آية33160171822288016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيشاويس امين محمد هاشم زينه33161201822337015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيطه حسين علي أيه33162181822163001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيفيحان علي احمد إيهاب33163171821026003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيخضر محمد عقيل قصي33164171821016087

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيحسين بكر الدين عالء صفا33165171822299032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيسلطان صالح خالد ايسر33166311821001007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيداود محمد جاسم عمر33167171821021068

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىادبيحمدي هالل عبود عائشة33168171822240009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيوادي ياسين عبد ياسين33169171821055046

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيحسن احمد بشار ايه33170171822235021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيحسين يونس حسين ورقاء33171171822285089

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعجيل فتحي احمد محمد33172171821003098

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحمادي عبوش احمد ماجد33173171821206141

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمد احمد الصمد عبد33174171821055021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيعمر محمد جاسم غفران33175171822291063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيحسن هللا جار خلف عمر33176171821177010
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيحمد صالح سالم وجدان33177171822293049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة553.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيقاسم مؤيد بشار رفل33178171822286034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمود حسن جاسم نصار33179171821003128

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيسلطان محمد اكرم فرح33180171822284053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيخلف هللا عبد محمد أيمن33181171821200002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىادبينعمو جاسم الخالق عبد علي33182171821094017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيهللا عطا خلف هللا عطا علي33183171821032048

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيحسن احمد جميل علي33184171821103039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمجيد طليع سعد فاطمه33185171822231073

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىادبيسابح فاضل علي ملكة33186171822310004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيابراهيم خليل خميس علي33187171821029007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيصالح حسين محمد علي33188171821143116

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيمحارب حماد حواس طارق33189171821040027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبياحمد عبد عارف برزان33190171821018031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيابراهيم شبيب يوسف هللا عبد33191311821002018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد مهدي محمد ياسين33192171821003138

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعبود سالم فياض سماح33193171822280041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبييحيى نذير نوفل زيد33194171821144057

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىادبيمحمد جفال فاضل ضمياء33195171822310001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمود يونس وعد رحمة33196171822055004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيصالح فتحي هللا عبد محمود33197171821009155

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبياسمر ابراهيم نايف عمر33198171821003089

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيحويجة شحاذة جميل عمر33199171821400129

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيخلف الياس الدين نجم محمد33200331821019011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيشندو جمعة صباح دعاء33201171822279010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيابراهيم خليل علي حمد33202171821027041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحسين ادريس باسل احمد33203171821143007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسن صالح عواد رحمة33204171822057001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيجاسم علي عارف عال33205171822279027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبياحمد خلف جاجان نور33206171822235101

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسلطان احمد دحام طارق33207171821207072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبييحيى المحسن عبد صدام ايمان33208171822235019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم محمد جاسم الدين ضياء33209171821207071

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيسلطان عادل رعد نبأ33210171822296047

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيصالح جاسم محمد مروه33211171822290117

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيعلي جميل مهند اسراء33212311822058002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيبشير سالم علي مريم33213171822403144

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيشاهر جاسم صالح سعود33214171821114025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمود احمد ذنون يونس33215171821055047

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيجلو شهاب علي احمد33216171821053006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيداود عبد احمد منى33217171822263006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبياحمد هللا عبد حمد نداء33218171822305101

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيجاسم ابراهيم يونس اسماعيل33219171821109002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيمحمود سليمان يوسف رؤى33220171822401014
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيعباس طه محمد شهد33221171822403111

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيمحمود الجبار عبد مصدق صفا33222171822237067

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيحميد مجيد حميد مسرة33223171822297065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيسلطان علي يوسف هللا عبد33224171821041008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعباس خلف خضر سارية33225171822277044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمد خضر سالم غفران33226171822277062

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيسلطان ابالل شعبان هدى33227171822315074

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبياحمد محمد ثامر سحر33228171822277049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيخالد علي محمود انس33229171821042011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيحسين علي محمد ياسين حسام33230171821208003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبييحيى محمد ليث ريان33231171821020030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبياحمد محمود احمد زبيدة33232171822279018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبياحمد عبدال فتحي كوثر33233171822283064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيفتحي فاضل المنعم عبد هبه33234171822231106

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد حسن مرعي ريان33235171821143060

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين الكبر ثانويةنينوىادبيانغيمش خلف محمد حماد33236171821210001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحمد عبيد يوسف سعد33237171821207054

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيخليف صالح ابراهيم نغم33238171822043006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيسلطان احمد عادل فاطمة33239171822238052

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة544.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيشليل فريح عنتر ماجد33240331821001054

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسلطان محمد احمد عمر33241171821009106

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبياحمد صالح علي ابراهيم33242171821170001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبي اللطيف عبد محمد القادر عبد الكرار حيدر33243171821010033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلادبيمحمود حميد ناصر محمد33244311821064002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحميد ثابت حميد سفيان33245171821003055

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبياحمد محمود علي حسن33246171821016030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيحميد رجب عماد زينب33247171822401023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبياحمد عثمان احمد صهيب33248171821018077

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيزيدان سلطان مشعل احمد33249171821005013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيمطرود احمد طه ياسين33250171821177013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيكريف فليح اسعد ميزر33251171821103056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيذنون صالح منهل تبارك33252171822231024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيهاشم يحيى قاسم الهدى نور33253171822265018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيسليمان فهيدي هللا عبد اسراء33254171822290013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيخليف فياض مرعي شاهر33255171821113012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيعواد ابراهيم بدران عبدالعزيز33256171821351076

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيالدين خير محفوظ محمد بسمة33257171822403053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيابراهيم احمد اسماعيل خالد33258171821104010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيمحمد حازم محمد انسام33259171822254007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيسعيد يونس وليد محمد33260171821012104

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيحسن رشيد محمد عمار اسراء33261171822301007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيرسول بالل محمد هديل33262171822200002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيصالح نزال ابراهيم صابرين33263171822403115

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيموسى عباس محمد نوره33264171822278012
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيسعيد صالح سحبان نبأ33265171822280075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيعلي حسن محمد نور33266171822237097

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحسين وهب اسمر محمد33267171821206143

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيطه يونس طه ندى33268171822292060

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيعلي هللا عبد صدام هديل33269311822066004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيضبعان كردي هللا عطا شعالن33270171821112020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيعلي نقي يحيى ضحى33271171822265013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيحمش عويد معن اسراء33272171822283007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيرحيم مجيد الحميد عبد زينب33273171822264035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيداؤد كريم مهدي ناديه33274171822265017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيعلي حسين علي حسين33275171821077018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسين اسماعيل صالح مشرف33276171821057018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبييونس محمد صباح نادية33277331822016024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيرعيد عواد حسين زبن33278111821033035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيفتحي هالل احمد فاطمة33279171822281054

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيامين محمد ابراهيم خليل رحمة33280171822294018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحسين ابراهيم خليل عمر33281171821079029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيبلو ياسين عباس ندى33282171822291073

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيابراهيم حمد سليمان هللا عبد33283171821075025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيحمادة محمود عزيز وعد33284171821040055

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيابراهيم حسن حضيري احمد33285171821207006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبياحمد حامد فارس ريهام33286171822300023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيحسن يونس ليث رحمه33287171822315033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد هللا عبد أحمد فيصل33288171821117022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيسلطان مطر محمد حسين33289171821350087

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيعباس علي غسان زهراء33290171822289040

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيامين محمود لقمان روى33291171822300020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنين البوسيف ثانويةنينوىادبيمحمود سلطان وليد أحمد33292171821030002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيقدير محمد رشيد غفران33293311822001004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيناصر سالم عزيز أمنه33294171822232002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبينجم عدنان هيثم ندى33295171822289075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيعثمان حسين محمود سرى33296171822294023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبييحيى طه محمد اية33297171822296002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبياحمد معجون حواس احمد33298331821051002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبياحمد شهاب حسن حنين33299171822279009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيمحمد احمد جميل العابدين زين33300171821020035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبياحمد علي محمد مثنى علياء33301171822283058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبياحمد يحيى انس امنة33302171822294002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيمجيد فتحي مسعود فتحي33303171821064044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمود ابراهيم عصام مرره33304171822251081

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةادبياحمد يونس ذنون نجود33305131822243006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىادبيالرحمن عبد محمد جاسم طيبة33306171822257006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمنصور هللا عبد الخالق عبد محمد33307171821001124

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيياسين صبري عمار ايناس33308171822294007

2889 من 757 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيهللا عبد حسين رعد فيحاء33309171822283061

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيمشل ميس علي فارس33310171821113021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيصاروخان سمو السالم عبد اسماء33311331822041001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيمحمد الفتاح عبد ثائر محمد33312171821021084

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيهللا عبد محمود حسين مها33313311822001005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيخلف هللا عبد فرج وليد33314171821009185

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعويد حسين فتحي ايمان33315171822281013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيحمود علي حسين احمد33316171821055002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيمحمد القادر عبد عيادة ياسمين33317171822206018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبياسماعيل حمد احمد اسماعيل33318181821031003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيخلف فرج حماد رياض33319171821063023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبياسود فتحي محمود نسرين33320171822055008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبياحمد محمد شعبان ريم33321171822278008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعلي فتحي الجبار عبد عمار33322171821161072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيبشير محمد هللا وعد الخالق عبد ايه33323171822315022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيابراهيم هاشم طالل فاطمة33324171822301058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيحسين هللا وعد بسام زينب33325171822298024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيعبدال الياس محمد زكر33326331821001026

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيعوض سلطان احمد عسكر33327171821116020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيالرزاق عبد الرحيم عبد الستار عبد صهباء33328331822040025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعلي سعد شامل سعد33329211821259004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبييونس  حسون  علي  اهلة33330171722280011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة529.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيعبد نجم سمير زبيدة33331171822300024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيهللا عبد ابراهيم سبهان عباس33332171821063044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيعكله ارميض شعبان منتهى33333171822046010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمحمد سالم فيصل هالة33334171822292063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبياحمد حامد فارس هوازن33335171822300052

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعلي حسين جاسم محمد33336171821024085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيعمر خلف حماده حمد33337181821125015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسليمان فالح عارف ريان33338171821026073

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيحسين عمر هادي ادهم33339171821082005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيخضر محمود عواد احمد33340171821005009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الثانية الهرم ثانويةنينوىادبينمشش محمد يونس فرح33341171822211005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبييونس سالم صباح ريم33342171822401020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمود سالم العزيز عبد فهد33343171821055030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبياحمد سطم الواحد عبد محمد33344171821009143

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبياسماعيل خليل اسماعيل ايه33345171822288015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيطه علي محمد دريد اية33346171822267010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيصالح جاسم محمد شهاب33347171821114028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيخالد صالح سليمان احمد33348171821003007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيداؤد هاشم الناصر عبد امنه33349171822315012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيعلي حسون سفيان فرح33350171822290110

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيحمود جلعو زيد حاتم33351171821099003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيياسين الرحمن عبد عامر رحمه33352171822235038
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيسليمان هللا عبد شاذل شهد33353171822314053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيناصر سالم عزيز عامر33354171821024049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيخضر علي عمر خطاب33355171821003044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيحسن علي نكتل عبير33356171722274028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيمحمود عواد احمد وسام33357171821029014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد صالح مهدي هناء33358171822075013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيعلي خلف سالم سعد33359171821117015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيمروح شناوي محمد رافع33360171821206067

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيامين محمد ياسين مازن بنان33361171822237024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيعلي حسين سالم حسين33362171821185006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيرحومي يونس امهنى منار33363171822290123

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيوكاع عبد عيسى ازهر33364171821161019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخليف زيدان الرحمان عبد مجول33365171821079034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيالدين محي موفق محمد اسيل33366171822292004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيمجول خضير مسلط محمد33367171821103051

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيشكر محفوظ صفوان زهراء33368171822292024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبياحميد خضر حمد ارشد33369171821350039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيعلي محمد ركاد صالح33370171821063036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم احمد هللا عطا فائز33371171821207163

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمرعي أحمد صباح سالم33372171821207050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيموسى احمد بشير سجى33373331822041016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيسليمان قاسم نجاح تمارا33374171822314018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيسلطان الياس سليمان علي33375171821161065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبياحمد ابراهيم عمر اية33376171822286011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحنون بالشي جمعه احمد33377171821003005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيبكر صبري نوفل رحمه33378171822295024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيهللا عبد حبش بالل نهى33379171822271021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيعبيد محمد هللا عبد ماجد33380191821052047

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد سليمان خلف ياسر33381171821117033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمرور ذئب محمد متعب33382171821207162

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيقاسم غانم محمد زينب33383171822403083

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الرافدين ثانويةاربيلادبيامين عمر مهدي امين33384311821101002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيمحمد فتحي هيثم عهد33385171822264050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيهللا عبد علي احمد حسام33386171821051017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسن هللا عبد احمد مها33387171822238063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيعلي حسين فاضل ساره33388171822249018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحسين محمد نشوان رفل33389171822288039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيدقماش حسين خضر اياد33390311821017004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيعلي احمد فتحي محمود33391171821032078

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىادبيرحيل حضيري مخلف كوثر33392171822310003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيرسول ابراهيم بدر مينا33393171822235094

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمطر اخضير الياس عمر33394171821170033

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيمحمد احمد جبرائيل محمد33395171821196024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيهللا عبد حسن احمد نجالء33396171822280078
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيمحمد علي عزيز شيماء33397171822264048

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيهللا عبد ابراهيم سمير زهراء33398171822277035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيفندي عزيز الستار عبد فرح33399171822237075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيفرج احمد صالح محمد33400171821351125

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيعباس هللا عبد حازم شهد33401171822265012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيوادي حمد خلف اسامة33402171821001022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيسليمان احمد جاسم ضحى33403171822274055

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة520.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبياسود عمر حسن يثرب33404311822001006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيبلو محمد هللا عبد العزيز عبد33405171821114038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيعزيز باشوك عاصي عزيز33406171821104017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيطه نديم فوزي محمد33407171821351128

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيخلف جاسم جمعه رعد33408331821001024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيحسن محمود شاكر عمر33409311821066009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيعزيز اسماعيل محمد نبيل33410171821028104

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيمشيوح جندي علي سهام33411171822046007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيقاسم مشهله ليث شيماء33412171822254037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيالحميد عبد مسلم حامد علي33413171821003074

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيقادر علي حسن غاده33414171822278009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيخلف احمد عدنان محمد33415171821207128

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيبشير هللا جار منتظر شهد33416171822232049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيمحمود غانم ناظم ايمن33417171821019022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيابراهيم الياس ناصر محاسن33418171822254050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيأشهاب احمد هللا عبد روعه33419171822280027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيسلطان جميل سبع بشار33420311821002006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيحسن احمد ناظم احمد33421171821055010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيعلي خلف احمد امين33422171821348002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيحمدي حامد حازم احمد33423171821024008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيحسين محمد موفق وليد33424171821185015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحسن خليل الباري عبد امنة33425171822264011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيبلو حرب غائب واثق33426171821025219

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد أحمد طه رغد33427171822290064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيشهاب ابراهيم محمود ليلى33428171822254049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيابراهيم سالم رياض سرى33429171822279024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحمدون سالم علي احمد33430171821143018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين وانة ثانويةنينوىادبيصالح علي حسين وسام33431171821093014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيحمد مفلح عطية ادعيع33432171821113003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيبلو ابراهيم محمود فرحان33433171821114050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبياحمد صالح جاسم علي33434171821074011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمحمد عبوش ابراهيم اسراء33435171822295001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم فتحي عبير33436171822291057

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيمحمد غانم سعد اية33437171822321003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد احمد ابراهيم يوسف33438171821015161

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيابراهيم محمد نواف مهيب33439171821161108

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيسرحان محمد نوري هيا33440171822285088
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسين رمضان عدنان سجى33441171822284036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيطه يونس هاشم اسراء33442171822254003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيبرغش معيوف سعود حسان33443171821077014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعليج نومان سريع فرحان33444171721207175

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيمصطفى علي حسين عمر33445171821142057

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيمحمد علو الدين محي خديجه33446171822177002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد يونس احمد نور33447171822251093

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعبدهللا عويد حسين احمد33448171821207151

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد صالح سعد بيداء33449171822075001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيمخلف عيسى فرمان محمد33450171821080121

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمحمد علي طالل علي33451171821161066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيعلي حسين ميسر عمار33452171821074012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبينجم حسن مطر محمد33453171821044022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيهللا عبد مجيد داود غسان33454311821002023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيخضير اسماعيل محمد مروه33455171822357056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيياسين محمد الخالق عبد احمد33456171821027009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحنوش خليل الهادي عبد انمار33457171821206030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيصالح حبش شامل ميالد33458171822296044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيسلطان جاسم محمد طه33459171821025082

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيمحمد دبو منذر كرم33460311821002030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيبلو ابراهيم اسماعيل بشار33461171821114014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيهللا عبد علي محمد نبيل فضيلة33462171822232056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيهللا عبد الواحد عبد بسام ميس33463211822099049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلادبيعلي سليمان مالش نبهان33464311821029012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيعبد احمد ثائر نبأ33465171822286072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبييونس سالم احمد امنة33466171822274013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيعلي صالح الياس الرحمن عبد33467171821114035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيبشير عبد فاضل وداد33468171822206016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد داود علي برزان33469171821117004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيهللا عبد عدنان عمار فرح33470171822314075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيهالل جمعه احمد سعد33471171821003053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيفتحي احمد انور لينا33472171822290114

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد حبيب خليف ثائر33473171821001031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيالياس حمود حسون احمد33474171821063001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعبد يوسف عبد ختام33475171822281020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعيسى ثريان عادل جاسم33476171821207030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبينداس ابراهيم محمود محمد33477171821063070

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسن عباس فاضل سرى33478171822284038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيحسين خلف حسين محمد33479171821114056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيسليم علي ابراهيم غصون33480171822055006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبياحمد حسين علي رنا33481171822313007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعطيوي رمضان صبحي عيده33482171822314065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة511.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكادبيمرزا حسن حمو ماهر33483331821064008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيمحمود خضير محمد اركان33484171821203004
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيعباس محمود محمد عمر33485171821144103

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبياحمد علي خالد الوليد33486171821026037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعلي القادر عبد ابراهيم هللا عبد33487171821009091

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيالياس حسين الغني عبد يوسف33488171821027188

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعمر سليمان احمد نهلة33489171822274080

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيخضر حسن فالح احمد33490171821018019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيموسى محمد الياس علي33491171821016069

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيابراهيم حازم شريف محمد حامد33492171821012028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيفتاح محمد احمد سالم أية33493171822298003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيكريم محمد احمد محمد33494171821026161

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيعبد ذياب سلمان الحمزة33495171821026036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيغريب رجب خليل رحمه33496171822300012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيبشير عبد كامل محمد33497201821077098

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعلي محمد عبد سجى33498171822277048

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيسليم جاسم احمد هبة33499171822284065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيعبيد حسن ابراهيم ياسر33500171821103059

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيعواد خلف نزال ريحان عبد33501171821084061

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي تبين سليمان عمر33502171821207099

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيكافوع مسفوه عيسى فارس33503171821207108

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات الضحى ثانويةنينوىادبيخضير هاشم محمد مها33504171822316031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبينجم احمود صدام كامل33505171821051041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيقاسم احمد بشار احمد33506171821080003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيسهو غريب ابراهيم احمد33507171821203001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمد دلي دحام عمر33508171821144101

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيصالح ابراهيم وعد محمود33509171821055040

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيموسى عارف خالد فراس33510171821015108

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيسلمو احمد سعد حاتم33511171821182002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيفتحي يونس ذنون فاطمه33512171822290109

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيعلي خضير ابراهيم محمد33513171821144116

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىادبيسليمان راكان سعد سليمان33514171821166004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيحسين علي محمد االء33515171822297008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيهللا عبد حميد مرعي احمد33516311821017002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبييونس احمد الزم نور33517171822283076

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيهللا عبد خالد احمد صالح33518171821063035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعلي احمد خضير عمر33519171821009109

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحمدي هالل حمود زينب33520171822284032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم محمد ندى33521171822286074

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيعزيز دحام جاجان ندى33522171822305103

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعبوش هللا فتح هاشم سجى33523171822280039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيحسين فتحي عبدهللا شيماء33524171822357049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد محمود خالد محمود33525171821005113

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيابراهيم احمد حسن نورز33526171822263011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيشيخو عمر علي نور33527171822289079

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيحسين علي فتحي معن33528311821002039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد رجب هللا عبد33529171821080072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيزيدان رثيع خضر دحام33530171821026068

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيخورشيد فيصل رعد براء33531171822231019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيعلي محمد يحيى رياض يحيى33532171821012130

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيالياس خضر الرحمن عبد رند33533171822289032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيطه خضر عبد مهند33534171821003123

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيفتحي جرجيس شكر رحمه33535171822265010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيسلطان هايس خالد نواف33536171821161111

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىادبيمحمد عباس ابراهيم حيدر33537171821171006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيمحمد حسين محمد الكريم عبد33538171821056018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيجاسم طه حازم ياسر33539171821011128

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيبالل طه صباح انفال33540171822291014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعبدالرحمن يوسف عبدالرحمن وقاص33541171721207239

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسيب طالل محمد نهى33542171822290133

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيمحمد احمد ابراهيم ليلة33543171822259013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيشفيق رافع محمد القدوس عبد33544171821010045

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيعبد هللا عبد صالح احمد33545171821052003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيصالح علي جبار سارة33546171822280034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيحمدي جاسم احمد عمار33547171821177009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسين علي حكمت رسل33548171822290062

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيدهش مخلف علي محمد33549181821038008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيعالوي خضير يونس طوفان33550311821002014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسن مرعي محمود اسامه33551171821032008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيدويج محمود ابراهيم محمود33552171821021096

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيالعزيز عبد بشير محمد العزيز عبد ايه33553331822041005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيخليل طارق اياد مريم33554171822295042

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيحرحير خلف حسين عفاف33555171822300031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيخلف محمد المحسن عبد نجالء33556171822278011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيكاظم هللا عبد محمد هللا عبد33557321821045008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيحسين علي محمد ياسين دحام33558171821208004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبياحمد كوان حمد رديف33559171821143056

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمد محمود نايف ذنون33560171821055017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيرضا محمد قاسم علي33561171821027106

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم صالح عمر33562171821003085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيمحمد ذنون خالد فرح33563171822284054

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمد زيدان حازم رفل33564171822273022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيجواد محمد محمود فتحي33565171821021075

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيحمد محمد االوس احمد33566181821294001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيالهادي عبد سالم مجبل هللا عبد33567171821009093

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيويس محمد فرحان حاتم33568171821114017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىادبيفارس محمد هللا عبد امل33569171822324001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيعامر حسين عمر سيناء33570171822259009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيعبد محمد جاسم ايات33571171822297014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيعيسى أعويد احمد عالء33572171821106004
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح حديد عبد وعد33573171821003136

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيجميل خلف محمد نصر33574171821066013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد جيالن خليل شيماء33575171822290094

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبييوسف جمعة احمد علي33576171821058018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيهليل سلطان ابراهيم محمد33577171821032067

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيالسيد جاد المسيح عبد كرم علي33578171821032049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيمحمد دبو رفعت محمد33579311821002032

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعزيز غانم محمد زينه33580171822314044

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيجدوع علي فيصل مروان33581311821001023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح محمد محمود نكتل33582171821003130

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيجاسم ثامر رياض حكم33583171821161035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيوحش هوين علي سيف33584171821003057

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيعويد عبد سليمان محمد33585171821079039

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيقاسم مؤيد عمار زبيدة33586331822040018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسين صالح احمد غيث33587171821001095

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبياحمد محفوظ سعد حمزة33588171821017031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحمدون عبد هللا وعد لقمان33589171821143141

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد حازم منتصر ياسمين33590171822290147

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيحمادي ابراهيم يوسف مصطفى33591171821027170

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين وانة ثانويةنينوىادبيجهاد محمود وليد جهاد33592171821093005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيخلف حميد حامد احمد33593171821009009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيحسن مرعي خلف علي33594311821066006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبينمش محمد يونس احمد33595171821350038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمطرود سعيد حسين سعيد33596171821117016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيحسين عوض هللا عبد متعب33597171821029009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيمراد حسين عبدالرزاق ايمان33598171822357013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيحامد امين بشار أمنة33599171822279004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيسليمان سعدون محمود زيد33600171821143065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيعبد اسماعيل ميسر زينه33601171822357040

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحامد محمد فارس سليمان33602171821032029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيمحمد طه نافع نهاد33603171821028105

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكادبيحسين سليمان ياسين فداء33604331822062012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبياحمد محمد رشيد تقى33605171822271004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيابراهيم خليل سالم احمد33606171821029002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبينجم سائر محمد احمد33607171821032006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيهويدي حسين عسل فرقد33608171821026150

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيعماش عبيد خضير ابراهيم33609171821106001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0نينوى-  النازحيننينوىادبيعبيد خضير ياسين صالح33610171721502700

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحميد اعكيل خالد الزم33611171821025129

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيحسين احمد ياسين محمود33612311821002036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيعلي احمد علي ارشد33613171821142016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة675.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعيدان يونس هللا وعد براء33614331842040038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة666.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم محمود رغد33615171842231096

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة661.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيقاسم القادر عبد بشار جيهان33616171842290067
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة660.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيابراهيم جميل عبدالستار زينب33617171742273217

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة660.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد سالم حازم اميره33618171842357034

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة656.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيحسين حميد عبدالغني هالة33619171842264076

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة654.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد مخلف محمود نور33620171842298080

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة649.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد الجبار عبد ليث بسمة33621171842286084

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة646.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيرشيد يحيى عصام نور33622171842267127

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة644.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائييحيى صالح محمد حازم حنان33623171842295019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة642.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهاشم توفيق محمد سامي اخالص33624171842290012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة641.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعتو الياس خضر شهد33625171842321190

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة638.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحمزة محمد قاسم هدى33626171842281207

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة638.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمد كامل حربية33627171842267049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة635.5للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيشريف احمد كريم اشرف33628171841013016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة634.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمدعلي هاشم يحيى جهان33629171842321063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة634.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيداؤد الرزاق عبد ثائر ايالف33630171842291037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة633.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالمنعم عبد االمير عبد مهند زينب33631131842075035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة630.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائياسعد خضر سالم زينب33632171842300041

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة629.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيثاني ارمضان محمد اخالص33633171842301002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة623.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد سالم زينب33634171842357123

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد سلمان احمد مريم33635171842286310

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيساير محمد سبهان محمد33636171841001134

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمصطفى امجد اسعد براء33637171842294046

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا نجم طالل ايه33638171842273043

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة621.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعبوش احمد سعد دعاء33639171842294070

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة620.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيداود جاسم خليل كرم33640171841068021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيعلي سفر عدنان مريم33641311842049030

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة619.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيعلي محمود ادريس زينب33642171842265015

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعبد نجم ضياء بلقيس33643171842301035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة618.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح محسن علي33644171841351102

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمصطفى السالم عبد عزام دجى33645171842286120

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة616.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيفتوحي سعيد هيثم مرح33646331842040115

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة615.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد نافع ناشئ احمد33647171841013013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيياسين صالح محمد حازم ريان33648171841001051

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة609.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد مجيد خالد غفران33649171842288231

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيهللا مال محمود حسين رياض33650171841161046

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيحمد حسين شفان مازن33651331841051023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة608.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمود نايف ندى33652131842244010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة606.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيجاسم الدين محي هللا عبد زينب33653171842267076

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة605.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيحمود يونس محمود منى33654171842293072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة604.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيحسن هادي محمد رسل33655171842315052

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة604.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيياسين محمد اكرم كوناي33656171842299085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة604.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيجاسم احمد شعالن ضحى33657171842319053

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة603.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيجواد سلمان راضي الرحمن عبد33658171841019051

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.5للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود هشام محمد احمد33659171841212007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيخلف حسيان جهاد سليمان33660171841207041
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيفتحي فاضل محمود رفل33661171842279035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعطية حسن غانم هللا عبد33662171841011177

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.2للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيزيدان ميسر عمار هاجر33663171842294251

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمود اسماعيل محمود العزيز عبد33664171841104036

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيقاسم محمد محمود غفران33665171842292066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة598.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحمدان ابراهيم خليل محمد33666171841161124

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة598.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الدين محي ذاكر اسراء33667171842290018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمود محمد احمد33668181841067010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0المختلطة الموصل ثانويةنينوىاحيائيعطيه يونس زياد ايناس33669171842343001

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة597.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد مجيد موفق مريم33670171842288258

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد زعيان صالل مريم33671171842286317

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيكمال محمد عدنان محمد33672171841017258

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائينايف عبد اياد محمد33673171841005140

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحمود صالح فتحي احمد33674171841008020

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإسماعيل خليل نشوان سارة33675171842298049

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عبد هيثم سارة33676171842301085

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا احمد جمعة احمد33677171841162006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيذنون ذيب زياد شهد33678171842281116

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيجوير هادي حازم والء33679171842302158

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة593.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد بالل سالم ريان33680201841022027

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائياحمد صالح صالح ايمان33681171842292007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة592.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد طه كوثر33682171842292073

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيايوب احمد حسن علي33683171841065019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد فيصل زينب33684171842319037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيعباس غدير زكي ضحى33685171842196009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيحسون اسماعيل يحيى صابرين33686171842238060

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة590.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيعلي زينل كاظم فردوس33687171842236086

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة589.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمود سلطان حاجم الرحمن عبد33688171841007072

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةاحيائيعباس عزيز فالح محمد33689321841009011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيمصطفى اصغر علي اكرم الرحمن عبد33690171841010029

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة588.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائينجيب هللا عبد عامر زهراء33691171842299052

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد سلطان طايس احمد33692171851161006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة617.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيسليمان عزيز سعد مصطفى33693171851024081

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة613.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيسعيد عبدالقادر عصام عبدهللا33694171851012078

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة611.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيحميد محمد جاسم يوسف33695171851080094

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة601.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيسليمان سعيد حكمت العزيز عبد33696171851001065

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة591.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةتطبيقيالياس محمد العزيز عبد عمر33697131851245003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد اسماعيل سليمان انوار33698201852282014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة582.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم جاسم أحمد شيرين33699171852290047

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقيمحمد فتحي احمد ميسر33700171851031021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيسفعه محمد ثائر زيد33701171851027054

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيياسين مسلم القادر عبد رغدة33702171852230013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقييحيى قاسم نوفل ساره33703171852232050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيرضا غريب حسن يوسف33704171851364046
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة572.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيسليمان محمد جاسم ليلى33705171852290058

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيعباس يوسف بدر محمد كاظم33706171851083016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة567.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيخلف زيدان جمعة عالء33707171851201005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين فايدة ثانويةدهوكتطبيقيخلف احمد محمود احمد33708331851016002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيمحمد صالح رعد حنين33709171852296012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيصالح اسماعيل ربيع مها33710171852289066

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جميل كمال عمر33711171851018092

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة557.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيكنوش محمد احمد فارس33712171851001103

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة556.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد محمود الدين صالح زمرد33713171852285031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيياسين عباس غانم فرح33714271852058134

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيحسن علي سعيد بسمان33715251851052009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيمحمود يوسف صالح احمد33716171851024009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقييونس ابراهيم ضياء مصطفى33717171851016113

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىتطبيقيالياس حسيب خالد نور33718171852257006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جيالن خليل اسراء33719171852290003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيذنون موفق ذنون احمد33720171851144007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقياسماعيل خليل ابراهيم افراح33721251852082004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة540.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيرجب احمد رجب فتحي33722171851001106

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلتطبيقيحسن جمال سنان رؤى33723311852031005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي مهند زينة33724171852285035

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حميد عيسى علي33725171851026173

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيكران ضحوي احمد هللا عبد33726171851144136

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد ابراهيم خليل فاطمه33727171852261024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيسليمان يوسف حسام أسماء33728171852288013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد طه وائل احمد33729171851015024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمحيميد رمضان خالد هدى33730171852294074

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيذنون العزيز عبد بسام بان33731171852321011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيمحمد معيوف محمد نبأ33732311852054025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم محمد نور33733171852321070

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة591.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيهللا عبد قدوري عماد نور33734171822357060

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسن يونس طه نور33735171822284058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة549.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيحمودي ابراهيم خالد غفران33736171822267045

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيمحمود ابراهيم محمود انسام33737171822289013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبييونس احمد الباسط عبد زبيده33738171822232028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد سالم هللا عبد شيماء33739171822251067

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيانور محمد شوقي بشرى33740171822295009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيعبد حميد علي غفران33741171822264053

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيهللا عبد القادر عبد الغني عبد حنين33742171822288026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمحمد حسين اياد آية33743171822231002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيصالح محمد ياسر اية33744171822264017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة498.0الخارجياتكركوكادبيياسين حمودي سعد رقيه33745201822401016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحميد احمد طالل اخالص33746171822280002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيناصر محمود عبدالكريم اسماء33747171822357004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمحمود طه احمد براء33748171822314015
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبينجم حسام مروان تغريد33749171822315025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيياسين عثمان زهير نور33750171822273074

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة494.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبييونس احمد علي رحاب33751171822403068

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيرشيد محمد جاسم رؤى33752171822230028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيحامد الجبار عبد الستار عبد سارة33753171822279020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيفتحي عبد عدنان دالل33754171822274036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيهللا مال محمد سالم صبيحة33755171722319040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحمد محمد سالم ثريا33756171822238021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكادبيرشيد هللا عبد صالح ايمان33757331822020002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعبد ثامر فارس رانيا33758171822280022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيحميد يونس هللا عبد هبة33759171822283077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيعبد احمد صالح اية33760171822242007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيعبو محمود شكر شيخه33761171822305070

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيحمدون هللا سعد مظفر مريم33762171822231085

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيحسن مرعي عصام هديه33763171722273250

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمجيد ضامن خالد احالم33764171822314002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيسليمان نجم محمود سارة33765171822280035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيعباوي علي احمد أضاء33766171822234004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيخليل عزيز ليث تمارة33767171822297026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم راكان سجى33768171822232042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبياحمد هللا عبد حمد زمن33769171822305057

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبياحمد ابراهيم خليل اية33770171822313004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيكصب محمد هللا عبد عال33771171822403126

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحامد حمدون طالل سارة33772171822281036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبياحميد محمود ضياء فرح33773171822299036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيفاضل جالل هللا عبد ايمان33774171822267013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيشيت دهش امير مروه33775171822237080

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبياحمد عبد راكان رحمة33776171822264026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبياحمد ابراهيم جاسم اسراء33777171822079002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد نوفل هاجر33778171822264069

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد احمد سعد ساره33779171822290081

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيعمر حسن علي سراب33780171822251058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة474.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيمحمد جاسم فواز ايمان33781171822401010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيعلي حسن ذنون هدى33782171822273078

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيمحمد احمد خضر اخالص33783171822285001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيذنون هللا وعد محمد زبيدة33784171822294021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحياوي محمد احمد هبه33785171822277084

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيالقادر عبد الرحمن عبد محمد آمنة33786171822297001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبياحمد صالح مهدي نهى33787171822277077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد فالح روضان رحمة33788171822281025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيحسين محمود ذنون وسن33789171822075015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم محمود خلود33790171822234011

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيامين محمود قيس زينب33791171822289042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيخضر يونس حسن نور33792171822261026
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم خالد خديجة33793171822283030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيمحمد هالل محمود غفران33794171822317039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيمحمد اسماعيل حسين دموع33795171822206005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيخضر علي محمد عاد خديجة33796131822242003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيابراهيم عبداالله عماد رحمة33797171822319014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيمحمد اضعيف رشيد هند33798171822263012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيفاضل عبد نبيل هديل33799171822280088

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحمزه جمعه خالد زهراء33800171822288045

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيالجبار عبد محمود زياد شهد33801171822285053

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيظاهر سالم مؤمن رسل33802171822283041

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيحمدون سالم وليد فاطمة33803171822274065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيسليمان جاسم محمد هديل33804171822281079

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيالجبار عبد العزيز عبد بشار مروة33805171822274070

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسين محمد سعد امامه33806171822251013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيالكريم عبد الستار عبد فالح مسرة33807331822040034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيجاسم نزار قيدار آيه33808171822302006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيغزال حمادي الدين سيف رواء33809171822274044

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيمحمد علو الدين محي حنان33810171822177001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيعبد خلف وليد اسيل33811171822242004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمرعي حسن رافع سرى33812171822251059

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيسعيد محمد طاهر محمد فارس حنان33813171822273018

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيحسين خلف ابراهيم اسيل33814171822315004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمرعي شاكر هاني رحمة33815171822292018

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيحمادي ابراهيم حمادي نبأ33816171822300048

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبياحمد بشير محمد سمر33817171822315044

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحمد يونس مقبل ايه33818171822237022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيمحجوب فرحان صالح سارة33819171822242023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيحموش عبدالعزيز محمد عمشه33820171822319039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبياحمد عادل حاتم نور33821171822319052

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيهللا عبد خلف محمود زينب33822171822242020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيفتحي جياد محمد زهراء33823171722319030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيعلي سليمان هللا عبد سارة33824171822291047

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة452.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيالرحمن عبد احمد يوسف سنار33825171822403100

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعزيز محمد احمد غفران33826171822277061

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيخنافر اسماعيل جرجيس ريم33827311822001002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبياحمد عبد راكان سفانة33828171822264042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىادبيسرحان محمد خوام فاطمة33829171822310002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيثعلب هللا عبد حميد نتالي33830171822206013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعبد حازم فرحان عبير33831171822274058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيياسين سالم داؤد زبيدة33832171822403079

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيخلف ابراهيم محمد فاطمة33833171822281058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيسلطان هللا عبد غيث هديل33834171822321022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيمحمد عواد محمد ايمان33835171822242010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيهللا عبد سلمان سامي ساره33836171822232041
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيمجيد طه نزار اسراء33837171822289002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسون علي احسان علي مها33838171822280072

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيحميد الستار عبد مؤيد رحمة33839171822234013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيذنون احمد يونس هديل33840171822274087

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيعلي حسين علي نور33841171822301073

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمد خيري نشوان اسراء33842171822235004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيسالم محمد الستار عبد رغد33843171822037004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيابراهيم غازي المنعم عبد ضحى33844171822292043

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيخليف رجا حميدي والء33845171822230085

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيمحمد الستار عبد علي هبه33846171822289083

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيعبدهللا نجم عبدالستار هوازن33847171822357066

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحميد عبد صباح امل33848171822264010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيالجبار عبد العزيز عبد عمار نور33849171822274083

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيخلف علي محمد مهى33850171822305096

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيمحمود سالم يوسف شهد33851171822319030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيابراهيم جميل محمد اية33852171822293008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيمحمود علي محمود ميادة33853171822259014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيفندي خليفة احمد دعاء33854171822265008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيفنش علي محسن ايمان33855171822277012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيعلي صالح فتحي ايمان33856171822259001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيحسين عطية نوري ايمان33857171822040003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيرستم منصور عباس فاطمه33858171822251076

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيعلي يونس ثمين رهام33859171822231049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحسن هاشم شامل تمارا33860171822288022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيحسين نزال جاسم فرح33861171822319042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحمودي غانم محمد امنة33862171822290026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد ابراهيم سالم ميالد33863171822004016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبيحسين ابراهيم ياسر نور33864311822054027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيعفر خزعل حمود ميعاد33865171822113009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىادبيخلف هللا عبد سعدي نوال33866171822240013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيقدو عبد فيصل زينب33867171822296019

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمود هللا عبد فواز اخالص33868171822273002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيسليمان محمد يونس بنان33869171822277017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمصطفى كاظم نشوان نور33870171822314098

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيحامد محمود معمر مرح33871171822300035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيابراهيم خليل عبدهللا رمزيه33872171822305051

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعلي صالح احمد شهد33873331822040023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيبشير محسن حسام نور33874171822280080

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعباس اسماعيل عبد فادية33875171822274062

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيداؤد سليمان اكرم اساور33876171822292001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحمد طه حسان شهد33877171822288053

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيشاكر هاشم ياسر سارة33878171822289051

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيعلي حامد غازي منار33879171822301067

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيورور احمد كريم رندة33880171822113006
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيعلي محمد الكريم عبد ايه33881311822080002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبييونس الباري عبد معمر رؤى33882171822277024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيمصطفى مجيد الزم رشا33883171822299019

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيسلطان محمود صباح نبأ33884171822267062

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيعلي حسين عامر افنان33885171822291005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيجاسم احمد شهاب رحمه33886171822271007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحمودي جاسم القادر عبد اسراء33887171822290012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعلي دليمي الكريم عبد غفران33888171822280056

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيعلي ابراهيم محمد شهالء33889171822079008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيجمعة محمد عارف دعاء33890171822403065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد محمد خالد مريم33891171822281064

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيحند جاسم محمد ليلى33892171822305092

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيمحمد كريم امجد نبأ33893171822298038

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيخلف عبيد محمد حنان33894171822251033

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة645.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيجاسم يوسف باسل فاطمه33895171842285160

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة624.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيخضير محمد حسن اسماء33896171842077002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة602.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم فائز هبة33897171842288298

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة583.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائياحمد عثمان احمد نور33898171842230187

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيحسين طه حسين ايناس33899171842077009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة578.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر سالم غفران33900171842235149

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة577.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسن طه ابراهيم نوف33901171842279112

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة570.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد خضر محمود هيام33902171842357262

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمود رعد زينب33903171842288154

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات العريج ثانويةنينوىاحيائياحمد جياد حسن ايمان33904171842307006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة560.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيغزال اسماعيل نواف نور33905171842251198

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة558.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعلي الياس محسن رنا33906171842104010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمطلك ذياب احمد ايمان33907171842077008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيطه محمد ويس امينة33908171842357035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة546.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيحسين هللا عبد يونس هناء33909171842046036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة545.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عزيز صادق زينه33910171842272010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة544.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمطلك ذياب احمد انفال33911171842077007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيختالن حمادي ماهر فرح33912311842054077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمصطفى فتحي عناد جيهان33913171842302036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محمد الرحمن عبد نور33914171842301142

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد ابراهيم بيارق33915171842280064

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمود حامد اوس سندس33916171842279060

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي خلف اسراء33917171842242005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيعليوي مطلك محمد نسرين33918171842242134

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيطارش غافل محمود أميره33919211842290004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد احمد هدى33920171842285210

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائياحمد خلف حسن هند33921171842075044

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين سالم خالد حنان33922171842280075

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائييوسف يعقوب محمد اقبال33923171842285015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم احمد حمادي رقيه33924171842288124
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة521.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد عبدالرزاق يونس نور33925171842403050

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىاحيائيعبود الجبار عبد عزام منار33926171842312006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا اخليف عمار هديل33927171742284098

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحديد عبيد حواس هيام33928171842286397

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيطه هاشم زياد غفران33929171842299075

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىاحيائياسعد حيدر موفق هبه33930171842324004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيباز ذياب احمد صفا33931171842271025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ملوح الرحمن عبد ازهار33932171842207001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىاحيائيحامو خلف سيدو بسي33933171842348003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيخليل سلطان جاسم غفران33934171842280183

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين محمد اسماء33935171842251016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمد شيت محمد فاطمة33936171842301114

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائينوري حازم رافع عائشه33937171842232213

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد علي رائدة33938171842296061

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيطه احمد محمود شهد33939171842302097

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيرشيد اسماعيل منهل رحمة33940171842266026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائياحمد علي عبد غفران33941171842313018

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد حسن جالل سجى33942171842281100

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيالسالم عبد هاشم هللا عبد نور33943171842302143

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيمحمود سعيد عدنان سرور33944171842298050

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسعيد الدين عماد لؤي ساره33945171842357139

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيسواح متعب حميد استبرق33946171842291002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيجرجيس صايل هايس رهام33947171742264031

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيخضر الرزاق عبد فارس آمنه33948171842288003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيخلف هجيج عبد خديجه33949171842177001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد محمد مها33950171842274164

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيفارس هاني عمر زينب33951171842285110

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيخضر هلوش عواد هدى33952171842279123

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيسليمان سوعان هاشم اسماء33953171842251017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيمحمد عاشور كنعان مريم33954171842316067

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيكاظم رضا كاظم خوله33955251842086022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيمطلك ذياب احمد صفا33956171842077025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائي محمد  القادر عبد  الوهاب عبد  اسراء33957171842315017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس ياسين محمد ازهار33958171842357006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيخضير مصطفى سعد اسراء33959171842267008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعمر محمود وليد رانيا33960171742281078

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسلمان فارس عباس رحمه33961171842297043

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيحسن يونس العزيز عبد ايناس33962171842296028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيجاسم علي وليد رحمة33963171842264033

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم الكريم عبد الرحمن عبد ضحى33964171842242093

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد دويك حميد هناء33965171842283120

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياعبيد الحميد عبد هاشم ايالف33966171842357040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمود علي عباس خديجة33967321842066014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد قاسم  كوثر33968171842315115
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائياحمد خلف رياض حنين33969171842235059

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىاحيائيحسن غانم نشوان عائشه33970171842312003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد عثمان احمد ايمان33971171842261015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيرمضان علي عبدهللا وفاء33972171842317100

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيشاهين يونس احمد زينب33973171842357118

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد حازم علي فاطمة33974171842357189

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيصالح مهدي صالح الهدى نور33975171842298077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائييعقوب العابدين زين غالب دعاء33976171842236026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد رمضان بشائر33977171842357056

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيفرمان موسى لقمان رقية33978171842321111

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر جميل رجاء33979171842242051

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد خضير الياس وجدان33980171842281215

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد طه علي رشد33981171842294092

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيحامد احمد صفوان ايالف33982171842305028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد جابر ياسر رواء33983171842296071

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات العريج ثانويةنينوىاحيائيرجب يونس فواز نهى33984171842307019

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائييوسف هللا عبد يقظان غفران33985171842273134

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيذنون خضير عبدالجبار اسماء33986171742274002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيالقدوس عبد طاهر محمد جمال شيماء33987171842300052

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائياسماعيل احمد عادل هدى33988171842277206

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيعصمان يونس ذنون نغم33989311842039024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون ياسر ساره33990171842274111

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد ايوب راغب اسراء33991171842357009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة493.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيمبارك علي حسين أمل33992311842001002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيجاسم فاضل عباس فضاء33993171842046028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيمحمد علي عدنان زهراء33994231842121034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيصالح الوهاب عبد روكان نور33995171842274174

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن مرعي منى33996171842281175

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيرجب احمد علي نور33997171842238080

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبد سعد اية33998171842279014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمودي احمد رضوان رحمه33999171842357089

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيتركي حميدي فرحان منى34000171842310016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسلطان محمد طارق ايمان34001171842357044

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيابراهيم عواد صباح نازك34002171842041034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمحمود هللا عبد سالم اية34003171842267023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم صالح رحاب34004171842202003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحامد علي حسين رفل34005171742281098

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يونس عدنان ايالف34006171842235040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيخضر محمود محمد اية34007171842281039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصالح هادي ادهام رؤى34008171842237089

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيداؤد سليمان اكرم ساره34009171842292043

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمود غزال احمد شهد34010171842280147

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيمنصور فيصل محمد دالل34011171842271011

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعبد حازم سعد فرح34012171842231227
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىاحيائيفرج مجيد عدنان هدى34013171842004012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد محسن رسل34014171842293039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين عبد سالم رحمة34015171842280095

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيمحمود خضر غانم دالل34016171842264028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائياحمد داود أيوب صافية34017331842016025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمود سليمان فادية34018171842040017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائييوسف خلف ابراهيم قيود34019171842234030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحمودي غانم احمد نور34020171742273399

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيعواد رمضان عالء مروه34021311842081023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائييوسف عبد محمد ابتسام34022171842242001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمشعل طه يونس زينب34023171842281086

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة483.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحسين حمدي علي زينب34024311842002011

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحميد ابراهيم حازم غفران34025171842300063

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيطعمة عزيز قيس رسل34026171842286151

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيعمير محمد عطية اسماء34027171842242015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعثمان شفيق محمد آمنه34028171842288005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياحمد الدين محي محمد طيبة34029171842279072

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمصطفى ابراهيم عزيز اية34030171842267027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيصالح ابراهيم نوفل منار34031171842251171

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائييونس احمد الزم فاطمة34032171842283090

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيامين ذنون هاني ايالف34033171842302030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيسعيد احمد ربيع انفال34034171842262013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيحسين جمعة غالب شيماء34035311842044019

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائياسماعيل عباس نور محمد رفاه34036171842300031

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا عبد احمد تقى34037171842280070

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعباس محمد وعد نسيبه34038171842232291

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة479.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيخليل محمود سعد صفوة34039171842233130

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيخليل يحيى محمود االء34040171842291017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيخضر هلوش عواد رغدة34041171842279033

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيسليم يونس محمد ريم34042171842293046

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيسلو احمد سنان رانيا34043171842321089

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيحمو خلف محمد شاناز34044171842109004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خالد احمد زهراء34045171842242065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيطه صالح مصطفى اسماء34046171842264010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيعبد حماد خميس هديل34047311842081033

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد احمد فاطمه34048171842271029

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين هاشم حنين34049171842293027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المحلبية ثانويةنينوىاحيائيامين اسماعيل حازم فاطمة34050171842246017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسن عادل شامل رغد34051171842235089

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيجاسم علي المطلب عبد سجى34052171842232177

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم سيف شكران34053171842286228

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيحمودي غازي يونس رانيا34054171842284024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمجول فتحي اسماعيل اسماء34055171842281015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمجول فتحي اسماعيل عيدة34056171842281142
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيخلف عجاج ليث مروه34057171842271030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائياحمد خيري محمد رغده34058311842044013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيشيخو اسماعيل احمد وسناء34059331842016040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة470.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىاحيائيخضير علي خضير اميرة34060171842206003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعمر هللا عبد القادر عبد مها34061171842280218

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين احمد رواء34062171842325010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيهنداوي رضا محمود حنين34063171842235062

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيشاهين محمد دحام صفا34064331842058011

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائينجم مرعي محسن ايه34065171842202001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائياحمد شهاب وليد رحمة34066171842300030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيجاسم نهار حميد نور34067171842325021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن منصور زينب34068171842363040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيالياس جميل محمد اسماعيل بنيه34069171842273049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعبو الرزاق عبد علي رسل34070171842235087

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائييونس هللا عبد نجم ريم34071171842315057

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيحميد هللا عبد فاضل رحمة34072171842175009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياحمد يوسف السالم عبد نور34073171842280240

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيعبد محمود شكر طيبه34074171842292055

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييحيى الدين صالح سعد نور34075171842286358

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد حسن نوفل زينب34076171842277108

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائياسماعيل شكري رعد امنه34077171842302028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائييوسف جميل الغني عبد خيرية34078171842235065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد حسن محمد ياسر زينب34079121842131006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيالدين محي طه سامي هدى34080171842289188

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات وانه ثانويةنينوىاحيائيخلف سليمان صالح مناهل34081171842278012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيسليمان عبد ناجي خالده34082171842271009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائياحمد جاسم الستار عبد زينب34083171842166009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيخطاب ادهام علي محمد شهد34084171842294169

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد الدين عز بشار دالل34085171842357077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيياسين علي احمد ليلى34086171842281161

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس ذنون رحمة34087171842290089

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيجميل زغلول سعد زهراء34088171842296078

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيجاسم حامد بشار سلوى34089171842297077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائياحمد الوهاب عبد احمد هاجر34090171842319076

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائياحمد سعود ثامر طيبة34091191842150028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائياحمد محمد جاسم هاجر34092191842229053

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيحسين بهجت فكرت شيماء34093171842308027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائياحمد رمضان أبراهيم ايالف34094171842232058

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيصالح خلف قاسم ايمان34095171842230039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائينظام الدين عز باسل ريم34096171842289073

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيخلف محمد جاسم ايمان34097171842242024

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيكردي محمد علي رضاء34098171842277093

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمعروف هللا عبد حسن نور34099171842290234

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصالح علي ميكائيل فاطمه34100171842357195
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمعيوف سليمان حسن زهراء34101171842296077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيحمدي احمد محمد صفا34102171842230138

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد مضر نور34103171842281195

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيعزيز الدين صالح عمار ندى34104171842285191

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيحميد حكمت هللا وعد غيداء34105311842058028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن سالم اسراء34106171842297008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحسن ايوب رافع زينب34107171842288153

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد عدنان غزوان شهد34108171842300049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيدبيسان حامد هللا عبد بدور34109171852297004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة538.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقياسود قاسم يوسف صفاء34110171852206005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيسعيد مظفر حسان زينة34111171852299017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقييعقوب داود شامل ايالف34112171852292006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل طاهر محمد القهار عبد اسراء34113171852289003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيامين علي نكتل فاطمة34114171852289055

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود يوسف نوري حنين34115161852183012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى محمد الكريم عبد زينب34116171852235040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيصالح علي فرحان منار34117171852234009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيملحم طه احمد ضحى34118171852234008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيلطو مسفوه محمد رغد34119171852235032

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيحاجي ادريس طالل قمر34120171852289056

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيحسين صالح معاذ امنه34121171852294007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقييونس احمد شهاب بتول34122171852288026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد علي بسام نور34123171852290069

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقياحمد هاشم سلطان اية34124171852285014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىتطبيقييونس محمد عباس اسراء34125171852241001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقياحمد سالم ثائر تقى34126171852288032

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىتطبيقياحمد هللا عبد سالم سحر34127171852038001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيبلو محمود السالم عبد زينب34128171852280027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيخضير جرجيس انور زهراء34129171852280025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمد علي قتيبة االء34130171852283009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيحسن الجليل عبد هاشم أكرام34131231852119001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عدنان كنعان فاطمة34132171852290053

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيحسين محمود هللا عبد حنين34133311852037002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيسلطان محمد علي اسماء34134171852283007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيعبد سالم معن نبأ34135171852290065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمود وليد زينب34136171852274028

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيقاسم طالل محمد غفران34137171852285054

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيحمادي شحاذة اكرم بيداء34138171852305007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد رشيد فاضل سندس34139171852265010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيقاسم فاضل بشار وسن34140171852232095

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيخدر احمد هاشم افراح34141171852290007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيالعابدين زين علي محمد غني ماريا34142171852230029

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمود عبد نور34143171852281036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيحسين صالح محمد محمود اخالص34144201852108002
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيطه ياسين ابراهيم غفران34145311852038010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيعليخ سعد حطاب حنان34146221852392004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيفرحان فؤاد فارس فلة34147171852321056

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة451.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى محمد مصطفى سبأ34148201852282045

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد محمود الدين خير منى34149171852265012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيحمادي احمد طارق تمارا34150171852235020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيسلطان جاجان رسالن رحمه34151171852288038

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيزكي محمد ليث عال34152171852283035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد يونس لقمان زينب34153171852241015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيحامد سالم عماد هدى34154201752102035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيمحمد اسماعيل السالم عبد سكينة34155171852286039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيقادر علي حمزه بناز34156201852334025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيصالح فاضل ناظم بيداء34157201852108004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيموسى اسماعيل هللا وعد نور34158171852277052

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىتطبيقيمنصور علي محمود رقية34159171852041014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقياحمد سعيد رضوان رنا34160171852288042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حمد طالب نهى34161191852211031

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم اسماعيل علي نورة34162171852294071

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين الدين صالح خيرية34163171852281009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقييونس يوسف عصمت اية34164171852286007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد خالد نوره34165171852286061

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات زمار ثانويةنينوىتطبيقيحسين محمود جمعه رويدة34166171852259003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيفاضل يوسف نشوان نشوى34167171852357037

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد هللا عبد كلر34168171852357029

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيرمضان محمد رمضان فاطمه34169171852076003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيفارس نايف الوس شهد34170331852038009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيعنتر طه شوكت بيداء34171171852231013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقياحمد سمو يونس آمنه34172171852288004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيمجيد هللا مال صباح سجى34173171852357016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ارميض محمد يسرى34174171852290079

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيخضر الياس ابراهيم ضحى34175171852277030

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة440.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد محمد محمود شنو34176201852349021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد غريب محمد بشرى34177291852071007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقياحمد يونس سالم مروى34178171852314039

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المأمون ثانويةنينوىتطبيقيخلف فتحي محمد اية34179171852317005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيسليمان يونس فالح مريم34180171852305026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيذنون يونس سعد ايالف34181171852288023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىتطبيقيالكريم عبد عباس فاضل اكرام34182171852308003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيعبوش احمد شرف ايه34183171852294013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيخليل محمود سعدهللا نور34184171852273050

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيكريدي محمد جاسم وصف34185171852281040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد ناظم نزار استبرق34186171852285003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد يونس عمار سارة34187171852294049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحميد تركي عافت عهد34188191852148022
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات زمار ثانويةنينوىتطبيقيحسين حديد سعيد مها34189171852259005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقياحمد الجبار عبد احمد اسماء34190171852298001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيمحمد طلب حماد مشاعل34191171852357035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيحميد محمد عماد إيالف34192171852232008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيحسين سعيد مظفر عال34193171852298021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيشريف عيدان موفق دنيا34194171852296016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيخليل وعدهللا سلوان ستيال34195171852244014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىتطبيقييونس محمد حسن شكرية34196171852241017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيصالح حسون نكتل تبارك34197171752273015

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيسعدو هاشم فائز هبه34198171852290076

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيخضر ذنون نشوان اسراء34199171852297002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقياحمد محمد عباس دلنيا34200201852340027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيعلي خضر محمد شهد34201171852235049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيزيدان محمد سهيل نبأ34202171852237055

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعلي احمد باسم أسيل34203171852166003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىتطبيقيعزيز احمد حسين اسراء34204171852284001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيخضر الكريم عبد علي نور34205201852106044

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكتطبيقيرضا علي محمد فالح منى34206201852257003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الموصل سد ثانويةدهوكتطبيقيخضر محمد فتحي نور34207331752045005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيخليل اسماعيل فهمي شيماء34208171852286041

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكتطبيقيصالح ياس اسماعيل فاطمة34209201852112004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة430.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيخضر احمد طارق رحمة34210171852237020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيخليل سعيد فوزي اسراء34211171852232013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة429.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيناجي موجد حيدر الهدى نور34212231852090049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى علي محمود امنه34213171852277006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيذنون تقي حسيب صفاء34214171852236040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقييوسف جميل فريد زهراء34215271852052038

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد طه أسماء34216171852235002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسون فدعم اية34217171852289021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيحسين سعيد محمد الرحمن عبد ايمان34218171852280009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل خضر الغفور عبد منيفه34219171852289065

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيفتحي احمد عبد اخالص34220171852264003

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيصابر محمود دلير دلنيا34221201852333018

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيخليل الرضا عبد ماهر هديل34222171852305035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيكوركيس ابراهيم جمال ميرنا34223331852044019

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموازي شريف عماد زهراء34224141752070022

اآلداب كلية/الموصل جامعة635.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد سليم سعود أيه34225171822290007

اآلداب كلية/الموصل جامعة612.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيعلي ابراهيم احمد رانيا34226331822021004

اآلداب كلية/الموصل جامعة576.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيشهاب احمد الكريم عبد اية34227171822403038

اآلداب كلية/الموصل جامعة558.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيزينل عسكر صالح منى34228171822251085

اآلداب كلية/الموصل جامعة557.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعبدال الياس يونس مريم34229331822040033

اآلداب كلية/الموصل جامعة547.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبيحسن احمد فندى ايزدين34230331821060002

اآلداب كلية/الموصل جامعة543.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبييوسف حسن فندي ليلى34231171822348006

اآلداب كلية/الموصل جامعة536.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمحيميد خلف جساب مشعان34232171821063075
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اآلداب كلية/الموصل جامعة524.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبياسماعيل خليل عماد ديانا34233171822294017

اآلداب كلية/الموصل جامعة523.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيجندو قرو صبري احمد34234331821001004

اآلداب كلية/الموصل جامعة523.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيتايه علي محمد هدى34235171822284066

اآلداب كلية/الموصل جامعة519.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيحجي قاسم خيرو سردار34236331821052008

اآلداب كلية/الموصل جامعة516.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيعابد علي ذياب نورا34237171822319056

اآلداب كلية/الموصل جامعة514.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيهللا عبد احمد راكان ساره34238201822117024

اآلداب كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيفؤاد حمدي سعد مصطفى34239171821144152

اآلداب كلية/الموصل جامعة502.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيخلف عزيز عيادة هدى34240171822041022

اآلداب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيامير هللا عبد امير ايالف34241101822118011

اآلداب كلية/الموصل جامعة496.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيعلي خلف جاسم القادر عبد34242171821036021

اآلداب كلية/الموصل جامعة495.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيعلي اسماعيل الوهاب عبد اميرة34243171822041002

اآلداب كلية/الموصل جامعة494.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيصالح محمد ياسين احمد34244171821036004

اآلداب كلية/الموصل جامعة494.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبياحمد سليم محمد فائز مريم34245171822288087

اآلداب كلية/الموصل جامعة493.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعزيز حيدر جوهر زينب34246171822232031

اآلداب كلية/الموصل جامعة492.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيحسين حسن محمد اسعد34247171821004003

اآلداب كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعلي شريف اياد رسل34248331822040014

اآلداب كلية/الموصل جامعة491.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيحديث الرحمن عبد منذر عذراء34249331822042018

اآلداب كلية/الموصل جامعة490.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيعلوان معروف صباح أيه34250171822302005

اآلداب كلية/الموصل جامعة489.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيداود تفاح جالب عمر34251171821113019

اآلداب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيمطر محمد فارس آيه34252171822254011

اآلداب كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىادبيصالح محمد حازم ابراهيم34253171821094001

اآلداب كلية/الموصل جامعة487.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىادبيعواد رجا ياسين تقوى34254171822324002

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيعزيز صالح نوري اقبال34255171822235007

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد حامد ماهر يحيى34256171721143087

اآلداب كلية/الموصل جامعة484.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيصالح مصطفى محمد ابراهيم34257331821070024

اآلداب كلية/الموصل جامعة483.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيزيدان اسماعيل باسل مودة34258171822286071

اآلداب كلية/الموصل جامعة482.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبييونان داود نمرود دانيته34259331822042010

اآلداب كلية/الموصل جامعة482.0للبنين خشب ابو ثانويةنينوىادبيمحسن باكو حسين احمد34260171821090001

اآلداب كلية/الموصل جامعة482.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىادبياحمد حامد احمد نور34261171822312002

اآلداب كلية/الموصل جامعة481.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيسليمان رشيد عماد رانيا34262171822286029

اآلداب كلية/الموصل جامعة481.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيمتي اسحق يعقوب فادي34263331821001050

اآلداب كلية/الموصل جامعة481.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمد خضر علي الحان34264171822055001

اآلداب كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الموصل سد ثانويةدهوكادبياسماعيل محمود موفق محمود34265331721022017

اآلداب كلية/الموصل جامعة480.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيعليوي محمد ابراهيم عمر34266171821074013

اآلداب كلية/الموصل جامعة477.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيكتي قاسم حسن الهام34267171822348001

اآلداب كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمود هللا عبد غانم نور34268171822273076

اآلداب كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيطه احمد الرحمن عبد اسراء34269171822235003

اآلداب كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيعزيز الحافظ عبد اللطيف عبد علي34270171821015091

اآلداب كلية/الموصل جامعة475.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيسمير برغش معيوف طالب34271171821077020

اآلداب كلية/الموصل جامعة475.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبييوسف صالح نبيل سارة34272171822403089

اآلداب كلية/الموصل جامعة474.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيسليمان حكمت عامر رحمة34273171822285024

اآلداب كلية/الموصل جامعة474.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمد الدين صباح ليث حذيفة34274171821017023

اآلداب كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيسليمان هللا مال اسعد محمد34275171821025141

اآلداب كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيمحمد جمعه الكريم عبد تقوى34276181822163008
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اآلداب كلية/الموصل جامعة472.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيعبيد جلود صالح محمد34277191821279019

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيهللا عبد خضر صالح محمد34278171821075039

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيعلي دهار عبيد سوزان34279171822348003

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبينجم ياسين علي هجران34280171822237101

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيسليمان هللا مال اسعد زهراء34281171822314034

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةادبيالقادر عبد طاهر محمد سليم هللا عبد34282131821243008

اآلداب كلية/الموصل جامعة470.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيديوان جمعة المنعم عبد زهراء34283171822285036

اآلداب كلية/الموصل جامعة470.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيعباس هللا عبد حازم ايمان34284171822265005

اآلداب كلية/الموصل جامعة470.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيالبوفكاني حسن شريف حنين34285171822251034

اآلداب كلية/الموصل جامعة468.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيداود جبوري ماهر زبيدة34286171822285034

اآلداب كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعلي الحميد عبد ليث هدى34287171822280087

اآلداب كلية/الموصل جامعة467.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبييحيى الستار عبد مضر ياسمين34288171822286082

اآلداب كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعطية حسن ابراهيم يارة34289171822055009

اآلداب كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبياسماعيل علي محمد فارس امنه34290331822040003

اآلداب كلية/الموصل جامعة466.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيفتحي محمود احمد حنين34291171822238022

اآلداب كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمجمي شاهر حمد طيبه34292171822273049

اآلداب كلية/الموصل جامعة465.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبينجم محمود ميسر اسماء34293131822244001

اآلداب كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيمكحان هليوي مجول ماجد34294311821017014

اآلداب كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيشكري فاضل اكرم غدير34295171822294030

اآلداب كلية/الموصل جامعة462.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلادبييحيى الجبار عبد جودت حاتم34296311821070010

اآلداب كلية/الموصل جامعة460.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيعلي محمود شكر إيمان34297171822298005

اآلداب كلية/الموصل جامعة460.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيقاسم سعيد دريد رويدة34298131822244005

اآلداب كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمود صابر ناطق عفراء34299171822235076

اآلداب كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيهللا عبد جرجيس وليد طاهر محمد34300171821143164

اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيعلي حامد الدين عماد مصطفى34301171821008041

اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيحسين حسن حسين فاطمة34302231822118019

اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسن احمد دريعي محمود34303171821080129

اآلداب كلية/الموصل جامعة457.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيدرويش سلطان علي ظالل34304171822235073

اآلداب كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيسليمان طه خليل عمر34305171821203015

اآلداب كلية/الموصل جامعة456.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبييونس عرب هللا عبد هلبين34306331822042022

اآلداب كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيازيادة المالك عبد هشام دالل34307171822280019

اآلداب كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبياسماعيل خليل محمد اسماعيل منار34308171822294038

اآلداب كلية/الموصل جامعة452.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىادبيمصطفى محمود صالح فالح34309171821171010

اآلداب كلية/الموصل جامعة450.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبييونس عرب هللا عبد علي34310331821015013

اآلداب كلية/الموصل جامعة450.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيهايس منيف ظاهر سيف34311171821359020

اآلداب كلية/الموصل جامعة448.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيغثوان خضر احمد مثنى34312331821015019

اآلداب كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبياحمد نايف محمود الياس34313171821005016

اآلداب كلية/الموصل جامعة446.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبياحمد زيدان هللا عبد سارة34314331822016020

اآلداب كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد مصطفى ناظر عالء34315171821015086

اآلداب كلية/الموصل جامعة444.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىادبيمحمد سليمان صالح محمد34316171821178015

اآلداب كلية/الموصل جامعة443.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيحجي قاسم بديع نزار34317171821348016

اآلداب كلية/الموصل جامعة442.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيالياس حيران علي يارا34318171822244019

اآلداب كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيدكوزي عوض ابراهيم موسى34319171821116030

اآلداب كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبييونس عباس حسين الهدى نور34320331822040037
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اآلداب كلية/الموصل جامعة440.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيعبد زكي احمد اسماء34321171822231004

اآلداب كلية/الموصل جامعة439.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيعلي حسن مرتضى عالء34322191821052021

اآلداب كلية/الموصل جامعة438.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيفتحي محمد طه دعاء34323171822284019

اآلداب كلية/الموصل جامعة438.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيعطية صالح فتحي ايمن34324311821017005

اآلداب كلية/الموصل جامعة438.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلادبيجلوي محمود زياد عامر34325311821029006

اآلداب كلية/الموصل جامعة438.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيرحيل محمد عنتر احمد34326311821066002

اآلداب كلية/الموصل جامعة437.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيصالح ياسين خلف احمد34327171821031003

اآلداب كلية/الموصل جامعة437.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبياسماعيل مطر فرحان الودود عبد34328171821185009

اآلداب كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيمشعل طه ياسين مروة34329171822281063

اآلداب كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيطه حمد موفق رحمة34330171822281028

اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيفتاح هللا عبد خيري اميمة34331171822279006

اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد حسين علي محمد34332171821015132

اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيفتحي محمود يوسف سجى34333171822284037

اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم عويد احمد34334181821038001

اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح حمود احمد محمود34335171821003110

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسحل حامد جفال ابراهيم34336171821026006

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعبد عباس ضياء مروه34337171822314082

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيعباس يونس الغني عبد دران كول34338171822261019

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد هللا عبد محمود معمر34339111821057108

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيالجبار عبد الدين نور محمد منتصر34340311821004057

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد بسام اسراء34341171822297005

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيحمري علي فوزي ايمان34342171822040002

اآلداب كلية/الموصل جامعة435.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد علي خضر ساري34343171821117014

اآلداب كلية/الموصل جامعة434.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيمحسن حسين علي محمد34344171821026189

اآلداب كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيعليوي بالل خالص نور34345171822271022

اآلداب كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد هللا عبد كرم34346171821351110

اآلداب كلية/الموصل جامعة434.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيمشعل فاضل محمود علي34347171821031026

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيسبهان ابراهيم مجيد ابراهيم34348181821016002

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيمطيران خلف علي خيري34349141821176029

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبينوري سعيد محمد غانم مروة34350171822300039

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيحسين طه الياس طه34351171821114033

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيمحمد عيسى محمد االء34352171822274011

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيمحمد احمد محمود محمد34353171821203023

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكادبيالعزيز عبد احمد شهاب احمد34354331821020002

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبياحمد نديم احمد سبأ34355171822286045

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىادبيمحسن عكاب فهد حسان34356171821004005

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبياحمد علي محمد ياسر34357171821170054

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيمهيدي حسين علي هاجر34358171822249030

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبياحمد ذياب محمود نجيبه34359171822305100

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسن هللا عبد محمود شهد34360171822290092

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسن نافع محمد رحمه34361171822290059

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيجميل سالم باسل شيرين34362171822244012

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعجيل صالح مشعل صالح34363171821001049

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمصطفى الغفور عبد سمير ربا34364171822292015
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اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيحسين توفيق موفق عمر34365171821027117

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىادبيالسو نون حسين نون34366171821059025

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيمال محمد فتحي طه34367171821084047

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيجرجيس عبد الدين خير غفران34368311822058026

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيدخيل صالل امنيس محسن34369171821112042

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيشهاب ذياب محمد رعد34370171821209003

اآلداب كلية/الموصل جامعة431.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيحمزة يونس حمزة يونس34371171821058033

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيكامل محمد عمار ايالف34372171822289017

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيكنوش بالل علي ماهر34373171821019112

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبياحمد عبود حميد سيف34374181821082018

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحسين محمد حازم حنان34375171822288024

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0المختلطة المسائية مخمور ثانويةنينوىادبياحمد عزيز حسن قمر34376171822356004

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي محمد ثامر محمود34377171721207198

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلادبيخلف صالح ابراهيم هيثم34378311821064003

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنات السالمية ثانويةنينوىادبيحمزة علي مهدي امنة34379171822322003

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد جميل عثمان هللا عبد34380201821078057

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيحسن موسى الياس محمد34381171821109016

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيحسن احمد وليد اميره34382171822254005

اآلداب كلية/الموصل جامعة430.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيورور خليفة خالد عمار34383171821113018

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيسمير صالح ابراهيم علي34384171821016068

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم محمد ليث34385171821161088

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيمسلم سعيد هاشم هللا عبد34386201821229011

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيعبد معيوف رديف فائز34387171821113020

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0نينوى-  النازحيننينوىادبياحمد مرفوع مزاحم ناجي34388171721502635

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعيسى عبد علي ندى34389171822281070

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيحسين علي عبد هبة34390171822035004

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنين تلعفر اعداديةنينوىادبيخضر خضر خالد جمال34391171821118004

اآلداب كلية/الموصل جامعة429.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيمحمود فتحي تركي هدير34392171822232066

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيطه صالح محمد زبيده34393171822273024

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيحسين عيسى حسين ثناء34394171822231027

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبياسماعيل محمود شاكر ابراهيم34395171821402002

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيمحمد عبد محمود علي34396171821055026

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد يونس اسماعيل رواء34397171822251048

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيرمضان احمد هللا عبد نجم34398171821350319

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمحمد محمود خالد امنه34399171822292005

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيسويد ادهم فالح هللا عط34400171821112028

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيالياس حمزه الياس وسن34401171822295059

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيحسين حسن حسين عال34402171822305083

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيامين محمد عزيز غزوان نور34403171822296051

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيالغفور عبد الهادي عبد طه إحسان34404171821026002

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسو الرزاق عبد الغني عبد صفا34405171822277056

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىادبيدحام روضان يوسف شهد34406171822240008

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيعلي حسن حنود سوسن34407171822271011

اآلداب كلية/الموصل جامعة427.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيحمد هللا عبد نجمان صفا34408171822291054
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اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحادبيخلف حسن عبود محمد34409181721332245

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيحسن يوسف فتحي جيالن34410171822357018

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبياحمد يوسف القادر عبد اسراء34411171822271001

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيدهام منيس عفيت فهد34412171821112034

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي كاظم ضياء فاطمه34413111822076095

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحميد الستار عبد عماد مالك34414171721001088

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيصالح محمد جاسم هللا عبد34415171821117021

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيفرحان مطيران صالح هاشم34416171821112056

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيحسن احمد سالم رحمه34417171822278004

اآلداب كلية/الموصل جامعة426.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيحمد اخضير محمد ركاد34418171821103022

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيهللا عبد عفر احمد وسن34419171822288105

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيخلف بكر بركات وليد34420171821348018

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيعثمان الجبار عبد فائز اسراء34421171822274005

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيعواد الياس محمد آيه34422171822254012

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيحسن محمد سهيل مثنى34423171821077035

اآلداب كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبياحمد حسين اسماعيل هللا عبد34424171821025089

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمطر رمضان ناظم منار34425171822231087

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيمطرود افريح حماد ماجد34426171821112039

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيفتحي سوادي خالد جواهر34427171822254019

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسن احمد سالم مهى34428171822284056

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيصالح عادي طه سجى34429171822286046

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبياحمد حامد فارس غفران34430171822300034

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبياحمد رمضان فتحي فاضل34431171821056030

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبينجم محمد ضمير اية34432171822293007

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيحماد محمد صالح عمر34433331821021010

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيعبيد علي يونس حنين34434171822230022

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيابراهيم ابراهيم مرزا هديه34435331822052009

اآلداب كلية/الموصل جامعة424.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيحمو مندو الياس اميره34436331822052002

اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيعلي اسماعيل نشوان مريم34437171822319047

اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيموسى محمد جاسم سعد34438171821113010

اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبييحيى عبدالواحد عادل تقى34439171822305025

اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد طلب جمال استبرق34440171822251003

اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيعلي محمد احمد سيداد34441331821015008

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيمحمود الرحمن عبد هيثم مريم34442171822296042

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0نينوى-  النازحيننينوىادبيعكلة عواد ابدير مجيد34443171721502502

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0الخارجياتواسطادبيايوب  زينل  رضا  شيرين34444261822401028

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبيبرو حسين خلف زينب34445331822060003

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيخضر محمد انس قتيبة34446171821031034

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبياحمد محمد خضر حاتم34447171821114016

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيكرفوش عواد ابراهيم الرحمن عبد34448171821027078

اآلداب كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد يونس يحيى غزوان34449171821080095

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبينايف سليمان احمد يوسف34450171821027186

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم محمد صباح34451171721207098

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيعكاب محمد عبد غازي حيدر34452241821208014

2889 من 783 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيهللا عطا فاضل محمد ضياء34453171821036020

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبياحمد صالح رمضان احمد34454171821025012

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعوده محمد احمد رديف34455171721207066

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيمحمد صبيح محمد رقية34456171822237047

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيوادي حماد غالي مشاري34457171821112048

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيسليم محمد عدنان احمد هيا34458171822232067

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكادبيخدر حمد قاسم ديانا34459331822023004

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبياحمد أمين فيصل  رنين34460171722273106

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيخلف هللا عبد الياس آزاد34461331821052001

اآلداب كلية/الموصل جامعة420.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيسليم محمود صالح براء34462171822319009

اآلداب كلية/الموصل جامعة662.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيحسين عدنان عماد شيماء34463171842295050

اآلداب كلية/الموصل جامعة650.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمد هاشم خالد سلوى34464331842038036

اآلداب كلية/الموصل جامعة628.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائييوسف مراد حجي فيصل34465331841070116

اآلداب كلية/الموصل جامعة624.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيابراهيم االله عبد معن رنين34466171842286161

اآلداب كلية/الموصل جامعة617.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حميد ذياب رهام34467171842281076

اآلداب كلية/الموصل جامعة601.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيحسن مرعي الكريم عبد شدن34468171842298054

اآلداب كلية/الموصل جامعة596.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييوسف احسان ثابت زينب34469171842357119

اآلداب كلية/الموصل جامعة581.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخلف سيدو الياس نواف34470331841070156

اآلداب كلية/الموصل جامعة581.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسليم هللا عبد علي خديجة34471331842038015

اآلداب كلية/الموصل جامعة577.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيصالح محمد شوقي اسعد زينب34472331842080049

اآلداب كلية/الموصل جامعة575.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيسفر رشيد خليل بري34473171842073001

اآلداب كلية/الموصل جامعة575.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد شحاذة علي براء34474171841004003

اآلداب كلية/الموصل جامعة571.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيعزيز الرحمن عبد فائز شهد34475171842262066

اآلداب كلية/الموصل جامعة563.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد مجيد قصي رشا34476131842238027

اآلداب كلية/الموصل جامعة561.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائياسود سليم فالح سامان34477171841060035

اآلداب كلية/الموصل جامعة558.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد سالم الملك عبد غفران34478171842266044

اآلداب كلية/الموصل جامعة556.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسين باقر لقمان زينب34479171842244025

اآلداب كلية/الموصل جامعة555.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيعلي سليمان داود محمد34480311741012083

اآلداب كلية/الموصل جامعة555.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحاجي محو احمد زينه34481331842038029

اآلداب كلية/الموصل جامعة552.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد محمود عادل حسن34482311841024046

اآلداب كلية/الموصل جامعة551.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيسعيد محمدعلي عبدالصمد هند34483331842080087

اآلداب كلية/الموصل جامعة547.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيعيسى رفعت محمد ثامر رؤية34484171842267059

اآلداب كلية/الموصل جامعة546.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر السالم عبد مريم34485171842277174

اآلداب كلية/الموصل جامعة542.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيعثمان محمود الرزاق عبد شهله34486171842257012

اآلداب كلية/الموصل جامعة540.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد محمد بسمه34487171842314029

اآلداب كلية/الموصل جامعة538.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيسليم خضر فرحان هدار34488171842244047

اآلداب كلية/الموصل جامعة537.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد أحمد محمد آيه34489171842290048

اآلداب كلية/الموصل جامعة537.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيتوفيق محمد بشار احمد34490171841017018

اآلداب كلية/الموصل جامعة537.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيعفدي خديدة بركات ريباز34491331841070053

اآلداب كلية/الموصل جامعة530.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيكرومي بحودي يوحانا حنين34492171842247015

اآلداب كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحاحيائيحمار ياسر فالح منى34493181842199014

اآلداب كلية/الموصل جامعة529.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيهاشم عباس علي اسماعيل34494171841067012

اآلداب كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيياسين الرزاق عبد محمود نور34495331842040138

اآلداب كلية/الموصل جامعة527.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلوش الياس جاسم دالل34496331842040052
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اآلداب كلية/الموصل جامعة526.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيقاسم فؤاد مسلم فارس34497171841068018

اآلداب كلية/الموصل جامعة524.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائيحسين قاسم عقيل معصومه34498171842241031

اآلداب كلية/الموصل جامعة521.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي سالم محمد34499171841017247

اآلداب كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائياحمد العليم عبد عبدالحكم يمامه34500171742273460

اآلداب كلية/الموصل جامعة520.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد صالح محمد مبشر34501171841028195

اآلداب كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيعكله ابراهيم احمد نزار34502181841016089

اآلداب كلية/الموصل جامعة519.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائياحمد جردو سعدو اميره34503331842051004

اآلداب كلية/الموصل جامعة519.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحميد محمد جاسم اوس34504171841017059

اآلداب كلية/الموصل جامعة517.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيجرجيس محمد خالد رنا34505171842290108

اآلداب كلية/الموصل جامعة516.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيخضر حسن هللا عبد شفاء34506171842289101

اآلداب كلية/الموصل جامعة514.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد مخلف محمد احمد34507171841026042

اآلداب كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائياسعد طه ثامر اسراء34508201842124005

اآلداب كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد غائب امجد حنان34509171842283030

اآلداب كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائياسعد خضر سالم اسراء34510171842300002

اآلداب كلية/الموصل جامعة510.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيالكريم عبد أحمد خطاب مريم34511311842081024

اآلداب كلية/الموصل جامعة509.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي سليمان يونس جيهان34512171842288075

اآلداب كلية/الموصل جامعة507.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيكعود عمر عبد ماريا34513201842144027

اآلداب كلية/الموصل جامعة507.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيسوادي احمد سامي سندس34514171842291120

اآلداب كلية/الموصل جامعة507.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمهاوش حرج عطية مهاوش34515171841166040

اآلداب كلية/الموصل جامعة505.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعيسى حسين عبد هند34516171842279126

اآلداب كلية/الموصل جامعة503.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد رايد عبير34517171842292058

اآلداب كلية/الموصل جامعة502.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد سعدي رائد اسراء34518171842242006

اآلداب كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيعيسى سلمان محمود ازهار34519171842267007

اآلداب كلية/الموصل جامعة502.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيحسين الياس احمد اسماء34520331842051002

اآلداب كلية/الموصل جامعة501.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيفيصل مشعان العزيز عبد عبير34521331842038043

اآلداب كلية/الموصل جامعة500.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيابراهيم الدين خير الدين سيف ارشد34522171841056007

اآلداب كلية/الموصل جامعة499.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيقدوري محمد احمد رحاب34523171842295030

اآلداب كلية/الموصل جامعة499.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمسلم عواد توفيق اساور34524171842357007

اآلداب كلية/الموصل جامعة499.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد سامي محمد عالء34525171841027085

اآلداب كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسين ملو حسين زينة34526331842040078

اآلداب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيازكيف احمد طلب صابرين34527171842281128

اآلداب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعمر محمد زياد امنة34528171842289012

اآلداب كلية/الموصل جامعة496.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيفائق القادر عبد صالح داليا34529171842286115

اآلداب كلية/الموصل جامعة496.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيحسو رشو خيرو لينا34530331842051024

اآلداب كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم علي وائل34531171841008275

اآلداب كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيقادر محمد حسن ايريفان34532171842294034

اآلداب كلية/الموصل جامعة495.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد نجم فارس امنه34533171842288033

اآلداب كلية/الموصل جامعة494.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد لطيف جنكيز ابراهيم34534171841351001

اآلداب كلية/الموصل جامعة494.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصالح علي سليمان قسمه34535171842357201

اآلداب كلية/الموصل جامعة492.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائيسعيد حسين المحسن عبد علي34536171841402016

اآلداب كلية/الموصل جامعة492.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي معين هللا عبد براءة34537171842288061

اآلداب كلية/الموصل جامعة491.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيالباقي عبد مجيد عامر تبارك34538311842034007

اآلداب كلية/الموصل جامعة490.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمود رافد مريم34539171842285172

اآلداب كلية/الموصل جامعة489.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيمطو حمد وعد زيان34540331842052014
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اآلداب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد محسوب محمد جيهان34541171842231068

اآلداب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين احمد حميد اخالص34542171842357001

اآلداب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم وليد امنة34543171842268013

اآلداب كلية/الموصل جامعة487.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىاحيائيمويل عبد سعدي نورالدين34544171841092015

اآلداب كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيوهب نور محمد عماد اية34545171842293019

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيعنيز اسماعيل محمود اسماعيل34546171841109008

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحمد طه اللطيف عبد نور34547171842293083

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر غسان عمر34548171841015141

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيفتحي هاشم رائد طيبة34549171842291136

اآلداب كلية/الموصل جامعة485.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكاحيائيادو عمر رشو رنا34550331842064002

اآلداب كلية/الموصل جامعة484.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحسن يوسف جمال صباح34551331841001051

اآلداب كلية/الموصل جامعة484.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد مهند ُعال34552171842290175

اآلداب كلية/الموصل جامعة484.0عنتاب غازي تركيا في االهلية السالم دار مدرسةاالولى الرصافةاحيائييونس محمد فتحي شيماء34553131842218002

اآلداب كلية/الموصل جامعة522.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيبشير كنعان علي آمنه34554331852040001

اآلداب كلية/الموصل جامعة509.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقياحمد عمر حازم اياد34555171851104005

اآلداب كلية/الموصل جامعة492.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيعصمان احمد الهادي عبد محمد34556181851016028

اآلداب كلية/الموصل جامعة490.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا محمد صبيح امل34557161852380007

اآلداب كلية/الموصل جامعة488.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيقاسم احمد هالل آيه34558171852288007

اآلداب كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حسن محمد فاطمه34559171852232073

اآلداب كلية/الموصل جامعة483.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقياحمد الواحد عبد تحسين المنتظر34560281851002010

اآلداب كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيخليل عزيز ماجد اماني34561331852040004

اآلداب كلية/الموصل جامعة474.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرووف مؤيد محمد ربى34562141852081005

اآلداب كلية/الموصل جامعة473.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيشبيب النبي عبد شبيب سيف34563311851072020

اآلداب كلية/الموصل جامعة472.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيمحمود يونس محمد رضوان34564171851350075

اآلداب كلية/الموصل جامعة471.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد موفق علي34565171851142026

اآلداب كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيطالب حميد عمار افنان34566161852184009

اآلداب كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد مصباح احمد عالية34567171852280037

اآلداب كلية/الموصل جامعة467.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعلي فاضل عباس مصطفى34568171851019120

اآلداب كلية/الموصل جامعة466.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيمحمد رضا يونس حسن34569171851402004

اآلداب كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقينجم ابراهيم علي ابراهيم34570171851008003

اآلداب كلية/الموصل جامعة464.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيحسن خلف رعد محمد34571171851024067

اآلداب كلية/الموصل جامعة464.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقيحنا بولص حنا سعد34572311851006008

اآلداب كلية/الموصل جامعة464.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد منديل شاهر عهد34573171851103059

اآلداب كلية/الموصل جامعة463.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفرج فخري داخل زينب34574141852071008

اآلداب كلية/الموصل جامعة463.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقياسماعيل ياسين محمد سجاد34575171851364021

اآلداب كلية/الموصل جامعة463.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيزكري طالع حامد أمير34576111851026002

اآلداب كلية/الموصل جامعة462.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيرؤوف مؤيد احمد مصطفى34577171851019116

اآلداب كلية/الموصل جامعة461.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيعمر يونس ذنون اشرف34578331851001005

اآلداب كلية/الموصل جامعة461.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيساير محمد جاسم نصيف34579191851019070

اآلداب كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد عباس احمد علي34580111851201056

اآلداب كلية/الموصل جامعة460.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيرؤوف زكي هيثم غفران34581171852321052

اآلداب كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حسين عماش عالء34582171851040035

اآلداب كلية/الموصل جامعة459.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيحبيب عادل عماد اسماء34583171852231005

اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم عيد محمد مثنى هللا عبد34584171851027079
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اآلداب كلية/الموصل جامعة457.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم سالم محمد يوسف34585171851157058

اآلداب كلية/الموصل جامعة457.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقياحمد عدنان محمد طه34586171851023083

اآلداب كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيسليمان غفور رمضان سفيان34587201851007016

اآلداب كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسن صديق صالح سيف34588171851011070

اآلداب كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيخضر حسن حمزه محمد34589251851012106

اآلداب كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيفاضل جاسم حيدر فهد34590161851001131

اآلداب كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شكر زياد هناء34591171852232092

اآلداب كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيسلطان سعيد ابراهيم احمد34592171851024002

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة482.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيمحمد هاشم غائب محمد اسن34593171822261003

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيعلي الهادي عبد علي ضحى34594171822273047

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيكريم صالح محمد الستار عبد وليد34595331721058093

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيخليفة الهادي عبد فيصل اميره34596311842080005

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة481.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد سالم الملك عبد رحمة34597171842266023

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة459.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد جاسم شهلة34598171842237174

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعبيد محمد صالح جهاد34599171841007028

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيخورشيد اسماعيل مأمون رؤيا34600211842135030

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة454.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيهاشم طالل ياسر اسراء34601171842308002

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة452.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيموسى طاهر محمد الدين خير رواء34602171842285094

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة451.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد عباس طالب فرح34603171842237206

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة443.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيحمد ياسين علي محمود34604171841046039

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة443.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهاشم حاتم نشوان زينب34605171842294132

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيراشد هاشم راشد عمر34606171841080163

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة441.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحميد جميل وعد نور34607311842002022

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعزيز حمدون فائز شهد34608111852215039

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة439.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعجاج هندي هللا عبد احمد34609171851026037

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة439.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىتطبيقيحسن اسماعيل ازاد سامح34610171851060011

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة439.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا محمد بشار مصطفى34611131851022079

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة436.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيحمد فتحي الستار عبد الدين بهاء34612171851008040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة657.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي تبين سلمان حاتم34613171821207032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة596.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي سعود حمود فارس34614171821207105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة595.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيحنوش اسماعيل خالد سيف34615171821024041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة584.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبياحمد علي عبد سالم34616171821018067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة580.0للنازحين المستقبل ثانويةكركوكادبييونس علي هللا عبد محمد34617201821061008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة565.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيسعيد فاضل رائد ابرار34618171822291002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة564.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبياذياب هللا عبد علي ياسين34619171821200021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبياحمد اسوادي عواد العزيز عبد34620171821055022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة562.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيعواد سالم طه ياسين34621171821200020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة559.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيسليم محمد جاسم عمر34622171821075031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة552.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم سالم فؤاد34623171821185011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيعلي حسن الجبار عبد مثنى34624171821032066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة548.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيحيدر حسان نوزاد رسل34625331822041009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة545.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيفاضل محمد جاسم الرحمن عبد34626171821206106

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيكعود أحمد خليل عمر34627171821200015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيمحمد عثمان يونس هديل34628171822280089
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيعلي سليمان عكلة عال34629171822267044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبياحمد محمود سالم ساره34630171822232040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة539.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعطية محمد صالح صابرين34631171722281072

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيمحمد محمود علي احمد34632171821051008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعلي عباس بسام محمد34633171821024084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحسن مرعي عالوي عباس34634171821350142

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة537.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد محمود هللا عبد شهد34635171822251065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة536.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيهللا عبد عالوي فهد محمد34636171821038033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة535.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيزليل حسن الكريم عبد احمد34637171821057003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة533.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيصالح علي عزيز هديل34638171822281078

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيياس سبهان ابراهيم العزيز عبد34639171821053021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة532.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيحسن ياسين مجبل علي34640171821161069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيعلي محمد سالم انور34641171821026039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمد حسين عمار34642171821051034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسين حميد سالم صباح34643171821001050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيحسن محمد ليث زهراء34644171822288111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة527.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيمحمد سلطان هللا عبد الرحمن عبد34645171821043012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد سلطان داؤد سعد34646171721001040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم فالح رواء34647171822261011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعطية حسن خضير محمد34648171821009132

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيعلي حسن ابراهيم فارس34649171821041011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة524.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيجاسم علي فياض نهر34650171821018168

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيهللا عبد مصلط حماد علي34651171821053024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة523.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيظاهر حمد ادريس هللا عبد34652171821028051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيرجب عماش حسن صالح34653171821016048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمسعد امين ابراهيم سارة34654171822230042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم حسين يونس34655171821040057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعبيد عوض ابراهيم منار34656171822055007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيهللا سعد احمد وليد مروة34657171822267056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيخلف يونس كوثر حسان34658171821055014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيشيت احمد علي حسين34659171821005032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيالكريم عبد سالم عاصم محمد34660171821067025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيحسن سلطان حاجم غانم34661171821077031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحميدان اسماعيل طه عثمان34662171721001056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيطاهر خضر محمد وطبان34663171821117031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيسليمان احمد ياسر شروق34664171822235063

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيحميد محمود رعد يوسف34665171821082038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيجربوع يونس ابراهيم نجالء34666171822235097

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد يوسف الرحمن عبد34667171821079017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيفتحي عزيز فارس امير34668171821075009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيعبد مجبل خميس منار34669171822264061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسليمان سعيد محسن ارغد34670171821009032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيخلف عبود حسين حمزة34671171821200004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمرعي محمد غانم عثمان34672171821074010
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيسلطان خضير محمد احمد34673171821077003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيجاسم خضر خلف مدين34674171821161102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيعلي محمود محمد ابتهال34675171822051001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبينجم احمود صبار احمد34676171821051005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبياحمد صالح عمار ياسر34677171821161118

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيخضر مجول محمود يونس34678171821038039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيناصر كردي صالح علي34679171821009100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعبيد الرحمن عبد فتحي هديل34680171822277087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعادي احمد فتحي محمد34681171821009145

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيظاهر سعيد خضير صدام34682171821001051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحسن محمد صالح هللا عبد34683171821003071

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيحمادي مشعل وائل عبدالعزيز34684171821366131

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيبشير الرحمن عبد رعد نور34685171822315070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيمحمد شفاء محمد آمنه34686171822232004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيصالح مهدي نصرت شهد34687171822357048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيطاهر محمد محمود طاهر محمد يونس34688171821080156

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيعمر صالح محمود آمنه34689171822305007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيقاسم احمد عامر سندس34690311822066002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيحسين احمد هاشم حمزة34691171821056009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيدرويش قاسم حجي بركات34692331821052004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيهلل عطا صالح حسن بشار34693171821075012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيعلي محمد حسين عماد منار34694171822273066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيصالح علي طارق ضحى34695171822052004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمد عليج احمد فاطمة34696171822281053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد سليمان عمار ساجده34697131822242005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيفرحان تحسين محمد ايالف34698171822235018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبينزال سالم حامد علي34699171821200012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيجاسم حسين رعد سفيان34700171821018066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيعلي محمود راكان شهد34701171822288054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيحسن خضير الياس محمد34702171821104030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيصالح هللا عبد حسين ليث34703171821079032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيصالح حسين احمد حقي34704171821026064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيهللا عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد34705171821020044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيحمو الرحمن عبد نوفل رحاب34706171822291031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحمادي محل حسن اسراء34707171822264002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعبد احمد علي احمد34708171821055007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيقاسم اسماعيل حقي مروه34709171822295040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيادريس هاشم اياد محمد34710171821028077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيدعس هللا عبد سهيل فراس34711171821402120

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيخطاب سلطان وعد عبدالستار34712171721161055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيابراهيم نايف سلطان محمد34713171821079038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيشيوخ حاجوس سعيد اسعد34714171821003020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيموسى محمود احمد شهد34715171822274053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيشنيتي حميد هللا عبد محمد34716171821079042
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمحمود محمد خالد المجيد عبد34717171821170022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيخليف صالح ابراهيم محمد34718171821043017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبييونس حازم يونس الكريم عبد34719171821084055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيمتعب مناور عبود مناور34720171821112050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيعثمان حسين عثمان اسالم34721171822254004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيعلي صالح محمد احمد انس34722171821024021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيحسن هللا عبد محمد قحطان34723171821084073

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمد خليل علي هللا عبد34724171821025092

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيالهادي عبد طالب الدين عز مها34725171822251087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيفتحي تايه عدنان نور34726171822281074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيذنون احمد اسعد تمارا34727171822251030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعواد مصلط شاهر محمد34728171821076019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسن احمد سعد خالد34729171821057010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعوض ذيب حسن هللا عبد34730171821161055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعلي هللا عبد علي أحمد34731171821001004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمحمد حازم لؤي ايه34732171822314013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيزيدان يونس محمد ساره34733171822285044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيشفيق موفق سرمد محمد34734171821143162

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيهللا عبد سالم خضر مريم34735171822264059

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسون عواد هللا عبد تركي34736171821057008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيامين يوسف محمد ساره34737171822251054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيفرج هللا عبد عرمان احمد34738171821185002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبينعيم كريم رافع ميرنا34739171822289073

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحامد حمدون مخيبر اسماء34740171822281002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيحميد ثابت فهد شعالن34741171821038017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيحسين غانم رعد اسراء34742171822403009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد شهاب هذال فهد34743171821001103

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح احمد شالش لزام34744171821003096

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيشيت محمد عزيز شامل يوسف34745171821143207

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيصالح خضير سليمان اوراد34746171822267009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيعلي ابراهيم علي ابراهيم34747171821079001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحمدون حميد مشعل رانيا34748171822237036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيهللا عبد جاسم احمد محمد34749171821011100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عطا محمد صالح34750171821003061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيهالل جمعه محمد طه34751171821003064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيمحمود العزيز عبد ماهر مآب34752171822274069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيفتحي حازم فارس زينه34753171822302040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبياسماعيل شكري خالد عبير34754171722273170

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيمحمد محمود رافع محمد34755171821021086

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيمحمود صالح احمد عبيدة34756171821028056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيستاوي ابراهيم عواد ابراهيم34757171821206003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيسلمو محمد ذنون هللا عبد34758171821080071

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيحميد طارق زياد ماريا34759171822314081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبياحمد عبدالهادي ياسر محمود فاتن34760171822357054
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيمحمد جاسم حسين هللا عبد34761311821002016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيفتحي محمد ماهر شهد34762171822280045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيفتحي هللا عطا يونس عمر34763171821031032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيمشعل علي حسين غيث34764171821031033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيمحمود شكر سامي عمر34765171821079030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيابراهيم علي سالم ابراهيم34766171821104001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيمحمد محمود صالح محمد34767171821208009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبياحمد محسن رضوان رانيا34768171822302024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيابراهيم حياوي سالم زهراء34769171822277034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيفريخ محمد صالح ياسين34770311821002044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيامين حسين محمد مصعب34771331821019013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيصالح حسن حسين برزان34772171821057007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيحمد هللا عبد عيسى شهد34773201822161011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد احمد هللا عبد عمار34774171821018105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحنش علي عمر الدين تقي34775171821009045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيدهام دبوس حسان طالل34776171821063039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيجميل المنعم عبد بشار هند34777171822294043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيمحمد يونس زيد بن اسامه34778171821077006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعبيد هالل حمود باسم34779171821003026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيكنجو ابراهيم زكر حمزة34780171821068004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسليمان فالح مطلك احمد34781171821026029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيشبلي محمد خلف حسبي34782171821003037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعلي محمد الدين صالح احمد34783171821018015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعلي احمد ذنون احمد34784171821055003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعلي حسين محمود عمر34785171821003088

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيعلي بالل يونس غسق34786171822295036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيعلي خلف غانم ليث34787171821043016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسن علي اللطيف عبد منال34788171822277074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبييحيى غانم سالم االء34789171822281007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيعلو هللا عبد خلف صادق34790171821350131

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعلي احمد ليث نور34791171822232062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيخلف عبد فائز عمر34792181821294011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبياحمد علي يونس ايمن34793171821170008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبييحيى حازم سعد حسن34794171821015031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيهللا عبد هللا حمد المنعم عبد اسماء34795171822273006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمود هللا عبد نوري بارق34796171821018029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيهللا عبد يونس علي ابراهيم34797171821031001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيحمش فضيل ثامر زهراء34798171822301040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيمصطفى المنعم عبد علي طيبة34799171822289060

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيهللا عبد ذنون وعد ايه34800171822274024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبينعمة محمد جاسم مختار34801171821035021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسليمان هللا عبد زكي محمد34802171821026173

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيسليمان حميد صباح ضحى34803331822019006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيجدوع خليف احمد سالمه34804171821048010
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياشتيوي محمد جاسم احمد34805171821001011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسين يونس علي محمد حسين34806171821080041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيمحمد محمود محمد ابراهيم34807171821026009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيمحمود طالل دريد اسماء34808171822292002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبينومان عبوش كريم الرزاق عبد34809171821057013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيمحمد صالح حسين مجيد34810171821400146

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسليمان مجبل فرحان مثنى34811171821207122

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيعلي احمد جاسم الكريم عبد34812171821117020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعبدو خلف اسماعيل صفوان34813171821207067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحسو علي ابراهيم انور34814171821003021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجربوع هايس محمد مصطفى34815171821009167

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبياحمد ذنون بشار مازن34816171821008034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيهللا عبد حمادي طالب استبرق34817171822401003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيخطاب  نافع  مفيد  رحمة34818171722280020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيشهاب حمدون عامر عبيدة34819171821015081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسين صالح احمد اماني34820171822238010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعبوش هللا فتح فاضل ايمان34821171822280011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيعباوي شهاب خضير عماد34822171821170029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيابراهيم احمد بشار عمر34823171821080089

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسن مرعي ثامر مرعي34824171821001140

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيجاسم ابراهيم عبدالباسط بيان34825171822317011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيجياد كريم اسماعيل راوية34826171822267019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيعلي سليمان يونس غفران34827171822403130

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبياحمد الناجي عبد عدنان الرحمن عبد34828171821027088

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد عبد حامد محمود34829171821075046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيهللا عبد يونس طه سجى34830171822357045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيمحمد عادل خويلد هللا عبد34831171821010049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيابراهيم خلف دحام محمود34832171821010070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبييونس تحسين غسان زينب34833171822285039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحامد علي محمد حسين شيماء34834171822281046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي حسين احمد شهاب34835171721207094

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيعلي صالح محمد ميزر34836171821106013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيصالح عبد صالح معاذ34837171821207142

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيعباس احمد محمود سطم34838171821032026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيمحمود احمد فتحي رحمة34839171822264027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبياسماعيل موفق احمد زهراء34840171822286040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيقاسم الوهاب عبد عالء طيبه34841171822273050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيسليمان احمد خطاب محمد34842171821058024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد محمد شيماء34843171822317032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيسالم حسين علي وسن34844171822285090

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبييونس ذنون اكرم منهل34845171821402162

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبييحيى المحسن عبد محمود زينب34846171822403084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبياحمد فتحي حكمت هند34847171722279029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيعلي حمادي احمد حمادي34848331821070068
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمود ذنون الدين صفاء مؤمن34849171821144113

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيهللا عبد صالح محمد شوكة شهد34850171822300028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيسليمان السالم عبد غالب براء34851171822273013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيعزيز جارو علي هديل34852171822295056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد هللا عبد محمود عمر34853171821104026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسن مرعي محمود سبأ34854171822280036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيهمز ناصر ابراهيم محمد34855171821026160

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبياسماعيل علي احمد عامر34856131821242011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيرمضان حسن محمود الرحمن عبد34857171821143089

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبياسماعيل مرعي فكرت هاجر34858171822297077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيزحيمان ربيع صالح الرزاق عبد34859171821063045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيدويل سعود الرزاق عبد مصعب34860181821036075

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيمحمود احمد عبد ماهر34861171821106012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمطر هللا عبد صالح حسين34862171821009050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمود عالوي محمود خالد34863171821003043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعواد علي سالم فؤاد34864171821003092

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيشاهين نظير زياد ايمان34865171822293012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيفاضل يونس محمد ريان34866171821144054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم صالح عامر34867171821032039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيمحمود مؤيد فارس هبه34868171822296056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيفتحي صالح ضياء عمر34869171821019085

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد صالح محمود اسماء34870171822104001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيغائب فتحي هللا عبد شهد34871171822230052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيعزيز عبد عادل دينا34872171822283034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيجهاد ذنون محمود صفا34873171822280052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيصابر فاضل عباس كرم34874171822290112

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمعروف باقر حسين سيف34875171821018072

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيياسين محمد علي قاسم34876171821170037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبينجم مصطفى خالد بالل34877171821005021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسين صالح طه محمد34878171821057016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيشاهين احمد عامر فاطمة34879171822280059

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيابراهيم سعيد سامي اية34880171822261007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحميد حسن سالم سيف34881171821032030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبياحمد شهاب حربي جابر34882171821207028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيمحمد محمود صالح حسن34883171821351028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيهللا عبد يحيى ناهض زهراء34884171822292025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيقاسم احمد ميسر محمود34885171821143178

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد عبد امنة34886171822055002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيسعيد يونس جمال فؤاد34887331821019009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيجاسم سليمان محمد بدر34888171821031009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيصالح علي محمود الدين عز34889171821079022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمسهوج فلجي عويد فاضل34890171821207111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمحمود محمد ثائر غفران34891171822314067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحامد علي رعد محمد34892171821009133
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيأحمد حامد محمد فاطمه34893171822265016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسين حميد سالم غازي34894171821001093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياسماعيل احمد شهاب الرحمن عبد34895171821001060

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمحمد فارس احمد انوار34896171822231011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم عبدالوهاب الهام34897171822357009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيشاكر حازم ناظم رنين34898171822299021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيزيدان هالل نافع غسق34899171822237070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيشهاب ذياب طه صالح34900171821209006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحمد عبدهللا ابراهيم طالب34901171721207111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد حمود أحمد جمعة34902171821117007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبياحمد حسن محسن اكرم34903171821077010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبييونس رضا يونس محمود34904171821016121

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيهللا سعد غانم عمر ياسين احمد34905171821012018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيصالح عبد احمد حمزة34906171821144045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيشيت هاشم بدر هجران34907171822285085

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبينجم محمد صدام براء34908171822281014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبياللطيف عبد المجيد عبد الحافظ عبد احمد34909171821161012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمد عليج فتحي انعام34910171822281011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيمحمد محمود مظفر عمر34911171821021070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمحمود ابراهيم خليل انمار34912171821009037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحسن ادريس اسالم رغدة34913171822264028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيقاسم حسام قيس ايه34914171822294009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيالقادر عبد هادي مزاحم احمد34915171821008007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيعلي محمد ابراهيم وليد هدى34916171822302067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيذنون غانم سعد غفران34917171822314069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيخلف فريح صالح باسم34918171821170009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيكندوش عبيد محمد الواحد عبد34919311821002019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيثالج سند ذياب فريح34920171821112032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيخلف خليل عطيه المهيمن عبد34921171821076011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيسعيد نزال ابراهيم هاشم34922171821143195

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبينبي امين محمد اكرم محمد34923171821020088

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمحيميد خلف صطام سليم34924171821063032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيحميد نشمي عباس طالل34925171821112022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيفتحي احمد الستار عبد سندس34926171822284039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبييونس ادريس خليل رانيا34927171822286028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحسون محمود عدنان زهراء34928171822281034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيعلي محسن عبد حيات34929171822206004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيصالح نزال ابراهيم انفال34930171822403037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيحسن صالح عواد رياض34931171821057012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم خليل اسامة34932171821080022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيهادي حسن محمد رحمة34933171822251044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم الواحد عبد فاطمة34934171822295038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيطرفه هادي ثروت مصطفى34935171821025189

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيحسن ابراهيم خضر ياسر34936171821117032
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيصالح محمد خلف محمد34937171821036036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيمحمود حمادي صدام احسان34938311821001002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد ذنون وليد ازهر34939171821001021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيمحمد حميد حسين عال34940171822288070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسلطان خليل يونس محمد34941171821026201

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبييونس سالم صباح انمار34942171822264014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيياسين علي محمد القادر عبد عمر34943171821005076

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمشعل طه ياسين مروان34944171821161104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيظاهر فتحي صالح سوسن34945171822403102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيقاسم محمود شكر محمد34946171821019124

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيموسى صالح الكريم عبد خالد34947171821080044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمصطفى رضا هللا عبد عذره34948171822230053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيسليمان سلمان حازم حسين34949171821067006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبياحمد موسى محمد زكريا34950171821351046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحميد محمود هللا عبد بسمه34951171822284014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعبيد الرحمن عبد وعد أحمد34952171821001005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيامين محمد هللا عبد فاضل قصي34953311821002027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيخليل احمد طارق اياد34954171821016022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيمحمود جاسم راكان دينا34955171822289027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحسن هللا عبد الستار عبد براء34956171822281015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيياسين محمد زياد سحر34957171822403091

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الثانية الهرم ثانويةنينوىادبيفتحي احمد هللا عبد فهد34958171821211010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيكبيب علي محمد فارس34959171821037013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيصالح محمد خليل صفد34960171821099004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبييوسف عبد يوسف هيثم34961171821144165

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيصالح حسن سالم احمد34962171821036002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيصديق هاشم علي شدن34963171822286051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيذنون علي حسين عثمان34964171821027100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0نينوى-  النازحيننينوىادبيحسون احمد حمد سفيان34965171721502273

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيخليف صالح احمد هللا عبد34966171821009092

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الرافدين ثانويةاربيلادبينايف مطلق هليل ريان34967311821101008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيسليمان احمد علي يونس34968171821010095

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحسن فاضل عباس عمر34969171821009111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيمحمود ازهر عباس رحمة34970171822296008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيسعيد حسن ناظم زيد34971171821003051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيطه ياسين احمد راكان34972171821031012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيمحمد فياض مشعل ريم34973171822280032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيسلطان محمد عجيل محمد34974171821170043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيخالد حسين ذنون فتاح34975171821063054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمنيف ظاهر غانم طالل34976171821144065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيابراهيم صعب سعد ايناس34977171822235020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيسلطان محمود طه محمود34978171821112046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيحمو صالح مهدي ماهر34979311821002031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحرحير خلف حسين ايالف34980171722207003
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبينجم علي فتحي زينة34981331822040021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيعلي احسان شوكت اسالم34982171822237005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيخضير حسين كامل مهند34983171821018165

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيكريدي محمد جاسم جميلة34984171822281018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيأكريم دنو غربي اميرة34985171822113002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيقادر حسين الرحمن عبد علي34986171821402105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيفرج خلف ابراهيم احمد34987171821185001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبياسماعيل قاسم حمزة قاسم34988131821244008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيخضر احمد محمد االء34989171822281008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيصالح مهيدي ادريس اسراء34990171822301006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبييونس االله عبد عناد حذيفة34991171821083014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيمحمود طه هللا عبد االله عبد34992171821402085

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحامد اسماعيل محمد يونس34993171821009197

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيهللا عطا زكي محمد يونس الباري عبد34994171821003067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيحياوي ذنون سلوان غفران34995171822279029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيمحمد احمد الرزاق عبد ابراهيم34996171821114001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبياسماعيل خليل جمال آمنه34997171822277001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي عبودي ايوب حسين34998171821207037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيسعد كسار أحمد حمد34999191821071020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيخضر حسين محمد هاشم35000171821209015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0نينوى-  النازحيننينوىادبيعلي حمود سكر شريف35001171721502290

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبيعباس علي محمد خليل محمد35002171821083033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيعلي حسين محمود هبة35003171822234028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيحمزه يونس محمد زياد تماره35004171822315077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىادبيحمود محمود هللا عبد ايمان35005171822265006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبيياسين الجبار عبد قحطان رغد35006311822054011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيابراهيم نذير محمد آمنه35007171822315014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيحسن احمد الحق عبد نور35008171822285079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيالياس بكر نزار ياسين35009171821058029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبييونس سعيد عمار سهله35010171822317030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيخضر سالم ميسر اسماء35011171822290015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياسماعيل محمود محمد والء35012171822251104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيكبيب علي أحمد إيمان35013171822037001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمد احمد الرزاق عبد شهد35014171822235065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيمعيوف عويد احمد خالد35015171821032017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيمحمد سعيد مرشد ابتهال35016171822297004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيخالد محمود الواحد عبد احمد35017171821161014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىادبيعبد غائب حضيري رواء35018171822324004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيعبد محمود يوسف ابراهيم35019171821029001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين البوسيف ثانويةنينوىادبيعبد خضير علي أحمد35020171821030001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيالياس احمد محمود محمد35021171821056039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحساني فرحان خالد عمر35022171721207150

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيحسين محمد مال محمود احمد35023331821001006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعزيز احمد حازم هيثم35024171821055045
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيشخير ابراهيم مرعي غانم35025171821003091

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيابراهيم محمد عامر نبهان35026171821003125

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيمحمود عزيز طارق مروى35027171822283067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الشورة ثانويةنينوىادبيياسين حسن جهاد مهند35028171821033011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحسون احمد اسماعيل ورد35029171721207235

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيذنون معيوف اكرم مؤمن35030171821143145

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيطه احمد شامل هند35031171822295057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيفاضل احمد الحافظ عبد محمد35032171821076020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيحسن صالح علي سعد35033171821104012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعزيز محمد جاسم زبيده35034171822314029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيعمر هللا عبد احمد كرم35035171821019105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيداود القادر عبد مقداد ابتسام35036171822288001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيعلي فتاح طه منار35037171822277073

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيالياس خليف خالد عامر35038171821106003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيخضر صالح محمد نور محمد مروة35039171822300042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيجلود مطر محمود مروان35040171821032081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبياحمد مصطفى سليمان راكان35041201821085039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحاج سرحان خالد وليد35042171721207240

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسليم ابراهيم نزار ابراهيم35043171821009002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىادبيعلي احمد علي اللطيف عبد35044171821201004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيبلو وسمي الرزاق عبد نورهان35045171822284062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد سليمان داود حسين35046171821080038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبييحيى محمد جاسم زينب35047171822299022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيهللا عبد الغني عبد عالء عمر35048171821005077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيهللا عبد حازم احمد مروة35049171822267054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيهللا عبد ابراهيم نجم ابراهيم35050311821066001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيسوادي فتحي عايد محمد35051171821080112

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيعلي خليفه هللا عبد امجد35052171821074005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيبلو ابراهيم موسى محمد35053171821077039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيهللا عبد يونس قاسم غفران35054171822291064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيمحمود فتحي جهاد امنه35055171822300002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيعبد حنش هللا وعد علي35056171821032052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعبد غانم صباح علي35057171821009101

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبياحميد احمد هللا عبد رافد35058171821009056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبياحمد حاجي احمد سارة35059171822293027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمصطفى الواحد عبد مقداد مصطفى35060171821015155

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيعلي حسن صالح انتصار35061171822284008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيحسن حبو حميد خاتون35062171822232015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيمصطفى محمد عامر زهراء35063171822298022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيمصطفى سعدون المحسن عبد محمد35064171821017081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيمحمد احمد ادريس احمد35065171821114003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد علي حسين باسل35066171821117003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيحسين عيسى الباسط عبد مريم35067171822231083

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحسين شاهين سعدي العزيز عبد35068171821018083
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسن ابراهيم أحمد راكان35069171821001039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيصفر حيدر انور علي35070171821058019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمود هللا عبد الكريم عبد محمد35071171821025161

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيطه نوري السميع عبد نوري35072171821170058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيالغني عبد زهير بشار تمارة35073171822301020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيعلي محمد حسين وسن35074171822297080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيهللا نعمة طاهر زياد طاهر35075171821027068

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد خضر ابراهيم متعب35076171821117023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيصالح نافع رافع هديل35077171822237104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيياسين محمود محمد مهند35078171821027175

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين الثانية الهرم ثانويةنينوىادبيفتحي احمد هللا عبد فاطمة35079171822211004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيمحمود سعدون جالل دالل35080171822297033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم علي سمية35081171822363060

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعلي دليمي صبحي احمد35082171821161011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيابراهيم ياسين خضر الرحيم عبد35083171821011055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجبر مشعل غانم ياسر35084171821009188

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيعلي حسين حازم محمد35085171821103047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيعبد محمد ياسين اسماء35086171822281003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيعزيز رياض معن محمد35087171721005123

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيصالح خالد محمود عمار35088171821077027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيخضر سالم محمد عباس35089271821049085

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد يحيى ناظم  يحيى35090171721003206

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيفريخ صالح محمد عمران35091311821002022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيكواش جبل هللا عبد ريان35092171821009057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبيالخليفه طيب فرج زينه35093311822043005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبييونس احمد بدر الحكيم عبد35094171821055019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبياسماعيل ثامر محمد رحمة35095171822315031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيعمر حمادة انيس ودق35096171822313026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيصالح كريم مازن العزيز عبد35097171821077022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيعلو نمر خلف الياس35098171821348001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيخليل نوري ازاد محمد35099171821351114

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحمود هللا عبد محمود هللا عبد35100171821079020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيعمر احمد لؤي زينب35101171822289043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيجاسم حسين احمد عمر35102171821032055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسين عثمان يحيى صبا35103171822277054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبياحمد محمد نوفل عمر35104171821021072

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيضيفان حمد عباس احمد35105171821209001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبياحمد رشيد حسن رسل35106331822040015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيخلف محمود محمد احمد35107171821077004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيابراهيم سالم العزيز عبد صفا35108171822242031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكادبيابراهيم خورشيد مجيد سرور35109331822041017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيحوري ابراهيم محمد بيداء35110171822234007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيفتحي محمد جاسم معن35111171821016137

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيقاسم محمد حامد الدين سيف35112171821001044
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيحسن حسين سعيد محمد زكريا35113171821144055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيعمر محمد علي سعد35114171821051022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمحمود محمد فتحي علي35115171821170027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيسلطان محمد عجيل مسلط35116171821170049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجبر عيد عبدو مشاري35117171721207218

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيحمد محمد عبد احمد35118171821076003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمحمد صالح هللا عطا فهد35119171821074014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيعلي صالح عبد ازهار35120331822042002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيالسالم عبد صالح محمد صفوان رحمه35121171822290057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعبو حامد عبدالحميد  وليد35122171721003200

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمرعي احمد صباح سالم35123171821207057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسعيد امين نضال الرحمن عبد35124171821009085

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسين خليل وليد غفران35125171822290103

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيحسين محمود اسماعيل تقوى35126171822314017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيابراهيم هللا عبد قحطان هللا عبد35127171821170021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمد حسن مرعي جاسم35128171821144032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيياسين حسن مرعي عذراء35129311822066003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسن ناصر هاشم اشواق35130171822238005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيسعيد خليل الدين صالح ربه عبد35131171821019069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين البوسيف ثانويةنينوىادبيمرعي احمد سعد الجبار عبد35132171821030005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيعكله الياس علي محمود35133171821038036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيصالح محمد احمد دحام35134171821143052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيعواد علي حسين صدام35135171821077019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبياحمد هاشم ياسر ياسمين35136191822211028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد هاشم هللا عبد35137171821018088

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمود عدنان محمود35138171821079044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيصالح علي نزار مها35139171822315062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعزيز احمد غانم ضياء35140171821009077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبياحمد عبد اسعد ريان35141311821001011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيصالل هللا عبد فتاح هللا عبد35142171821044014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيابراهيم فاروق امجد ساهرة35143171822237059

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمحمود يونس الباري عبد رسل35144171822231043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيعلي يونس طارق زينه35145311822080014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيعبد محمد احمد علي35146171821057014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحسين مالو نشوان يوسف35147171821009192

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحسن عزيز الرحمن عبد مصطفى35148171821079046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعبيد احمد حماد ياسر35149171821003137

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيذنون زينو محمد رنده35150171822314028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيصالح محمد فيصل رانيا35151171822264024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد اسماعيل هللا عبد35152171821109009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيخلف محمود ذنون انور35153171821055011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيزيدان اسماعيل بشار رنا35154311822058010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحمد يونس هاني عامر35155171821350141

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيشاهر عيسى احمد حميد35156171821142028
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيمجيد العزيز عبد شامل عبيدة35157171721008158

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الجرن ثانويةنينوىادبيالهادي عبد سالم صالح احمد35158171821029003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيخضر ادريس عبدالمهيمن حمزه35159171821364018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيحاجي حسين الكريم عبد العابدين زين35160331821001029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيخلف علي محمد حنين35161171822283029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسون علي حسن السالم عبد35162171821001063

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد الياس اسراء35163171822273003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيصالح شكر علي مروة35164171822280063

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبياحمد العزيز عبد علي ساره35165171822357043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيمحمود صالح محمد ايات35166311822017002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبياحمد الرزاق عبد محمد باسم35167171821144026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيطه الرحمن عبد احمد هللا عبد35168171821208005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيمحمد الستار عبد جنيد ازهار35169171822274002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبياحمد يونس خالد فهد35170171821005083

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعيسى سعيد لؤي رلى35171171822232023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيخطاب احمد الكريم عبد شكرية35172171822251064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبياحمد جرجيس ادريس ساره35173171822273029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيخلف خليل احمد ايهاب35174171821185004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيحامد حازم الكريم عبد سجى35175171822235059

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىادبيصالح بشير محمود اكرم35176171821201001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيزيدان فتحي مظهر هبة35177171822280086

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيفتاح نامس جاسم احمد35178171821036001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيجاسم محمد علي الهادي عبد35179171821020056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىادبيفارس محمد هللا عبد خزنة35180171822324003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعبد حجي حمد محمد35181171821025146

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيعيسى خلف محمد فارس35182171821040042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيسلطان الستار عبد صباح صفا35183171822297053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيحسين سليمان راكان سليمان35184171821005049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبياسماعيل احمد جبل اميرة35185331822019001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيحسين محمد احميدان فراس35186171821036031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسلطان محمد خميس الزم35187171821009124

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيغثوان علي عمر رغد35188171822295026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيمحمد حاصود سعد الهام35189171822317004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجاد مراد محمد طه35190171821009079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبييحيى صالح سعد نبأ35191171822295049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيحبو احمد مسير علي35192171821104020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيخليف جاسم محمود محمد35193171821116028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيصالح حسن احمد عواد35194171821143128

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيهللا عبد علي محمود علي35195171821051033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيبشير سالم علي امنه35196171822291011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيجاسم محمد فارس كرم35197171721207191

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيعلي احمد حمد فالح35198171821063056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيمحمد فتحي حازم امل35199171822267005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيبايز علي حازم حسين35200311821011010
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحسن رمضان عامر معالي35201171821018163

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيعثمان ياسين سالم محمد35202171821103048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسون احمد حازم اسراء35203171822290011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيحسن داود يونس حارث35204171821031010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيجمعه قنبر يوسف علي35205171821067021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيهللا عبد عزيز محمد عمر35206171821079031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيطه نوري محمود يونس35207171821170057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد سلمان موفق الحكم35208171821075008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيشكر منصور سعد سيف35209171821075021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيياسين جاسم طه محمد35210171821117024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيعلي خلف ابراهيم احمد35211171821117002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيخلف محمد جاسم حازم35212171821032014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيهللا عبد احجاب حميد علي35213171821116021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسليمان موسى احمد بارق35214171821207022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيقاسم حسين محمد جمال35215171821080031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيقاسم احمد عامر غفران35216171822296036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبياحمد طه احمد عالء35217171821046020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمحمد الكريم عبد بسام تمارة35218171822291025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد يونس غانم الماس35219141822071004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيخلف ياسين محمود محمد35220171821056040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيخضر سليم احمد اكرم35221171821021022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيسميان محمد علي جاسم35222171821143041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيابراهيم علي ياسر مريم35223171822290121

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيعمير محمد صالح اليمامه35224171822052001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيحامد خالد نشوان دعاء35225171822298014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيصالح محمد دريد محمد35226171821350253

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيشحاذة سلطان بشار ايهم35227171821009040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيحسين مصطفى بشار رغد35228171822231044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيهللا مد علي محسن فهد35229171821038028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيغائب خضر ازهر خضر35230171821027046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيسعيد احمد علي يوسف35231211821051037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيصائل صالح حمد هللا عبد35232171821099011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيجاسم صلبي ذياب فرحان35233171821106010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبييحيى قاسم الكريم عبد قصي35234171821027126

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد امين الياس35235171821056007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمود ابراهيم فيصل سجى35236171822251056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمود هاشم غني سلوى35237171822251060

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحمد هادي حمد عثمان35238171821079021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيياسين محمد ياسين احمد35239171821208002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبياحمد عزيز حازم فهد35240171821143134

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيسليمان عيداوي فرحان جنان35241171822277018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيشيت محمود فارس خالد35242171821143050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيجاسم عيسى مرعي عبيد35243171821042029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعمر احمد يونس الرحمن عبد35244171821009087
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيالفي امين محمد حسين35245171821009051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيحمو علي احمد حنان35246171822305029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيعلي محمد الحميد عبد انعم هدى35247171822299049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعزو فاضل عمر اسعد35248171821018025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحيدر سعيد محمد غالب علي35249171821018101

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم بشار زينب35250171822297048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيالجبار عبد محمد الرزاق عبد الدين فخر35251171821080099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0نينوى-  النازحيننينوىادبيعيسى عيدان فتحي عبدالكريم35252171721502366

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيعلي فاضل وعد آيه35253171822302007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيهللا عبد احمد شهاب علي35254171821018099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيحميد مجيد رعد سعد35255171821005046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبياحمد محمود احمد وفاء35256171822403172

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيهالل اسود عبدالرزاق فائزه35257171822305090

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيهللا عبد ابراهيم عماد مروج35258171822315058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيفتحي محمد سبهان زينب35259171822277038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيعلي فتحي ياسين نامس35260171821114065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيأكريم محمد جاسم شهد35261171822113007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0نينوى-  النازحيننينوىادبياحمد صالح فرحان محمد35262171721502565

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيحسين علي عاصي علي35263171821144097

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبياسماعيل عبد حازم هللا عبد35264171821144082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيموسى عثمان خلف صالح35265171821116015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيخضر الياس الزم امنه35266171822297012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيعسكر خضر الياس سالم35267171821200007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيبلو محمد هللا عبد فهد35268171821114053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيهللا عبد خليف حسن ساجدة35269171822281082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيفتحي قاسم فارس نور35270171822357061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيخليل الكريم عبد محسن الرحمن عبد35271171821144073

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الهصر تل ثانويةنينوىادبيسعيد احمد علي سعيد35272171821219003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيشاكر سالم ثامر افراح35273171822232010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيشريف جاسم طالب مها35274171822300047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيدهام هايس محمد الرحمن عبد35275171821182009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىادبيمحمد محمود طه ابراهيم35276171821117001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبييحيى سالم قصي مريم35277171822285071

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسين علي ياسين مشاعل35278171822277070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسلمان حسين عباس راكان35279171821026069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفادبيمحمد االمير عبد كاظم ضرغام35280251821153018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيسلطان رمضان عبد احمد35281171721003018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيسلمو احمد سعد عنتر35282171821182011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيعيسى أعويد احمد فتحي35283171821106009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيصالح هاشم بشار امنة35284171822286004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيالياس محمد صالح يسرى35285171722281113

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيعلي جبار ثابت ندى35286171822319051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيزبير حامد زياد الرحمن عبد35287171821027084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم فتحي هللا عبد35288171821075027
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيعلي جاسم علي حماد35289171821203008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيبلو ابراهيم اسماعيل عمار35290171821114042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيحسين فرحان هللا عبد اسية35291171822271002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمحمود ظاهر محمود هدى35292171822291074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىادبيمحمد احمد عمار عبير35293171822240010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيزيدان محمود محمد مها35294171822238064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمجيد عبدالكريم مثنى صفا35295171822314058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيسلطان خليل عامر منار35296171822264062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيسرحان محمد خوام ياسر35297171821359066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيمحمد مصطفى احمد غفران35298171822315053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعلي خليف فتحي علي35299171821003078

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد زيدان حازم محمد35300171821143160

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيرحومي ياسين الحارث شيماء35301171822299030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبياحمد ابراهيم سعد العزيز عبد35302171821011058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبييونس ذنون داؤد محمد35303171821003102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيحسن صالح رياض زبيدة35304171822294020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيمحمود محمد رائد منار35305171822280070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيهدن نادر راكان احمد35306171821182001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد خطاب سعيد محمد35307171821075038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيخضير محمد سالم وسام35308131821242022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيحميد شهاب طالب ختام35309171822357022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحمادي نوري محمد ليث علي35310171821143114

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيعلي حسن محمد هذال35311171821103058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبييوسف محمد ماجد الدين سيف35312171821009066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد رافع هللا عبد35313171821036022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمحمد احمد راكان سميرة35314171822230048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيجفال محمد طه ردينة35315171822295025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيخضير خلف حسين محمد35316171821075036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيهللا عبد صالح موفق صالح35317171821028038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبياحمد الجبار عبد سعد عدنان35318171821077024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات عبطة تل ثانويةنينوىادبيخليل حنظل علي سمية35319171822324006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبياسماعيل طعمه سليمان مصطفى35320171821020114

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبياحمد محمد هللا وعد احمد35321171821144016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيالقادر عبد حسين يعرب شهد35322171822290093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيعباس خلف احمد شيماء35323171822079009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد محمد فاطمة35324171822277063

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحميد عبد زيدان حليمة35325171822237030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيمحمد حسين علي حسن35326171821021028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيساري احمد الجبار عبد فواز35327171821350220

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيخضير ابراهيم خليل محمد35328171821063065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيثالج سنين ابراهيم حال35329171822295011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيجرجيس حسين عزيز عمر35330331821058006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىادبيمشعل فاضل محمد صدام35331171821094016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيغافل محمد فاضل الكريم عبد35332171821359033
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيكاطع عيدان الكاظم عبد شيماء35333171822267034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيعطية هللا عبد علي هدى35334171822238080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمهدي محمود خلف محمد35335171821075037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيقاسم غانم اكرم دالل35336171822284020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسين محمد جاسم منار35337171822280069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيدرويش فندي فارس براء35338171822052002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيابراهيم حياوي سعد يحيى35339171821019159

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيسليمان داؤد احمد رحمه35340171822357026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبياحمد  حسين عبدالهادي جالل35341171721207038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الهصر تل ثانويةنينوىادبيحمد هللا عبد محمد الباري عبد35342171821219005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبياحمد ياسين احمد محمد35343171821114055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيهللا عبد عبد سليمان محمد35344171821400149

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيهالل حسن هللا عبد حمزة35345171821161036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيحسين علي حسن اصاله35346171822297007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيجاسم الرزاق عبد محمد هللا عبد35347171821020053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم محمود احمد35348171821204002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيشامخ سلوم طلب زيد35349171821027055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمحمد صالح هللا عطا احمد35350171821074004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة439.0المختلطة زوزك بناري ثانويةاربيلادبيحمد اسماعيل حقي احمد35351311721022001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيحمد مشرف علي حنان35352171822298011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة626.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيساهي محمود مناور نور35353171842296157

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة600.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصالح حميدي ناهض زبيده35354171842357110

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد احمد بشرى35355171842281049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة586.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيفرحان يوسف محمد امين35356171841018042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة580.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيخضر قاسم عامر ايمان35357171842319014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة579.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيعبو حميد فراس مالك35358171842316068

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة576.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمجيد عبدالكريم عامر مهند35359171841017331

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة573.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد حازم محمد نور35360171842357242

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيخضير محمود احمد رنا35361171742277041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيحسين زكر معتصم إبتسام35362171842302001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة568.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيشيخو خضر طاهر صفاء35363171842291132

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة566.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياحمد لقمان موفق رحمة35364171842280099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمصطفى مجيد فريق نوران35365171842231280

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة555.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائياحمد ياسين اجيات اركان35366171841003025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد سالم وعود35367171842286399

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة554.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين فواد هبة35368171842300086

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة551.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحميد علي محمد خالد وليد35369171841017341

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة550.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيمحمود سليمان ابراهيم اسماء35370331842020001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة548.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد جاسم احمد عمر35371171841012087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة547.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد عامر زينب35372171842296084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة546.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكاحيائيالياس اسماعيل ابراهيم امنه35373331842062003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل هاني ندى35374171842281185

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة542.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيخضر راضي جاسم احمد35375171841026015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة541.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيعوض حمد علي سوزان35376171842240017

2889 من 804 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيقاسم يوسف خديده خفشي35377331842080034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة531.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيبشير سالم مناف سالم35378171841017101

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحميد عيسى ابراهيم شيماء35379171842281121

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة529.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسعيد خالد عدي زينب35380171842233102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيطه إبراهيم عامر رغد35381171842232122

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائياسماعيل جسر طه ياسين35382171841084104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيحيدر نوح سالم علي35383171841025095

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيسلمان ابراهيم اسماعيل ضحى35384171842293058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة522.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيرشيد محمد احمد سمير مريم35385171842403048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة522.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيمحمود يحيى زكي حسن35386171841160012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبدهللا عثمان مناهل35387171842259048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيمحمود سليمان حميد هدى35388331842020018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهللا جار اديب محمد نبأ35389171842294237

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة520.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد سليمان دحام نغم35390171842279107

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عواد سعد ابراهيم35391181841053003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحل احمد محمد رفل35392171842293044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد حميد سالم محمد35393171841156029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعباس سليمان احمد ايهاب35394171841005027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين ناصر هبة35395171842304054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيتوفيق احمد ظافر نورهان35396171842274186

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائياحمد علي حسن االء35397171842259005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيبكر صبري نوفل عزام35398171841144102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة517.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائياسود محسن يوسف آيه35399311842002001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد حازم مزاحم شيماء35400171842299071

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائياحمد ابراهيم هللا عبد اصاله35401171842238009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة516.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد شهاب نجوى35402171842261079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيخلف احمد الخالق عبد ساره35403331842020011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة515.0للنازحات زياد بن طارق ثانويةكركوكاحيائييونس فاضل محمد يشار هاله35404201842169021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياسماعيل احمد محمد منتهى35405171842290215

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيابراهيم فاضل فارس اسراء35406171842230006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعزيز اسماعيل محمد حكم35407171841028076

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيعيدان حازم احمد سندس35408171842305079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيكبيب علي محمد سجى35409171842037008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائياسماعيل محمد مازن شهد35410171842230129

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة513.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيبالل حسن هشام هللا عبد35411171841351083

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيصباح يونس ذنون بشرى35412171842075008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيخليل رشيد محمود محمد35413171841005157

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيعمر خطاب محمد ايمان35414171842291042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة511.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن زينل مزهر منتهى35415171842232272

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيفتحي الدين محي قيصر امر35416171842304005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمهيدي احمد بسام نور35417171842280230

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات وانه ثانويةنينوىاحيائيشيخو حسين شيخو اسماء35418171842278002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعلي عبدالجبار عبدالستار ساره35419171842273102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسلطان احمد محمد وفاء35420171842277224
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحمودي شيت محمد اياد طه35421171841007062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعلي داؤد احمد رحمه35422171842279027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيمحمود سعيد محمد خالد يوسف35423331841001125

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيابراهيم غانم سالم كوثر35424171842254052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد فتحي يونس مهند35425171841012151

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمحمود علي محمد أحمد35426171841001011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة507.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحسن علي خالد عمر35427171841024082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيناصح جمال خالد زينب35428171842288151

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائياحمد محمد الكريم عبد علي35429171841019064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيعيدان حازم احمد استبرق35430171842305003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعباس عصام شجاع امنه35431201842282016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمنوخ خضر احمد صفا35432171842235135

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيمنوخ خضر الياس شعالن35433171841103035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمد احمد35434171841080030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيصالح علي سعدي زهراء35435171842077023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعطية هللا عبد نجم حنين35436171842357069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة505.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعلي طه محمد نهرين35437171842234035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمرعي حسن فارس نمارق35438171842277187

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد ابراهيم احمد35439171841351005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيرشيد عبد محمد الرحمن عبد35440171841027070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيحسين صالح احمد محمود35441171841162115

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعيسى احمد علي يوسف35442171841103108

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائييحيى يونس يحيى رنا35443171842300034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد صالح زينة35444171842075022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيعابد حسن عبد زينة35445171842043011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائياحمد حسن سعود حمزة35446171841144044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين والنجفية العباس ثانويةنينوىاحيائيجاسم محمود صالح رواء35447171842195005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيحسن حموش عزيز سمية35448171842109003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم محمد محمود35449171841018244

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيفندي سعيد محمد عارف بصائر35450171842357057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيجاسم اسماعيل احمد ايمان35451171842317007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيموسى الستار عبد صالح مها35452171842268147

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيداود سليمان عمر هللا عبد35453171841363031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد حسن العزيز عبد زهراء35454171842288142

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمود الرحمن عبد الجبار عبد محمود35455171841018243

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحسين حميد طه سهله35456171842277132

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسلطان الستار عبد محمد مريم35457171842297100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة500.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيدغش عواد حمد احمد35458171841003009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسن راشد محمد شمام35459171841080094

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الخالق عبد رضوان طيبه35460171842315089

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحامد اسماعيل حامد محمد35461171841350142

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة498.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلاحيائيمحمد علي مهدي صالح35462311841070016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة498.0للنازحين   للبنين  زاخو ثانويةدهوكاحيائيمحمد خالد خيري احمد35463331841008004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيقدو الرحمن عبد محمد زينب35464171842357126
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المحلبية ثانويةنينوىاحيائيجرجيس محمد يونس وفاء35465171842246028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيخليل رشيد هللا عبد عفتاء35466171842280173

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيداود محمود رافع هبه35467171842288300

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا سعد رعد هبة35468171842283111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائييونس جابر رأفت الملك عبد35469171841017156

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين واعي تل ثانويةنينوىاحيائيسليمان عبد ناجي هيثم35470171841034010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد يونس هللا جار دالل35471171842284023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد سلطان مروة35472171842273143

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيالياس عباوي حسين مها35473171842280217

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي عبد محمود35474171841157074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائييوسف هللا عبد نشوان ريام35475311842038037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيعلي القادر عبد نوفل سلوى35476331842020013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيعبد سالم مثنى نور35477171842274181

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعطية حسن صباح هديل35478171842280261

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيحسن خضر خالد عمر35479171841114020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيصالح طة عادل ضاري35480171841103040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا فتح عماد حذيفة35481171841015053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد ياسين طه نوره35482171842202010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيحسين احمد سعيد سميره35483331842016023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيالرحيم عبد سليم محمد عكرمة ابراهيم35484171841024002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيداود سليمان هشام محمد35485171841020119

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعثمان ابراهيم خليل غادة35486171842286272

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد بهجت محمد وليد35487171841350184

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيعاشور حازم سالم مقتدى35488171841068025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيعلوان ياسين حميد بسام35489171841010008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة493.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيشريف سالم باسم ريم35490171842289074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيبدر محمد حسن مواهب35491171842357223

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيفتحي خزعل تحسين دالل35492171842315044

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد فتحي عبير35493171842281137

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عمر احمد محمد35494171841042042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيقدو علي محمد خضر عائشة35495171842302104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيدلي علي سعدون الياس35496171841109009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة492.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيغزال محمد صالح نور35497171842264071

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيرضا قاسم عدنان حنين35498171842230061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيحسن اسماعيل عواد ثريا35499171842075010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيأحمد ياسين بسام محمد35500171741003165

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيكرمان عبد حسين سلوى35501331842021011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيالعابدين زين محمد رفعت اخالص35502171842289003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد سالم بسام شيرين35503171842301094

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم طلعت آيه35504171842305025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم عدنان هللا عبد35505171841011176

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم سالم وليد احمد35506171841017046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيجاسم حازم نشوان حازم35507171841161034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خليل عمار انمار35508171841016025
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحمو يونس ذنون اسراء35509171842273017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمود ناظم سرى35510171842237161

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد بشير محمد35511171841007130

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيذنون ابراهيم الباسط عبد بدور35512331842016005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيسلطان خليف الناصر عبد شفاء35513171842299066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود جاسم محمد35514171841161119

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائييونس محمد الجليل عبد ايمان35515171842230037

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعبود خضر سعيد محمد احالم35516171842289002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيامين محمد السالم عبد تحسين امان35517171842314007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيالستار عبد رشدي ايمن محمود35518171841023265

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيجاسم احمد خالد رحمة35519171842238035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة488.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيجاسم صالح القادر عبد صالح35520171841363022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيسلطان طه محمد رواء35521171842314055

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيالياس سعيد الياس فاطمة35522171842289131

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعباس سليمان علي عمر35523171841103070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيحمود حسن خلف وسام35524171841009142

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمضحي مناور احمد فاضل35525171841080178

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل عباس فاضل محمد35526171841024114

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلاحيائيحلواص دايخ احسان احمد35527231841210001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيعلي مصطفى جمال بسيمة35528171842308007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيمحمد شحاذه ناصر عمر35529171841025109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد جاسم زبيدة35530171842251089

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم احمد سناء35531171842274120

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد فاضل سامي  رايه35532171842315048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد جرجيس امجد ايمن35533171841015039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد عادل احمد محمد35534171841017231

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييوسف جاسم السالم عبد ميسم35535171842286339

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيحمودي خليل الكريم عبد زيد35536171841001056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد خضر احمد سارة35537171842281092

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسعيد خليف القادر عبد نجوى35538171842277186

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيعباوي محمد الجبار عبد غفران35539131842240009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد خلف رند35540171842300035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحامد حمدون احمد رسل35541171842285082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد القادر عبد عادل عمر35542171841351120

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيحسن الياس هللا عبد نور35543171842305121

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد برهان محمد35544171841351145

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيالرحيم عبد سليم محمد عكرمه هاجر35545171842232311

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيحسين قاسم جعفر سرى35546171842265027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيحسن صالح محمد ايهاب35547171841019025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيمحمد سعيد شاكر علي35548331841013018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحميد حمزة عبدالكريم حاتم35549171741008065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائييونس حازم فارس سرى35550311842038047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيحديد علي احمد ضحى35551171842238062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيداود الرزاق عبد صالح مريم35552171842357212
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيذياب صالح احمد اسراء35553171842363001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيفتاح فاضل رزكار زكريا35554331841001038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد عزيز الرزاق عبد كرم35555171841007120

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد حسن شهد35556171842300047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحسين حبيب محمد منال35557171842277177

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد عاكوب طالل امجد35558171841026057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيسلطان احمد يونس ندى35559171842077029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيعيسى حبيب اديب افروديت35560331842044001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة481.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خالد فوزي سمر35561171842242081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيالقادر عبد احمد شهاب حنين35562331842020005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيأحميد امين محمد علي محمد مصطفى35563171841026309

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيرشيد الوهاب عبد جمال مريم35564171842294217

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيبوش هللا عبد محمد فهد35565171841351130

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم زوبع هدير35566171842230202

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيسويف محمد ابراهيم هللا عبد35567171841042025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعمر خالد وليد خالد35568171841028080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائيحموش حسين كريم نجوى35569171842241033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيداود احمد نشوان راوية35570171842279026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياسماعيل ابراهيم مروان نور35571171842290242

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيجاسم زينل عمار كرار35572171841066028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد فتحي الجبار عبد محمد35573171841020110

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيخليل عبدالوهاب رياض عمر35574171741008196

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة478.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيحمد حسن عدنان يونس35575171841170057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيمعروف امين محمد عدنان ايمان35576201842172011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد سالمه محمد ايمن35577171841143023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيكردي سالم خضر امل35578171842259007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةدهوكاحيائيمراد مصطفى رمضان زينب35579331842043010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد مصطفى باسم براء35580171842232068

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيعلي الياس كاميران جومانا35581331842013002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة477.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيطه هللا وعد فارس اية35582171842235035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد وليد نور35583171842281196

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد فارس غفران35584171842274149

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيابراهيم طلب شامل اطياف35585171842299011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيسليمان محمود احمد يقين35586171842271040

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيهاجر محمود الكريم عبد محمد35587331841070135

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسن االمير عبد هشام فاروق35588231841008123

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعزيز إبراهيم محسن مصطفى35589171841001160

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعلي يونس علي حسن35590171841012039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيسليم ذنون هللا عبد سارة35591331842040084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيصالح مهيدي سعد زينب35592171842302082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسعيد شريف محمد تحسين شذى35593171842297079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين بيان اشجان35594171842244002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحياوي ابراهيم احمد حياوي35595171841005043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائياسماعيل حقي ضياء يحيى35596171841021127
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد جاسم سعيد عمر35597181841036068

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى قدو سمير نسرين35598131842242014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحامد علي حسين أمنة35599171842281001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيصالح سليمان المعين عبد فاطمه35600171842290189

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الرحمن عبد محمد رحمة35601171842267064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيفصوع جبار سالم محمد35602231841055034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي طالب محمد فارس دالل35603171842235070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلاحيائياحمد علي عبد عمر35604311841064006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةدهوكاحيائيحسين كلي الياس مياسه35605331742065007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد سليمان يعقوب عائشه35606171842357182

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمظلوم بداع مزهر عمر35607171741005139

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد سالم احمد نور35608171842232294

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيإبرهيم عبد ادريس غزوان35609171841027101

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعواد ذنون لزام هيا35610171842317096

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي كريم فتحي رحاب35611171842357083

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحماده امفرح اسماعيل اسراء35612171842281011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيظاهر برجس ظاهر علي35613171841046023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي الرحمن عبد طلعت اية35614171842235032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيفاضل ميسر هشام عائشة35615171842301104

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحياوي مخلف اياد زهراء35616171842280116

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيعلي شاهر يحيى دالل35617311842045015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم حميد رقيب35618231841173042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجواد فاضل جمال فاضل35619171841080179

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيحسن ذنون رعد غفران35620171842292064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييعقوب محمد سالم ايمان35621171842274041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيخضر محمد عبد هند35622171842235204

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعبود محمد عبود محمد35623171841161133

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائييونس حيدر عصمت رحاب35624171842251070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائييونس هاشم زيدان هشام35625171841160047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد خضر محمد35626171841142041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيشاهين يونس هللا سعد سجى35627171842286216

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيجارو سالم طالل ايالف35628171842237048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيخلف هللا عبد بشار عامر35629181841067043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسليمان عباس عصام شيماء35630171842296108

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيصالح محل احسان رحمه35631171842314045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائييونس مصطفى ابراهيم سعيد35632171841018093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيذنون انور محمد براء35633171842273048

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيسليمان سالم صالح سالم35634171841005054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيعطية حسن طارق مغارب35635171842202008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيرضا قاسم محمود رضا35636171841178035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0اورفا-  تركيا االهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيسليمان يوسف خضر مهند35637131841248001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيخدو حسين صباح محمد35638171841351157

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسن حمد محمد نور35639171842240034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيسرحان حمد ناجي عمر35640191841350028
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيخضر سعيد محمد حبيب سندس35641311842047110

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحمو سعيد احمد ذاكر35642171841028083

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم حميدان عبد احمد35643171841026029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائياحمد حسن حميد عباس35644331841070077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيرجب احمد محمد ريم35645171842284035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمخيلف نايف محمد ابراهيم35646191841066003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسليمان نادر ثامر رقية35647171842297047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد يوسف شيت محمد حسام35648171841080059

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيحوير يونس كريم قاسم35649171741143067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعبود عويد نواف صفاء35650171842286250

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد الدين صالح حسام35651171741143024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيجاسم خضير ثائر علي35652171841042030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييوسف محمد احمد سماهر35653171842357156

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيعويد عايد هاشم احمد35654191841071014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.1للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد ناظم زهراء35655171842294123

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيذنون هاني دريد احمد35656131841001004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا مد ناصر سعد35657171841143047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمولود عاصف موفق رامي35658171841016042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيالياس موفق شوكت رحمة35659331842021036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيالياس خيري عدنان زياد35660331841070056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيعباس خضر نواف السالم عبد35661311841011025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيطه اللطيف عبد محمد العظيم عبد35662171841015109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيبللو فتحي بشير منار35663171842254060

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمرعي غانم اكرم فاطمة35664171842273136

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيتوما سلمان نجيب شيرين35665171842247034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للنازحين خلدون ابن ثانويةكركوكاحيائيعباس حسن حسن مصطفى35666201841063023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيغزال حبيب احمد مروه35667171842357207

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيالكريم عبد جمعه كريم غادة35668311842045024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيرشو احمد علي محمد35669171841026258

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيهاشم توفيق محمد صديق فاطمه35670171842261058

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيهنداوي رضا طالب ايمان35671171842235043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيالياس خضر فضيل اسراء35672171842299008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحمادي ابراهيم هللا عبد ميساء35673171842279101

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيعلي رشيد احمد بالل35674191841003015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين نامق علي35675171841021074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيعلي حسين احمد هللا عبد35676331841016007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيعايد خالد ازور فاطمه35677311842043023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل غانم مروان فاطمة35678171842280195

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد حسين صالح جهينه35679181842243030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائينوري اسماعيل بدران رسل35680171842268050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيعلي عيسى خلف فاروق35681171841072011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعكلة ياسين نايف هديل35682171842281212

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيأحمد محمد صفوان سارة35683171842297068

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيداود ياسين طه نور35684171842319071
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيابراهيم نجيب اديب دعاء35685171842319023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيزينل مختار الهادي عبد عمار35686171841177006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمود طه احمد حذيفة35687171841351042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائياسماعيل حمد قادر شعبان35688311841002009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيمصطفى خضر سليمان بتول35689171842075007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيخضير صالح كريم حاتم35690171841026067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الفاضلية ثانويةنينوىاحيائيسليمان داود سالم محمد35691171841340017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىاحيائيرشيد مجبل خليل يوسف35692171841050016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحسين طلب خالد ماهر35693171841007126

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيلطيف عطيه داود سفيان35694171841049039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الكريم عبد تقى35695171842232080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيشطب حسن علي براء35696231842103006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيبكر سعيد محمد سمير محمود35697171841028240

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيناصر عويد عبدالعزيز محمود35698171841162116

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس غزوان غفران35699171842254051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيخليل زكري احمد ايوب35700201841022015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي خالد الزم35701201841024030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيعواد رجب سالم ميامي35702171842314105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيشهاب محل صالح محمد35703191841066109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيخلف معيوف عايد طالل35704311841001016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائياحميد سلطان صالح فوزي35705171841042036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائينده فاضل خلف احمد35706101841041003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد الستار عبد35707331741015012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيبكداش جمعه بالل فاطمة35708171842364022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائييونس علي يونس ريم35709171842274088

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيجاسم حميد غانم فاطمة35710171842237201

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيذنون صالح خالد احمد35711171841351013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحنوش خليفة نخل بدر35712171841049018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيرجب هللا عبد رجب امل35713311842002008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيشريف غانم اياد محمد35714171841015158

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيحسين هللا عبد احمد ربيع35715171841043017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيمراد خلف كرنوص زريف35716331842052013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيحسين علي احمد صفاء35717331842020015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم هللا عبد رجاء35718171842254027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمود احمد رغد35719171842301061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمد امين محمد فارس منار35720171842294226

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحسن طلب هللا عبد ماهر35721201841005045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيمصطفى خطاب محمد مصطفى35722201841015065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائييونس محمد رجا ليندا35723171842308031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمرزه عبد مهند مرسلين35724271842160186

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم جمال محمد35725171841020099

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيخضر فيصل ابراهيم خليل35726231841256024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد شهاب صالح35727171841010023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىاحيائيمظلوم ابراهيم سليمان عائشة35728171842201001
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيحسن اسماعيل عواد عمر35729171841075027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيولي محمد كول الدين سيف شيماء35730201742117033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعلي الياس غازي سلمان35731171841027049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييحيى زكي فارس خيريه35732171842288087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيعباس يوسف عدنان نور35733171852251030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقينذير محمدسامي مشتاق عبدهللا35734171851012080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة538.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقيهللا عبد حسين سعدي آمنه35735171852292004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيحميدان إسماعيل أحمد مهند35736171851001159

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيجاسم وسمي محمود محمد35737171851036051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي محمد ثامر35738171851021026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيعلي يونس طارق زياد35739311851071017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد فيصل بسمان محمد35740171851021064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم خالد محمد35741171851076012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيمحمود علي محمد سارة35742171852289042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقياحمد فتحي عمر محمد35743171851021069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة490.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيبهنام يوسف صباح محبه35744311852058017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقيعزت احمد سعدي استبرق امنه35745311852058002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيالجبار عبد محمد القهار عبد اسماعيل35746171851080013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة485.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيجنعان علي رشيد بنيان35747171851104007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيعلي صالح سالم ريمان35748171852231024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة484.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىتطبيقيعائد شحاذة محمد عمر35749171851064016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة483.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىتطبيقيعبدالعزيز فاضل بسام آمنه35750171752274001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيطه محمد احمد محمد35751171851144089

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيعبوش جرجيس محمد هللا عبد35752171851084021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعباس ادريس غازي احمد35753171851019008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيمحمود هللا عبد جوهر انس35754171851007019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد عباس مكي حمزة35755171851012033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيالسالم عبد هاشم ظاهر محمد هللا عبد35756171751001028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد الرحمن عبد احمد ايهاب35757171851008033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيزيرو محمود ثائر ديانا35758311852054005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيمحمد جاسم ابراهيم ادهام35759171851053003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقياحمد يوسف نجم وسن35760201852229013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة474.0اسطنبول-  تركيا االهلية العراقية الفاتح محمد مدارساالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم محمد عائشة35761131852223005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيجاسم نافع ميسر زينب35762171852231034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق احمد عامر ُعال35763171852273039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمود مصطفى طه دنيا35764201852345030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد عدنان كمال لؤي35765171851019084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق احمد ماهر هللا عبد35766171851015087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شكر غسان بلقيس35767171852231012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيعنتر محمود شاكر ميثم35768201851009065

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد شيت نور محمد رقيب35769171851001042

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيخليل محمد فارس العابدين زين35770171851160018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيقدوري زيدان غسان بكر35771171851021025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيعبد محمد ابراهيم نبيل35772171851207015
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيعبو خضر ابراهيم ايمان35773131852243002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقيفتحي محمود رعد محمود35774171851031020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنين المركزية االعداديةنينوىتطبيقياسماعيل خليل الباسط عبد غيث35775171851002009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد الغني عبد محمد ايه35776171852294014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكتطبيقيعبدال الياس طارق عهد35777331852041010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيسلوم علي زياد نور35778171852235069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيسعيد فائق محمد نسرين35779171852288095

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقياحمد حبيب يوسف شاهر35780171851031009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقييونس فتحي هللا عبد وسام35781171851007109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيسعد حسين سعد معاذ35782171851207014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىتطبيقيكاظم طالب جاسم هللا عبد35783211851081007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيذنون حازم عمار سارة35784171852296026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيسعيد محمد غانم رضوان35785171851084017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيجاسم خضر هللا عبد جاسم35786171851104008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيحداوي عبيد كاظم علي35787231851018033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيعلي ابراهيم كمال سجاد35788171851178030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيمناور جدعان طالل مثكال35789171851027109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيعرب عابد سلطان يونس35790171851084041

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيالياس تبان محمد ابراهيم35791171851143004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيسعيد محمد يحيى احمد35792171851007017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان الدين صالح بسام فهد35793161851358074

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقياحمد يوسف سامي يوسف35794171851026295

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيعبو محمد صالح احمد35795331851070006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعزيز مهيدي امين اسراء35796171852240001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيحسن خالد اسعد علي35797221851013057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيكاظم طالب مشتاق علي35798231851017061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة462.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعليوي حسين علي بارق35799171851008036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىتطبيقيفتحي الستار عبد ابراهيم براء35800171852230006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيعلي عبد محمد احالم35801171852264002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيصالح نواف احمد اسراء35802171852283003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقياحمد علي فؤاد ريم35803171852294038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةكركوكتطبيقيحردان جاسم يوسف موسى35804201851283001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيالباقي عبد السالم عبد الدين عماد رغد35805171852294034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيعبو احمد غانم نجالء35806171852251028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد سليمان فرحان35807171851177016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد محمد جاسم احمد35808171851015006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعلي حسن صالح مصطفى35809171851019118

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارتطبيقيفليح عبيد احمادي قتيبة35810191851024029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد دهمان مخلف هللا عبد35811191851116032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى عبد نواف محمد35812171851161108

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيجاسم بالل شيت محمد35813171851201007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد الفتاح عبد حمزة35814171851036017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم خضر محمد هللا عطا35815171851103047

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0المختلطة القصواء ثانويةكركوكتطبيقيصالح علي ابراهيم دحام35816201851226003
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيالرضا عبد عويد علي سجاد35817261851023025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقينوري عصام مهند زينب35818171852231033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيعمر الستار عبد محمود نادية35819171852231062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد صالح محمود الرحمن عبد35820171851019053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة457.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيسليمان محسن كامل محمد35821171851080079

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد خليفه خلوف قيصر35822191851287064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود اكرم االء35823171852273009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيغربي محمد جاسم دعاء35824171852281010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيحسين حسن صالح هللا عبد35825171851157025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد سالم صفوان محمد35826171851008114

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيخليل صديق راكان ارشد35827331851070013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيالياس الرحمن عبد بهجت محمد علي محمد35828171851011178

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقيفتحي هللا عبد خالد مروة35829171852299032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود خلف عبد مراد35830191851360054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيعبيد عبوش طالل محمد35831171751009056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المهيري ثانويةكركوكتطبيقيرضوان هللا عبد حامد عمر35832201851034004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيشابا يعقوب حسام حنين35833171852364002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيسلطان ياسين الباسط عبد شيماء35834171852297015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيجاسم يونس الهادي عبد عادل35835171851351043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيعلي سعيد محمد هبه35836171852305034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيمحمود ثامر عامر زهراء35837171852286026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين باسل جنيد35838171851144024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حامد محمد زيد35839171851056004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد مصطفى هذال منار35840171852284019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعلي الهادي عبد بشار براء35841171851008038

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيسعد حسين حسن فالح35842171851207009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد هللا عبد محمد35843171851177023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيزغير عطيوي محمد عقيل35844231851010046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيفتحي حسن يونس الكريم عبد35845171851008070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيذنون ابراهيم ياسر ابراهيم35846331851070002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المنار ثانويةدهوكتطبيقيعيدان يونس مقداد كيكانة35847331852019005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيخلف علوان محمد حاتم35848191851040013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيحسن قنبر حسين بذور35849271852089009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات زمار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد عثمان صالح شيخه35850171852259004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقياحمد حردان صالح عمر35851171851143148

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقييونس امين محمد حبيب رحمه35852171852236016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيداؤد حسين داؤد امنه35853171852235011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبد خليل سعد هاشم35854171851005139

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمود طلب ليث طلب35855171851143100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيقاسم عزيز ياسر محمد35856171851001143

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيفتحي عبد نافع ابراهيم35857171851009003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد الرحيم عبد محمد احمد35858171851023023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين محمد شذى35859171852283031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقياحمد فتحي محجوب شهد35860171852280032
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعبادي جبير الحمزه عبد مرتضى35861291851153253

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيمحمد محمود احمد ايالف35862331852040006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيخليل اسماعيل هزاع زينه35863171852302028

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد حسن حامد امل35864171852231006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيجاسم احمد عناد لؤلؤة35865171852290056

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةتطبيقينوري غانم فائز هللا منة35866131752240008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيحمود ياسين محمود احمد35867171851109009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيمعروف علي هللا عبد محمد35868171851201009

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيعلي ابراهيم محمد فيصل35869171851161082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيمدهاس حميد العزيز عبد احمد35870171851109006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات صو التون ثانويةكركوكتطبيقيعباس سعدو صادق محمد زينب35871201852143004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد احمد علي35872201851022034

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيعسكر هللا عبد حسين مهند35873171851363070

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقييونس زهير مروان حسان35874171851019026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى الدين شمس الدين ضياء علي35875171851027086

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمود فاضل فارس حسين35876171851012031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات صفية اعداديةنينوىتطبيقيذنون حامد احمد ايه35877171852295001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيسكر الحسين عبد حسين نجم35878221851039073

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقييحيى هاشم سمير حذام35879171852315008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيإبراهيم الفتاح عبد ضرغام هبه35880171852315036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقييونس سعيد بسام فتحي35881171851001105

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد شهاب مهند35882171851039080

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيخلف حسين ابراهيم ايمن35883171851104006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمحمود عمر عدنان محمد35884171851011262

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيجابر المهدي عبد حبيب فارس35885221851259016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيخلف جاسم نصيف محمد35886171851018128

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد طه سلطان علي35887171851009076

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد اسماعيل محمد ابراهيم35888171751009003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيدلي عبدالحسن حامد كاظم35889231851042050

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفتطبيقيجياد سلمان حسين علي35890251851020018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد شهاب احمد35891171851018013

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيقدو عبدالرحيم عادل عبدالرحيم35892171851402008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيهدبه احمد نزار سيف35893201851003031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى محمد جاسم يحيى35894171851161120

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيعلي هللا عبد نجم عمار35895211851011031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيجاسم مسرهد صكبان احمد35896211851065004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقييونس هادي انمار الحي عبد35897171851009054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيحمد عجاج الياس ريان35898171851001043

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن جبير علي حمود35899221851022027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيمرعي هادي الكريم عبد هيه35900171852267052

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيعبد احمد محمود اسراء35901171852267003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيرشيد عبدالوهاب وسام بهاءالدين35902171851144023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم حتوف عادل احسان35903241851165002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيسكر نور عبد حيدر علي35904241851006032
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيجاسم يونس سالم يوسف35905171851011236

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيخضر محمود الهادي عبد محمد35906171851161102

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعوده هادي ماهر محمد35907111851026106

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة447.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيرجب صفر محمد بسمان35908171851059006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقينجم ابراهيم سوران يونس35909201851377066

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيعرب محمد باسم آمنه35910171852297001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيامين محي غني جهاد35911201851057008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد صالح خلف مؤيد35912201851020082

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيفهد بيده محمد حسين35913221751063015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيحمادي قاسم ناظم مصطفى35914171851008135

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيمخيف جبر حمزه محمد35915231851042057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيمراد ياسين نبيل احمد35916171851157007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق محمود ليث همام35917171851027153

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيحلبوص علي عطيه حسن35918171851046008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم الزم جميل مصطفى35919221851023045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيعلي احمد ازهر ازهار35920171852283002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمود الفتاح عبد نزار محمد35921171851143180

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيداؤد زكي وسام محمد35922171851011187

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن احمد فتحي احمد35923171851044007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم والي حميد مسلم35924241851203298

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة445.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم احمد باسم محمد35925171851005111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد خلف حسن هللا عبد35926201851020061

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد فيصل محمد الخالق عبد35927171851011081

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي محمد ياسر عمار35928171851015111

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقينايف حسن نايف هللا عبد35929171851015093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيمرتضى احمد شهاب احمد35930271751013008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيجاسم نافع ميسر ياسر35931171851021087

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة444.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيهللا عبد محمود محمد ياسر35932331851070090

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيطه موفق قيس رفل35933171852305016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيهيهات كامل باسم حسين35934221851026021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعزيز حسن صالح احمد35935171851026029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقياحمد طه احمد مدين35936171851025110

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي صالح احمد35937171851016007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيفرحان اسماعيل خالد وليد35938211851030015

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيحسن مرعي احمد يونس35939171851105024

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة471.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمحمود احمد محمود براء35940171822291022

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيشهاب ياسين احمد صفا35941171822296030

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0ايمن-  الخارجياتنينوىادبيمحمد احمد زياد اسماء35942171822401004

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعلي حسين ابراهيم خوله35943171822314019

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبياحمد محمود صالح ايمان35944171822317008

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيجمعة يوسف عكاب وفاق35945171822077004

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيذياب سعيد فيصل ايه35946171822357015

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة428.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيمنصور محمد غالب شيماء35947311822001003

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيسالم رمضان عايد دعاء35948171822271006
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للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبيعمر محمد حسين وسيلة35949331822021015

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمحمد محمود اياد هبه35950171822231105

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبياحمد القهار عبد احمد سعاد35951171822230046

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيعلي عزيز زياد ساره35952171822273031

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيحمودي الزم محمود رحمة35953171822283038

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيمحمود ابراهيم خليل اسماء35954171722284005

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة424.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيحمادي عبد حازم سحر35955171822285047

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمسعد امين عثمان زينة35956171822230039

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة423.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيشريف محمد الدين غياث محمد عائشة35957171822291056

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة422.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيعلي محروس سمير اية35958171822301015

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة422.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيعزيز صباح ثامر امنة35959171822231009

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيصالح محمد علي رويدة35960171822043001

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمد هللا سعد محمد هند35961171822273081

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة420.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيفتحي سالم عزام عال35962171822296035

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة528.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائييونس اكرم محمد زينب35963171842266035

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد رديف جالل ندى35964171842232288

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائييحيى يونس سالم مها35965171842235175

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمليحان علي حسين خالدة35966171842289040

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمعيوف طه خالد هبه35967171842288299

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمود محمد نشوان شهد35968171842403038

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيسليمان خدر سالم سالي35969171842244027

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقياسود سعود هاني شهد35970311852054015

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عاشور عماد مروه35971201852125013

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة438.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيخدر عبدي عالء وديان35972171852245018

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم مشهل احمد زينه35973171852273029

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة484.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيعيسى شريف ياسين ريام35974131822242004

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيعلي قاسم فارس يوسف35975171821028111

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة464.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيساري عواد موفق اية35976171822283021

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعناد عبيد حميد حيدر35977231821016017

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة489.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد خليل صهيب اسيد35978171841024026

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة462.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيقاسم يونس رمزي هاجر35979331842021026

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة458.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمحمود توفيق رفيق ربيع35980331841070048

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيخدر حاجي وعد اكرام35981171842245002

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة446.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائييونس خضر محمد حليمة35982331842021033

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيهادي هللا عبد احمد ساره35983171842302090

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد غانم هيثم اناسي35984171842286051

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة440.0الخارجياتبابلاحيائيعساف عبيس حميد فرح35985231842401032

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيفارس الحميد عبد احمد سرى35986311842031017

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيمشكو خديده سيدو حليمه35987331842052005

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيسليمان عزيز فاخر بدر35988171841066005

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسين سمو ناظم حسين35989331841070034

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيصيرة ابراهيم الرزاق عبد غفران35990311842080041

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد احمد رفل35991171742273174

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسين عرب علي زهراء35992171842244022
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السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياحمد كاظم محرم ياسر35993171841351194

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيمراد حسين مراد لليان35994171842245046

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود شاكر رفعت بالل35995101841014012

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة475.0للبنين القوش ثانويةدهوكتطبيقييوسف سعيد هيثم فاندي35996331851018017

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة466.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيبحويس درويش علي حسين35997221851035032

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعلي سليمان ياسر محمد35998171851026250

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقياحمد محمود شاكر احمد35999311851071006

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيسهيل مهدي مطشر ستار36000231851033034

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم هللا فيض خليل صفاء36001201852106032

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيخداكرم امين محمد صباح محمد36002201851008032

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيناصر طالب اياد منتصر36003111851151033

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعمر هللا عبد امير سفيان36004201851302034

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيحسين علي عالء مصطفى36005211751009056

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىتطبيقيرمضان احمد خالد هللا وعد36006171851052015

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمود يونس محمد36007171851005122

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيجبر شديد نعيم علي36008261851009040

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقينوري حبيب احمد محمد36009261851002053

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيعبد حسن فائق خالد36010211851059011

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىتطبيقيذنون يونس رائد مها36011171852268016

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقيبدر نافع احمد زاهدة36012171852286025

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جدعان محمد عزيز36013171851103046

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد صديق سامي أمنه36014201852139001

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيحسين صالح نذير مؤمن36015331851001050

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيشهاب حميد يونس نور36016171852277053

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد الدين شرف انمار هللا عبد36017171851011256

االثار كلية/الموصل جامعة426.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيفتحي احمد شهاب كفاح36018171822292055

االثار كلية/الموصل جامعة590.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد حسن علي زينب36019171842289083

االثار كلية/الموصل جامعة458.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين يونس غانم خلود36020171842357071

االثار كلية/الموصل جامعة456.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم يعرب تبارك36021171842286088

االثار كلية/الموصل جامعة450.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىاحيائيمقتاد محمد الدين خير زكية36022171842123003

االثار كلية/الموصل جامعة444.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعالوي عبدهللا ثائر احمد36023171841162005

االثار كلية/الموصل جامعة443.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسعيد رجب محمد مريم36024171842296138

االثار كلية/الموصل جامعة436.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرحان غضيب كريم حسين36025141741011033

االثار كلية/الموصل جامعة432.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيياسر تركي حمزة وديان36026241842121220

االثار كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود فتحي سامي رنا36027171742273179

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي حسين جعفر باقر36028231841251038

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد هاشم قيس ليلى36029171842283097

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيشطيب طه سفيان اسراء36030171842237005

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائييونس علي جعفر مريم36031171842265036

االثار كلية/الموصل جامعة426.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحياوي ابراهيم احمد نور36032171842281189

االثار كلية/الموصل جامعة424.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعلي الجبار عبد فتحي رؤى36033201842282049

االثار كلية/الموصل جامعة423.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيربيع دحيدح كاظم ملك36034271841034072

االثار كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الشورة ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد قحطان احمد36035171841033003

االثار كلية/الموصل جامعة422.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحامد صالح الوهاب عبد ايالف36036171842300016
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االثار كلية/الموصل جامعة421.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيضيدان محمد غانم حسن36037261841014018

االثار كلية/الموصل جامعة421.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائيعطيه طاهر اموري محمد36038251841020038

االثار كلية/الموصل جامعة421.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيعلي صديق احمد رسل36039131842243015

االثار كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيطاهر علي محمد طاهر منتظر36040231851043046

االثار كلية/الموصل جامعة439.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيحسن عباس محمد امنة36041171852302004

االثار كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد محمد جاسم محمد36042141851018093

االثار كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيهالل بريس رحيم احمد36043291851004008

االثار كلية/الموصل جامعة433.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيبرهان هاشم حامد حسين36044231851257019

االثار كلية/الموصل جامعة433.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيسليمان اسماعيل سعد سوريان36045331851070038

االثار كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيشياع حميد امجد علي36046221751001076

االثار كلية/الموصل جامعة433.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عارف هللا سعد هاوناز36047201852334095

االثار كلية/الموصل جامعة433.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعبطان مهدي غالب سعدي36048211851226010

االثار كلية/الموصل جامعة430.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيياسين خضير حامد طه36049111851203118

االثار كلية/الموصل جامعة430.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيعوسج خليل ابراهيم محمد36050191751002040

االثار كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمود محسن محمد36051171851080080

االثار كلية/الموصل جامعة429.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيخضر يونس ابراهيم ثامر36052171851010020

االثار كلية/الموصل جامعة429.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيمسلط محمد مشعان حيدر36053181851041016

االثار كلية/الموصل جامعة428.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيهادي جليل علي امين محمد36054251851011036

االثار كلية/الموصل جامعة428.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعلي هاني الباقر عبد زهراء36055221852156029

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد مصطفى صالح كيالن36056171851008099

االثار كلية/الموصل جامعة427.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيرؤوف الكريم عبد يوسف يعقوب36057201851004062

االثار كلية/الموصل جامعة425.0للبنين اربيل ثانويةاربيلتطبيقيذنون ادريس محمد مروان36058311751012048

االثار كلية/الموصل جامعة425.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيمحمود ذاكر محمد امل36059171852288018

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة482.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبيامفضي عواد محمد عمر36060311821006009

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة477.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيمحمود الجبار عبد غازي ضحى36061171822297054

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيمحمد حامد محمد يقين36062171822230086

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمود الواحد عبد سهيل معتز36063171821144161

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة463.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيهادي سلطان محسن نور36064171822295052

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة462.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيعلي خضر محمود العزيز عبد36065171821109008

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة438.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيعواد محمد سلمان يوسف36066171821206175

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيهللا عبد علي الياس يونس36067311821017021

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة433.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد شهاب بشار ليث36068171821001113

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيصالح علي قاسم رحمه36069171822249010

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيمغيتر محمد علي حسين36070171821037005

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعلي محمد سعيد محمد عادل زينب36071171822314037

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة432.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد يوسف لمياء36072171822363035

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيعثمان احمد ثائر دالل36073171822235030

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيخضر الرزاق عبد الصمد عبد نجوان36074171822273070

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيسليم محمد اسعد ليلى36075171822230059

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد حميد اياد36076171821144023

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعلي محمد مطر محمد36077171821161096

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة428.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيحسين محمد علي حسين36078171821037004

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيمحمد بشير سالم سامر36079171821035005

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة427.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيهللا عبد ياسين محمد لمى36080171822271016
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االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبياحمد حسين حسن نور36081171822237096

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيطالب صلبي فيصل صقر36082171821350134

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة426.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبياحمد الكريم عبد فارس تمارة36083171822286019

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيعلي محمد موسى حامد رحمة36084171822293019

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيغضبان حلف مزيد احمد36085171821036003

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيسلطان احمد هللا عبد زينة36086171822041011

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيذياب ابراهيم حمد ضحى36087171822317033

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيمحسن عبادي عباس محمد36088271821045039

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيعبد مهدي ثامر رحمة36089171822301030

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيعلي حسون هاشم مصطفى36090171821005119

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيلطو مسفوه احمد اسماء36091171822357002

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيدرويش حمزة خلف عواد36092171721005085

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيعبد مدان سالم وجدان36093171822264074

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيحمادي عبد ادريس ايالف36094171822230013

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيمحمود خضر غانم دعاء36095171822264022

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيصالح ايوب شجاع زكية36096171822251050

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين المسائية السياب ثانويةالثالثة الكرخادبيحمود مجبل سعد محمد36097121821208033

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة560.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيمحمد حسن خالد احمد36098191841341008

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة553.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيظاهر ابراهيم محمد هديل36099171842280262

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة488.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكاحيائيعلي محمد يونس علي غاليه36100331842041020

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيداود الرحيم عبد علي سميه36101171842273113

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة469.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم يوسف نبأ36102171842288272

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد ذنون شاور ضاري36103171841005066

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود قاسم يوسف ساره36104171842273103

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم غانم عذراء36105171842288221

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمجيد محمد المجيد عبد فاطمه36106171842357193

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيعباس علي صباح فرح36107171842316064

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيقاسم محسن الدين عز طيبه36108171842244033

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة452.0للنازحين الفرات ثانويةكركوكاحيائيشايع دعدوش غسان وضاح36109201841070031

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيايوب مهدي قاسم هيام36110171842296170

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة450.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيجاسم رمضان مؤيد ورود36111171842302156

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيذياب ابراهيم حمد أيمان36112171842317010

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة448.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيحساني يونس حبش نيراس36113171842264075

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيشاهين احمد الزم فرح36114171842264060

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيغائب هللا عطا السالم عبد سحر36115171842273107

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة447.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيعاشور الرزاق عبد علي ضحى36116171842279070

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة446.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصالح هادي ادهام غادة36117171842237193

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة445.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خليل موفق هشام36118171841027170

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيصاحب مهدي صالح نور36119251842170323

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة476.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد ذنون علي محمود36120171851010073

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيخضر محمد وليد محمد36121171851007093

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنين فايدة ثانويةدهوكتطبيقيطه يوسف خالد شعبان36122331851016008

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة442.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمحمد خلف محمد سوسن36123171852240008

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعلي إبراهيم علي إبراهيم36124171851026004
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االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيحسون علي محمد ميسر حسن36125171851007026

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود تحيان ناجي الحميد عبد36126171851112013

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمود يحيى محمود36127171851003120

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد علي محمد يحيى36128171851143211

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة479.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيخلف ضبع ناجح الدين سيف36129171821359019

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيفندي خلف علي الوهاب عبد36130111821034036

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة434.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبياحمد سالم ليث محمد36131171821009146

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة432.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيسليمان سالم سمير مصطفى36132171821012113

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة422.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيفندي خلف فليح عمر36133111821034042

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة421.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيحريجه كامل حامد كامل36134141821151014

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة420.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيبلو محمود الرحمن عبد نسرين36135171822281071

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة577.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةاحيائيعزيز هللا عبد الغفور عبد عائشة36136131842245005

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة462.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائينجم محمود ميسر دعاء36137171842274061

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة451.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىاحيائيشحاذه احمد علي ريام36138171842202005

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة446.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيسعيد صديق خالد شيماء36139171842267099

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة443.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد اللطيف عبد محمد الدين سيف36140171841017111

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة442.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد مهدي محمد رسل36141111842067036

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة438.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حسن عزيز انفال36142171842075006

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة437.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد الرحمن عبد مخلد سرى36143171842232185

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة433.0للبنين القبة ثانويةنينوىاحيائيهللا مال ولي خلف ارشد36144171841081003

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة430.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةاحيائيمالح خضير احمد اديان36145161742235001

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة428.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسن جمعه تحسين ريان36146331841070052

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة427.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكاحيائيبكر عباس صفاء سروه36147331842062027

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة426.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيهادي حمزه مرزه ابراهيم36148231841255002

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة423.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيعاشور زينل عباس حره36149171842269005

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة423.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيتوفيق قيدار انمار داليا36150171842288088

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيمهدي اسماعيل بهاء رامي36151231841251087

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة421.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيرمضان ابراهيم محمد زيد36152171841013030

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد رباط عباس احمد36153231841252006

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة420.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيرمضان ابراهيم انور صابرين36154171842274128

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة420.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيعباس عويجل صبري علي36155221841214013

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة420.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعبد علي حسين بهاء36156221841310023

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة452.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم رمزي مازن محمد36157171851016097

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة447.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياحمد موفق بسام ابراهيم36158171851017005

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة438.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيخسباك حسين سعد وسام36159101851024027

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيهادي شاكر طالب علي36160231851054059

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة437.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيخطل حنون حميد جاسم36161221851042011

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة437.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرسن حنش عادل حسين36162141851030003

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة435.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيرشيد يوسف محمد قصي نور36163171852288099

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة435.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيحميد نوفل ربيع خالد36164171851143070

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة432.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد محمد قاسم جاسم36165111851042008

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة432.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم محمد جاسم36166171751007007

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة431.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحماده نعمه هللا عبد حياة36167201852025001

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة430.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعبدالواحد هاشم حسين علي36168231851042040
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الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة430.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعبيد مجيد حسن علي36169251851008097

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة429.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيساجت عيال احسان احمد36170231851017003

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة428.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيحسين عبد غازي عباس36171211851028006

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة428.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيحميدي عبد عباس منتظر36172231851060053

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة427.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيمولود حميد جودت فاطمه36173201852395033

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة427.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيحسن يونس محمد هللا عبد36174201851009031

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة426.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيخدر حجي دخيل رانيه36175331752042005

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة426.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح هادي حسين محمد36176101851155022

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة426.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيناصر عبيد خضير مصطفى36177271851009082

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة426.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيابراهيم طعمه ابراهيم حسين36178231751185008

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة425.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيفرحان جابر عزالدين عبدهللا36179261851005037

الجميلة الفنون كلية/الموصل جامعة425.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل حاتم ذر ابا ناصر36180221751041095

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحاشوش فرهود جبار مقتدى36181131851012146

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة649.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيطه علي علي الدين نور36182151851011074

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسن محمد فاضل مصطفى36183281851002081

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خليفة علي محمد36184111851003039

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيكاوي عاصي الرسول عبد بتول36185161852239011

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن محمد الهادي عبد محمود36186141851021098

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكصيب علي طارق زياد36187281851006054

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد سلمان علي صابرين36188111852070021

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسين خالد وليد حسن36189141851021025

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيونان جيجان جبار باقر36190281851044016

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيجارك اسود فوزي فرح36191211852178027

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم سلمان شيرين36192141852109009

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقينصيف مشعل لؤي سيف36193191851060013

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغالم محسن علي مجتبى36194141851017096

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيهتيمي كريم خالد حسن36195241851011004

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيعبد عيال عارف مريم36196211852098043

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيفارس فائق احسان احمد36197211851033002

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي ضاحي عادل حسنين36198121851030023

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقياحمد شهاب نهاد حيدر36199161851352069

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي حسين احمد36200141851201316

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقياسماعيل صاحب كاظم حسين36201151851005034

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقياحمد عواد غسان بالل36202211851005012

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسين غازي ماجد ساجد36203281851002024

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحمادي قاسم جبار القاسم36204281851006020

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيفرحان جرو كاظم الدين سيف36205281851044067

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين النظامية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبر جاسم شلش علي36206141851002017

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجليل عبداالمير عصام غفران36207131852071036

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمنصور سلمان عبدالرضا حسنين36208261851001017

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن كاظم جواد زهراء36209111852109019

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.6الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم هشام صفوان احمد36210101851002001

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم النبي عبد حامد نورهان36211111852070038

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر حمد اياد خضر36212141851026016
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الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيقاسم حسين علي حسين36213141851016033

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.2للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليل طالب حيدر هللا عبد36214101851026066

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمعروف هاشم صالح الدين بهاء36215101851022014

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيهادي محمد الستار عبد ريام36216211852145008

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيموزان رحيم خالد علي36217281851012042

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد هادي حسن محمد36218151851005088

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيعلي حميد شاكر حيدر36219231851011013

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكريمش حميد فاروق حيدر36220271851001040

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقياسحق حنو اسحق لندا36221141852077033

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم عيسى يونس36222141851047124

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان داود ناطق ميقات36223141852072056

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفيصل فاضل علي اسراء36224131852101002

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة574.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيعلي حسين ثامر سجاد36225111851008029

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة574.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي محسن كاظم محمد36226151851020050

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حسين محمد احمد36227101751043003

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمطرود فاضل عباس سجاد36228151851015031

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيرحيل سيد عوده علي36229161851019095

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم خضير كريم حيدر36230141851017040

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيخنجر كاظم جواد لواء36231281851032028

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر فالح سمير زهراء36232131852094022

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيقلي جاني فالح زينب36233141852071010

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيعيسى سالم ياسين محمد36234111851047013

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر علي حسين مؤمل36235131851034033

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرختطبيقينمر كوكز جبار حوراء36236121852115001

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة568.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيشريف فاضل نعمه صادق محمد36237251851031143

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة567.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيمجيد فعل فاضل مالك36238281852061017

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة567.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمزعل عويد الكريم عبد ناديه36239111852075035

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة566.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان سعود باسم زهراء36240221852412002

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة566.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم جمعه محمد مريم36241131852091052

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة565.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي اسعد اسماء36242111852080003

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي الباقي عبد علي هاجر36243101852118037

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد سلمان ثائر ايه36244141852125003

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن جاسم علي حسين36245131851030023

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة562.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجابر طاهر تحسين حسن36246131851012027

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة562.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحبيب وسام مجبل مريم36247211852098044

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس كاظم صباح ايوب36248141851013020

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين عبدالحسين ضياء إيناس36249101752110002

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد فاضل عباس قسور36250111851009039

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيتقي رؤوف عالء قيصر36251121851031085

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيعلي كامل ثائر محمد36252221851046062

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجوده ابراهيم عباس كرار36253131851030063

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد مزهر ماهر امنه36254101852120008

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد رشيد اسعد علي36255101851016032

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمناتي عبيد كريم حسين36256141851030006
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االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيلفته موحان طارق فرقان36257221852190080

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبداالمير جليل حيدر محمد36258131851007022

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان فهود نافع مقتدى36259161851094098

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبر جايز كريم صفاء36260151851008018

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسمير محمود سعد ميس36261141852079041

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس فاضل نعمة عبدالرزاق36262131851005027

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد شهاب عامر حيدر36263131851031031

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقييوسف عودة جبار غزوان36264161851363138

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيخلف صالح محسن رضا36265281851022030

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد عباس شوكت بلسم36266101852120012

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي الكاظم عبد جواد هللا عبد36267151851005062

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم جواد ماجد هدى36268151852054052

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيسلجه عوده كميل حسنين36269261851028020

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحسن هللا عبد ضياء عباس36270261851027042

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم جعفر محمد مريم36271111852074034

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمه حميد خليل مريم36272111852114030

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيفرحان كاظم باسم الزهراء فاطمه36273121852102041

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبد حاتم عمار نزار36274131851252109

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد علي خالد احمد36275141851016004

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقياسد جمشير جليل مصطفى36276151851015073

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود نعمه اسعد فاروق36277141851013074

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيشهاب محمود عباس سجاد36278211851002027

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيملك راضي عبدالكريم رامي36279131851030030

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعاكول زيدان حقي زينب36280141852135011

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة675.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد سليم حسين محمد36281231841005139

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة667.8للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر ظاهر عاصم طه36282141841007047

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيرجب مجيد ابراهيم مريم36283261842117029

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسون الحسن عبد زهير نور36284121842107219

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلباص جميل كاظم مصطفى36285141841019095

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان علي محمد رائد36286101841020051

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعزيز غازي اياد زهراء36287291842085056

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيريحان علي فالح مروه36288191842369093

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطه احمد لؤي االء36289141842129005

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0الخارجياتاالولى الرصافةاحيائيبدر صابر الجبار عبد مريم36290131842401033

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمد ثامر امنة36291111842062011

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيجاسم سلمان علي كبرى36292111842085061

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي الكريم عبد فيصل قبس36293101842116036

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفارس عوده رزاق فاطمه36294141842110123

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحليم عبد حاتم اسهل فاطمه36295101842094031

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيهادي فالح حسن سجاد36296261841002018

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمهدي فاضل ميثم هدى36297231842088355

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف صبار خليل الزهراء فاطمه36298141842111106

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي عكيش خليل زينب36299121842117018

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائينصيف حسن محمد هبة36300111842072096
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والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمهيدي اسعد محمد تبارك36301101842113015

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعجيل جاسب ناصر نور36302131842072060

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد نوماس علي مصطفى36303251841031825

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيصكر علوان مبدر ايه36304211842098017

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز غازي صباح حوراء36305131842093037

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة649.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمحمود سلمان قاسم محمد36306211841014092

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجابر الحسين عبد عالء مريم36307261842250198

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل مسلم رعد ايه36308111842114011

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيحسين هويدي حسين زهراء36309291842085061

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيمهدي الرحمن عبد رأفت يوسف36310311841012043

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجحيل كاظم مجيد الزهراء فاطمة36311291842052198

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيالسادة عبد ارحيمة زامل الرحمن عبد36312121841007091

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيثعيب فاخر علي ضي36313111842106031

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجمعه علي حسين طيبة36314141842089021

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيكاظم جعفر عباس نرجس36315271852095047

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر عمار الكريم عبد مهيمن36316161851073033

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعطيه مطلق تايه عباس36317141851050017

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرميض خليفة اسعد احمد36318141851026002

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان عباس محمد صبا36319141852077028

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار جعاز كريم احمد36320241851011002

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيالزم خالد عصام غدير36321111852104010

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالدين خير مصطفى علي زيد رغد36322141852078012

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعزيز عبيس سعران ضياء36323231851005028

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيممدوح نوري عمر عائشه36324101852091019

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة673.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن عزيز محمد نور36325131842117173

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد هادي محمد شام36326311842047114

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمهدي محمدتقي عبدالمطلب كرار36327261841001135

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم الحسن عبد محمد فاطمة36328121842118076

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيمرعي محمد جاسم نور36329201842137039

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحمد حسين موفق احمد36330221841084008

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطه احمد عدي أمنه36331141842104001

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعاجل حميد رشاد هدى36332111842114109

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيهللا عبد مردان علي تبارك36333261842117007

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة660.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائييوسف الكريم عبد سالم حيدر36334101841028034

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحايف ابراهيم ثامر هديل36335101842118085

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائينايف محمد مجيد عمر36336191841007118

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة655.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبدالوهاب احمد عمر36337131841020063

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيدحام محمود ياسين محمود36338121841029027

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيشهيب علي عبد اكرم زهراء36339111842065043

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن يحيى عمر فاروق36340141841025007

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجليل غالب نزار فاطمه36341121842104026

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف مهدي علي سما36342141842111088

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم عدي سجى36343211842156025

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالخالق عبد احمد ثابت داليا36344101842086038
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السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد ناجي محمد حسنين36345101841002022

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزغير حسون حيدر اشجان36346141842089005

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة649.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياللطيف عبد عدنان الناصر عبد هللا عبد36347101841026131

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة649.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيزاهي سلمان عاصم محمد36348101841026215

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.5المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفته عبيد محمد مريم36349131842108061

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيثاني الحسين عبد محمود مريم36350121842102075

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسر الكريم عبد رعد زهراء36351141842072049

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة647.4للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيهاشم طاهر رحيم زهراء36352221842421034

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائياهوين زوير محسن زهراء36353131842118092

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحنتوش كرم ناصر يوسف36354141841042053

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم كاظم محمد عباس36355141841042009

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم كاطع جبار ضواء36356151842055068

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطير حسين علي حسين36357151841005035

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة645.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد ابراهيم نهاد نور36358131842121120

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة649.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف مهدي علي حسن36359141851007005

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيجبر حسين خماس علي36360281851009045

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحمد رشك رياض بهاء36361151851010004

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيخضير الكاظم عبد نجم محمد36362231851022044

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيعبد مصلح احمد فاروق36363321851010034

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيحسن عباس علي حسين36364261851016006

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيموسى زهيد احمد علي36365281851032020

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي موحان امين مصطفى36366161851030120

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعبيد حياوي رياض هللا عبد36367231851027022

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيشجر ياسين محمد منتظر36368281851001173

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحسن النبي عبد صادق جعفر36369271851001019

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة622.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جواد علي زينب36370141852078017

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حنون عباس محمد36371131851016024

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيسعيد وسمي محمد هللا عبد36372311851024023

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيزغير عباس حسين فاطمه36373141852078030

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس فاضل طالب مصطفى36374121851031118

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين فرهود جاسم يحيى36375111851018066

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة569.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم سليم خالد مصطفى36376131851030076

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة566.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسون عوده شاكر مالك36377121852105059

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة565.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعواد جبار صادق حسين36378161851084058

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيمجيد الحميد عبد والء زيد36379231851005023

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيرايح فريد جمال جعفر36380251851031031

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة564.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد الرزاق عبد قصي محمد36381101851028011

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة563.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد هللا عبد بسام هنا36382101852078004

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم الدين عالء ياسر36383101851016058

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضر اياد آيات36384271852060003

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر كاظم ساجد وصفي36385131851017037

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة562.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبود احمد فاطمه36386131852070031

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصادق حمودي حيدر رحمه36387141852104008

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد ابراهيم عالء حسين36388221851300053
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الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين رضا محمد احمد36389111851018012

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حامد رائد ابرار36390111852114001

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد محسن احمد فاطمه36391141852079033

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود منير علي سيف فاطمه36392141852103008

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.4المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين مسلم نزار الصادق جعفر36393111851010005

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد الغفار عبد حكمت باقر محمد36394111851004093

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيرويضي خضير تقي مرسلين36395111852114029

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغانم عويد ماجد دعاء36396141852108008

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم احسان غفران الفاتح محمد36397201851001064

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيأمين الكريم عبد هاشم اسراء36398211852139005

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي محسن جليل مصطفى36399161851019153

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيكبيش حسين علي حسين36400281851102003

الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحسن علي محمد وسام يوسف36401101851029037

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة647.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيسلمان جليب علي بهاء36402261841168004

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيزغير جاسم مرتضى مصطفى36403161841094086

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة645.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا خلف عماد مريم36404141842225112

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة644.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعودة كاظم مؤيد علي36405161841075188

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة643.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم حرب محمد زينب36406131842100042

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة641.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجعفر جاسم جعفر محمد36407121841001065

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة641.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيخلف محسن حامد جعفر36408271841011012

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة640.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد صالح محمد خوارحم سامان36409141841200014

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة640.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود علي خضير مصطفى36410121841022108

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة640.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن رسول محمود غفران36411131842115009

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود هندي احمد شهد36412101842221041

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيسرحان خلف حمادي رونق36413101842090027

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة638.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميساناحيائيخريبط الحسن عبد جمعة جعفر36414281841102002

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة637.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعسكر سعيد كريم ابراهيم36415251841031019

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم عدنان عادل سالم36416111841017018

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيعلي االمير عبد اسعد طيبه36417271842089052

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعلي عبعوب هيثم عمر36418211841005086

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد كاظم هدير احمد36419111841037004

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين حوري عدنان طارق36420111841019015

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة633.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيعيدان تركي ماجد علي36421261841168016

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة633.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلطيف علي حسين بكر36422131841030021

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد عصام مروان36423201841399040

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي حسين عادل أمنه36424131842121001

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.8للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالواحد عبد اديب جمال الرحمن عبد36425131841037035

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم عبد محسن صادق36426121841005017

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيياسين جاسم حامد محمد36427281841009038

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد هللا عبد عباس هدى36428221842139162

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيجاسم عماش عبدالكريم حسين36429191841067030

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة629.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيناصر محمد هادي هللا عبد36430101841014038

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمود الجبار عبد زبير محمود36431171841017285

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبد الجليل عبد صالح كميل36432291841013034
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العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن عباس الحسن عبد محمد36433161841108009

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابوالقاسم فريد محمد فاطمه36434131842117131

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيرمضان هللا عبد رمضان قصي36435101841019107

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيسعيد فاتح حسن دنيا36436201842154013

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي حميدي يوسف حارث36437191841009047

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزه خشان علي محسن36438141841019068

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمبارك عبداالمير محمد علي36439131841030064

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجليل الكريم عبد محمد علي36440121841026087

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0الخارجيونالثانية الكرخاحيائيحسين عبداالمير محمود احمد36441111841400002

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمذري علي حسين علي36442131841002031

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي باشا جالل شهد36443111842109082

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصادق نوري محمد زهراء36444131842086035

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى امين نمير هللا عبد36445101841026142

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عادل ايه36446101842111011

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحاتم خلف الرضا عبد هاجر36447141842105043

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالوهاب عبدالكريم احمد سعاد36448131842116024

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصبري فهمي محمد احسان فهمي محمد36449161841075256

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن محروس مهند علي36450101841026175

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة622.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير حميد فؤاد الدين جهاد36451121841031040

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة622.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعريبي نعيم صفاء تبارك36452111842086007

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة622.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيخالد حلمي محمد ياوز مينا36453201842118151

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة622.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيرجب نوري محمد اياد ابراهيم36454131841229004

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس محمود احمد عمر36455111841016063

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس عرموط محمد جمانه36456121842102025

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين كامل مصطفى زهراء36457131842118094

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0المختلطة البيطار ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم موحان علي محمد36458111851167007

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيموسى حسن كاظم انور36459161851004006

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيثويني عالوي حسين علي36460131851015034

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين رياض رائد علي36461141851026034

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس فاضل نافع عمر36462141851064014

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف االمير عبد حسن حمزة36463131851031028

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن حميد مهدي الهدى نور36464141852134040

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيمشري ساهي جاسم مرتضى36465221851040062

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيهادي مهدي رعد الزهراء36466231852093005

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيعبد نجم سهيل مجتبى36467221851008027

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن عبدالحسين شجاع ضحى36468131852094037

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزيدان صبحي عالء سجاد36469131851003028

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيالغني عبد خليل قصي قمر36470111852068013

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيطعمه شالكه شناوة حسين36471161851030039

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهامل الكاظم عبد علي مصطفى36472141851047108

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهالل حسن يوسف اوس36473151851005016

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم حسن صالح علي36474101851020105

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة676.4للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرحان دوهان سليم سرمد36475111841045007

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة675.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيحسين طارق محمد الرحمن عبد36476181841032010

2889 من 829 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح فيصل الملك عبد السالم عبد36477101841016020

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيسليمان الحكيم عبد خالد أماسي36478211842135007

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة673.1للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحمزه عمران عامر ايات36479271842077009

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم ناظم ايوب36480161841084015

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان محمد قاسم محمد36481141841021137

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمكطوف عطيه علي زينب36482221842135076

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيرضا محمد حامد ماجد زينه36483271842093030

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسين مهدي قحطان علي36484141841046016

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعواد عباس باسم حيدر36485131841030033

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحميد عبد بدري وائل بدري36486161841060016

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرحان حاجم ابراهيم ايوب36487131841034004

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيرحمه صدام مصطفى الحسين سبط36488141841017050

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائينايف احمد يونس هيثم36489101841028111

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيجابر وحيد عالء الهدى نور36490111842110100

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيظاهر محمود اسماعيل ايوب36491131841244002

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيصبر شهيد عبدالرحمن مصطفى36492261841001182

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.7للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيياسر الهادي عبد صالح االمين محمد36493111841050023

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيرواش رجه محمد جاسم36494271841001049

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيعلي محمد هاشم حسين سرى36495261842134022

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيقاسم شيال حيدر علي36496121841026070

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيحسين فاضل عماد عباس36497291841020018

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم نعمه ناجي الزهراء فاطمه36498231842088242

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبيد عوده ابراهيم مهدي36499271841005319

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة662.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد ابراهيم نصير احمد36500101841028012

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرزوقي داود ايهاب رباب36501141842094045

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعواد سعيد جاسم علي36502221841002125

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف صالح فاضل نهى36503101842110060

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجعفر حبيب ممدوح كرار36504131841003044

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيابراهيم اسماعيل هيثم احمد36505281841006022

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد حسين رزاق حسين36506141841027015

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد طربوش سلطان براء36507141842225134

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد الجبار عبد علي مالك36508111842113078

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيجبر علي عبد كاظم علي36509231841071032

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيخشان ياسر فاخر دعاء36510261842250039

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين االهلية البسمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصبري زكي محمد وصفي36511121841037010

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي طالب محمد قاسم36512121841030123

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن قاسم علي حسين36513151841013016

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد محمد ثامر الهدى نور36514141842117065

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد ايمن ازل36515131842108002

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبجاي عبود حميد ليلى36516151842055088

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان ابراهيم ناظم طيبه36517101842090047

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن عدنان عمار اسراء36518141842129003

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد رضا محمد احمد36519201841303019

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغدير الزم عالوي عماد36520131841003042

2889 من 830 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم سلمان ناجي الفقار ذو36521271841005097

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمحمد غازي محمد حسين36522281841006052

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيصالح محمد غريب محمد محمود محمد36523211841011080

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.5المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه رحمن نعيم امير36524111841010007

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي عثمان انس36525101841017015

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسن عصام نغم36526131842111072

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم نصيف محمد يونس36527141841183025

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمهدي فدعم كاظم الدين منار36528231842090251

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيمجيد الحسين عبد رحمن مصطفى36529241841048021

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم جعفر ابراهيم36530271851005002

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيحسن حمو صالح مهدي36531201851007037

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة649.0المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود مهدي محمود احمد36532111851010002

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيراهي خيرهللا مجيد علي36533261851001040

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة645.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن جاسم اليمه عبد حسين36534221851046017

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة645.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمايود ناصر سعد حيدر36535261851001022

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيالرسول عبد  الكريم عبد حيدر  بكر ابو36536211851003001

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة637.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيخداد اسماعيل خالد طه36537211851011019

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيامين كاظم صفاء منتظر36538231851007105

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيجواد سعدي رعد علي36539271851004041

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيموسى محسر خالد وليد36540111851006175

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة629.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيمغامس مكطوف شعالن رحيم36541221851091045

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي حيدر عمار36542131851012092

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيغازي مهدي حسين فارس36543251851150193

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيتيموز مهدي ثائر بنين36544131852071008

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخضير سلمان عباس احمد36545121851031009

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيياسر كامل حامد سجاد36546221851099010

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة641.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكصير خيري حيدر يحيى36547221841084028

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة639.5المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالصاحب عبد منصور احمد صفاء36548131841016039

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة637.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيسحور محمود اسعد حوراء36549261842096040

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعكظ رزاق علي أدريس36550261841038004

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد عاصي هاشم زينب36551141842106017

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي صالح مهدي منار36552141842127031

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيراشد علي عماد انسام36553111842070014

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم يونس جمال يونس36554131841001103

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة620.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيندا صيهود مؤيد عمر36555191841067071

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيماجود حبيب ماهر امير36556121841031027

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الواحد عبد هللا عبد احمد36557141841007009

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس رحيم علي مالك36558111842065094

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس كريم سعد عبدالرحمن36559131841020039

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر كريم حيدر محمد36560241841015079

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلوان حسن حسين ضحى36561151842050056

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعيد عباس عقيل مريم36562121842105134

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة612.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيهللا جار هادي ثجيل موسى36563221841214019

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيشناوة طعمه علي منى36564261842075062
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القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيصالح الحسين عبد عباس مؤمل36565271841030045

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيجدوع خضر طارق رواء36566231842128020

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم شاكر مقداد حسين36567141841026020

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيعباس سعيد احمد أيه36568181842236007

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة609.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيرجب نوري محمد اياد سارة36569131842229012

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخزعل زامل سعد البشير محمد36570121841026100

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة608.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محسن ميثم ليث36571141841010065

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيشندول جعفر والي اسيا36572221842169004

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد خضير ياسين غاده36573111842067081

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيكلكول جاسم احمد اعياد36574261842120009

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر غانم اسيل36575231842116002

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهدي شريف حيدر جعفر36576151841001015

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.3للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجالل علي عدنان علي36577131841022081

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعاصي سعيد مقداد عبدهللا36578131841020049

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم حسين نهاد عبدهللا36579131841020050

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلطان سالم انمار ليالن36580101842115154

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمود رعد زينب36581131842283021

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيرضيوا محمد عصام حسن36582141841017025

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيفليح صالح عمر هللا عبد36583191841014031

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيأعذيب جوحي حسين زهراء36584111842113039

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.6للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيخضر علي فائق فرقان36585271842060172

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيراهي جحيل عذاب محمد36586151841017065

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم ناصر فاضل منى36587151842054151

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائييوسف ساجت باسم مريم36588121842105126

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي كنبر ثامر حوراء36589141842066014

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحنتوش عبود علي حسام36590101841013036

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد شكر محمود كلثوم36591101842120086

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد يوسف خالد مصطفى36592111841010070

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.5للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحندول احمد عامر مصطفى36593131841010123

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيناهض حمود مهدي سما36594111842101027

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل حقي مصطفى36595111841005067

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيطامي احمد صباح غاده36596111842073055

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمصطفى القادر عبد انور خديجه36597161852152021

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسالم درويش محمود حيدر36598141851022035

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة568.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان كاظم محمد الحسين36599141851017018

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة567.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعبود صالح احمد علي36600281851001082

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعويد كاظم احمد حسين36601151851001017

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيامين محمد ماجد موسى36602231851164052

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيبجاي الحسين عبد الشيخ عبد هللا عبد36603161851084140

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيرضا محمد عماد حسين36604211851004018

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيمكلف الجليل عبد سعد سجاد36605161851128030

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيبجاي الحسين عبد عباس الولي عبد36606161851357191

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيزعيبل ياسر كامل مقتدى36607161851034128

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيالرحيم عبد جبار ماجد علي36608281851012049
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القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حسين حمد حسين36609161851002066

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم سالم جمال حارث36610131851015012

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد رمضان مظفر انس36611101851013020

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيقدوري حميد سعد سارة36612211842291075

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعذاري كاظم خليل مؤمل36613111841008033

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيداود قاسم االمير عبد علي محمد36614161841084102

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيطعان جاسم محمد حسين36615281841009015

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جبار عالء داليا36616151842048035

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائينصر علي خالد وليد36617311841063021

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة630.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيمنسي مهدي صالح تماره36618231842122014

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة629.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبر هللا عبد نجم لينا36619111842079051

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان داود بالل مصطفى36620121841006030

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة615.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد حسن محمد رسول غدير36621121842086036

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحسن محبس حسين طيبه36622271842093035

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد غفور حمزه حسين36623211841011025

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيعلي قادر نجاة محمود36624201841390074

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيسلمان كريم محمود سجاد36625231841022019

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيموسى محسن محمد سيف36626231841013025

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة611.1للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد عبدالكريم ابراهيم اسامة36627131841252009

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيرحيم زعين خالد احمد36628311841024015

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشويطي طالب باسم منار36629121842105137

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.5للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةاحيائيحمد شهاب عالء زينب36630161842232012

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحميد صاحب سمير حسين36631231841044012

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغضيب حريب عبد فاطمه36632141842086156

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فخري نصر ريم36633141842100037

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائياحمد رشيد محمود علي36634121841020087

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد علي الكريم عبد علي36635141841018082

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد فاروق هشام علي36636111841012024

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيفجر سلمان حسن عباس36637261841001081

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناجي كامل رائد احمد36638141841170008

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيسالم محمد قاسم حسن36639161841030012

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسبع صادق مظهر تسنيم36640131842072012

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين ابراهيم راجي احمد36641111841018006

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن طالب محمد حسن36642141841011023

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.3للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيصالح ادريس لقمان محمد36643211841020072

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخضير قاسم هيثم زهراء36644161842184105

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.1للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان عيسى عالء مصطفى36645131841037072

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم مجيد وليد نورا36646151842047155

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغريب االمير عبد حاكم عباس36647141841011051

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي الكاظم عبد عماد شيماء36648121842095034

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حميد محمد جاسم36649141841029011

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد فاضل صائب فاطمه36650131842117125

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح ابراهيم صالح ابراهيم36651131841010002

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةاحيائيرشم خلف طاهر مؤمل36652161841045020
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والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.6للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالكريم اسعد وقار36653131841010137

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض احمد سعد محمد36654101841014054

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخح علي خضر نورس36655121842117039

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جسام حسين علي36656181841278011

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب جمعه الدين حسام اية36657121842098007

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيزبالة قاسم علي سجاد36658111841032024

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثعلب هاشم ناصر علي36659151841002028

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان علي ناظر حسين36660101841013040

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيجهاد عباس صفاء نور36661281842054046

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيداود االمام عبد عباس منتظر36662231841024047

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيعلي عباس عدنان احمد36663211851033003

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيداود حتروش عادل محمد36664121851026042

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس باقر محمد هللا عبد حسنين36665121851030024

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد كاظم جواد محمد36666121851026033

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة568.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين زرزور علي طيبه36667121852094029

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة567.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيإنعيمة عباس خضير الطاهر احمد36668221851019004

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقيجابر علي يحيى عباس36669211851067010

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان راشد ضياء تبارك36670141852079010

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيراضي محمد جاسم احمد36671291851002003

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجلو فرج جبار رشا36672161852204012

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان االمير عبد محمد احمد36673221851256001

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيموسى حميد زهير محمد36674271851014096

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفليح عداي مزهر حسان36675131851006016

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسليم علي محمد جمال علي محمد36676141851170029

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيحسن راهي حسن ايوب36677261851012004

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة626.8للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم زامل عبدالخالق36678131841037037

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيجودة الهادي عبد اثير ريام36679111842106020

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطر كاظم حسام السجاد36680111841037005

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة616.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيامين مهدي الرضا عبد مهدي36681131841016091

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيمجلي الكاظم عبد عمار صادق36682111841008018

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد لفتة مفيد مرتضى36683181841006091

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكعيد حسن محمد زهراء36684131842072025

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيفريد خليل الدين سعد حيدر علي هللا عبد36685101841028051

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيجدوع احمد ذياب صديق36686111841025030

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمد جهاد رسل36687131842079010

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة603.1للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد محمد اسعد فراس اسعد36688141841022008

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعبود جواد عباس يقين36689221842154153

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة601.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين فاضل عباس السجاد علي36690101841028062

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيناصر حسن فالح حسن36691261841001026

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمحمد سعود راضي حسين36692291841007056

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم علي صباح هللا عبد36693111841209038

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزة عزيز صالح محمد36694131841031062

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جاسم عباس محمد36695141841020047

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحمد علي فليح علي36696261841011094
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السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعذير عبد االله عبد الرؤوف عبد36697141841016055

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد حسن فالح نجالء36698141842110148

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجوني جبار عباس محمد36699131841024022

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيطالل احمد رمزي جعفر36700231841173017

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيرهيف حسن فليح ندى36701151842045052

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم غني امان رسل36702141842090032

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجبر ناصر عناد حسن36703261841033022

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد كاظم فائق الكريم عبد36704101841013071

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبود ناهي اسماعيل علي36705291841013023

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيمحمد علي كريم الندى قطر36706111842085060

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة591.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي فزع ساهر الرحمن عبد36707101841026114

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد غالب مهند غالب36708141841043014

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرخاحيائيمرعي خليف حميد محمد36709101841039003

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبريج الدين زين اياد سجاد36710141841152009

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيخضير عايد حافظ المهدي احمد36711161841036001

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجياد كناش محمد مصطفى36712111841041024

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثنوان جويد علي حسين36713151841005034

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنجل عبد مجيد هللا عبد36714101841026140

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة587.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمدان نعمه عباس محمد36715131841016072

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيرواد كامل رحمن مرتضى36716111841004053

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر لفته غصين هللا سعد36717241851012021

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيالحميد عبد الدين صالح مصعب احمد36718101851006001

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيعلي حسن محمد عاصم36719211851005034

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي حسن علي الهدى نور36720121852102052

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة555.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيرشيد حبيب شالل حمزه36721211851226009

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.6للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبيد جابر حميد زكي محمد36722101851048009

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي الحسين عبد ماجد محمد36723121851032080

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم عبد سعد احمد36724161851034005

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد هاشم بشار كرار36725141851026045

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة548.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس غازي لؤي احمد36726101851028001

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة548.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد كاظم جواد علي36727271851037022

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة548.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم محمد باسم مرتضى36728161851078038

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد الرضا عبد انور رانيا36729141842125013

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي كاظم جواد دعاء36730151842046043

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيرويعي سلمان داود ابرار36731221842178004

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح الرضا عبد حيدر نور36732131842072059

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياألله عبد محمد بشير حسين36733131841001018

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين العبيدي اعداديةاالنباراحيائيعلي محيسن عدنان ليث36734191841024023

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيالكاظم عبد داخل احمد كرار36735231841251170

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.6للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيبكر صبري خزعل بسمة36736171842286083

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس جبار صادق حسين36737111841010015

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعباس مظلوم ابراهيم عباس36738161741094025

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمحمد حسين ابراهيم عباس36739281841008026

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيصايل يوسف طالب اسماء36740101842097003
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الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد موسى محمد سهى36741131842121086

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجواد عزيز ميسر نوره36742121842122037

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعلي حنون جون مختار36743221841058060

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حسين علي رنده36744111842126018

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيجاسم مجيد مؤيد عبدهللا36745261841001093

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيكامل حميد عدنان ابراهيم36746311841024002

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد اسماعيل مهند روان36747131842091059

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة656.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز حازم ليث فواز36748141841007065

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد حاجي ثامر نبأ36749101842095064

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرزا رستم محمد زينه36750141842090050

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلفته حميد مصطفى شهالء36751141842105022

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيسعيد ماجد اسامه فاطمه36752111842106034

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا حسب كرم حاتم نورا36753111842109130

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيحسن حلبوت محسن فاطمه36754281842062045

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهوال كواش سامي دموع36755151842051021

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس الكريم عبد والء هللا عبد36756161841075150

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمرهج محمود اكرم علي36757141841026040

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد باقر محمد فاطمه36758121842102066

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيجابر علي يوسف مريم36759281842074044

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد اسامه ياسر مصطفى36760141841170061

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيابراهيم المنعم عبد يقظان همام36761211841004139

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمود الدين محي ياسر هللا عبد36762171841186052

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيمحمود ناصر حامد روان36763161842183033

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عباس ابراهيم زينب36764101842120044

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمودي صالح حمودي اسراء36765131842088003

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيخضر سامي عصام فاطمه36766211842104027

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمودي خلف ثامر ضحى36767141842149049

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسكر حاكم عادل دعاء36768151842054038

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد شهاب زياد اسماء36769141842103001

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعطيه كامل مالك خديجه36770141842102013

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهاشم قاسم سعد حوراء36771121842086016

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائياللطيف عبد يحيى سنان محمد36772101841036021

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم شحاده عصام عال36773101842137064

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي جابر حسين منتظر36774151851010063

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة648.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيراضي جبار ستار حمزة36775281851002019

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة646.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيقاسم حوشي علي منتظر36776151851009062

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيكاظم جبار ميثم ياسر36777231851041028

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيعلي صبري وليد منتظر36778261851021031

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحاتم خالد عادل علي36779131851012080

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة620.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشنته الحسين عبد محمد مقتدى36780141851021111

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة620.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيسعد عباس محمد مؤمل36781281851008104

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة620.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخماس هللا عبد حسين سجى36782141852111023

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعباس االمير عبد محمد سيف36783231851020048

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيجراد علي حسين كرار36784281851044115
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الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل بيون كمال عبدهللا36785131851039002

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيوهيب محسن حسين محمد36786221851302051

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا عبدالحميد مجيد زهراء36787131842118091

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيخورشيد كامل وليد زينب36788211842146025

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات االهلية الرحمن احباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد طالب وضاح دانيه36789101842126004

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد شهاب سعد عبير36790141842108064

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيامطيلج قاسم كريم بتول36791131842106002

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيلفتة نعيمة خالد عاتكة36792281842055045

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيمهوس عبدهللا محمد ابراهيم36793261841018002

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائياالمير عبد فؤاد احمد كرار36794231841047075

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيعبد بردان هللا عبد البان غصن36795311842038062

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة656.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعبود نجم وسام زهراء36796221842185041

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.7للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحميد مجيد باسم االمين محمد36797211841020059

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي سلمان عبدالستار فاطمه36798131842086067

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن هادي علي محمد36799131841010113

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد محمد مهدي36800251841031874

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود عباس ميثم تمار36801121841030034

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيكريم حسين طارق دانيا36802231842092048

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيمحمود عدنان شرهان مؤمل36803221841036141

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة653.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد عدنان سفانه36804101842109048

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.7للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحميدي شهاب الدين صالح صادق محمد36805221841002214

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيماجد علي محمد اديب هاجر36806271842057148

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة652.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعلي هاني الفاضل عبد احمد36807221841093009

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيراشد تركي رائد مريم36808111842070091

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسريح هللا عبد محمد تبارك36809111842114018

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخريبط غيالن علي حسين36810121841001023

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيسالم فالح علي مريم36811161842275013

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعزيز علوان مهدي هللا عبد36812271841014086

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة651.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عباس طاهر رغد36813131842091055

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.9للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكامل عباس عائد تبارك36814151842057009

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاطع موسى حسن عبدهللا36815131841252022

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشبيب الرزاق عبد صادق طيبه36816141842127020

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيعلوان خشان مجيد محمود36817211841044010

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي يوسف يعقوب36818101841026263

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي الرزاق عبد موفق زهراء36819101842115071

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة650.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحنتوش محمود وليد زينب36820101842118044

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة642.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيعريبي كاظم جواد بنين36821281852052008

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيالحميد عبد احمد الحميد عبد حسين36822221851365003

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزاير محسن برهان سجاد36823141851201117

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطتطبيقيفياض محمد عماد الهدى نور36824261852120014

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى راضي سمير محمد36825131851003057

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة632.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيحسين حمزه مهدي صالح36826231851186018

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم كاظم مقدام محمد36827161851079061

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيخلف سامي امين محمد36828161851084211
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والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيلفته مطر عباس فضل36829161851031040

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيكاظم طالب حسن كاظم36830211851050009

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة679.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد حمزه حمود تقى36831111842113023

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة679.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائياحمد بخيت سامي عمران36832311841004047

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة678.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائياحمد صاحب مهدي حسين36833281841007011

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة678.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسعد غازي علي الحارث36834161841060013

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة678.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن حميد يوسف افنان36835151842054003

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة677.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمطير عجيل عيسى علي36836221841076069

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة676.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمصارع هللا عبد عباس فضل36837221841076076

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة676.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم ضيدان رزاق ضحى36838101842115121

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة675.9المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عباس خضير مصطفى36839111841010071

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائييونس محمد فارس محمد36840171841212044

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد خالد علي فاطمه36841131842117129

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان عارف مضر ضحى36842111842073053

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائياحمد اسماعيل ابراهيم الرحيم عبد36843171841161067

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة674.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود عباس سالم زبيده36844101842084014

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة673.7المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدهللا احمد رسل36845131842108019

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة673.3للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيعليخ محمد عوده نجوان36846221842421054

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة673.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي علي مسلم شمس36847101842100068

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة673.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى علي رضا حنين36848131842121021

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.6للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشهاب صالح عقيل ضحى36849131842070147

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياصنيتان هللا عطا السالم عبد احمد36850191841009017

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيحسن شاكر احمد حوراء36851221842203031

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيرجا سعران احمد منير36852311841024191

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير علك هللا عبد مريم36853121842107193

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان عارف مضر عمر36854111841016068

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوضاح فرحان كاظم ساره36855141842078043

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير حسين خالد الضحى شمس36856141842097028

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيمهدي محمد حاكم احمد36857191841043001

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائياغا علي طارق عصام والء36858121842131011

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيمحمود علي داود مصطفى36859211841031045

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعواد الرزاق عبد فالح محمد36860271841005259

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيكاطع سرحان صباح نجالء36861281842065047

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسعيد محمد الصمد عبد هشام زهراء36862291842052139

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيكاظم مصطفى محمود علي36863181841037033

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمد حامد عائشه36864191842140029

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة671.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعزيز مجيد احمد مجيد36865281841008047

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد حسين نكتل رشد36866171842233082

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالستار عبد محمد اياد داليا36867141842100028

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حسن قاسم محمد36868231841014084

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيعلي هبال صباح احمد36869191841053008

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمود الدين ولي طاهر ايسر36870191842156010

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحزيم حمزه علي حسين36871141841043006

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيجادر راقب حيدر ذوالفقار36872231841038037
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والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعالمه عباس سلمان زهراء36873261842088042

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين حسن موفق زينب36874101842115083

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيماضي حمود حيدر اديان36875221842412002

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيالجبار عبد محمود شاكر هللا عبد36876191851018014

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمادي عبدالحسن عبدالكريم احمد36877131851005003

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمصطفى محمود عبود واصف36878101851017069

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود جاسم عصام غدير36879131852101027

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصحن كريم محمد زينب36880131852080021

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة659.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيمشلوش جاسم حزام حسن36881161851307010

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد عاشور احمد نور36882111852083014

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمصطفى احمد عالء احمد36883131851016002

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيغيدان رحمان كامران احمد36884111851058012

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيجاسم سعد سبهان حسين36885231851054033

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعلي كريم كاظم حسين36886161851089027

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيكاظم محمد جاسم مريم36887281852070054

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة654.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد هاشم هادي حسين36888221851034025

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة681.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد يونس غزوان اماني36889101842078009

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة675.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضر ياسين رعد المهيمن عبد36890101841028058

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجمعه داود حسين نبأ36891111842075049

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسعيد علي عمار زهراء36892291842052129

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة670.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسن سعيد عثمان اسيا36893201842398005

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة669.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبودي محمد مؤيد تبارك36894131842092008

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة669.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيبيرداود الماس سليمان ناديه36895201842339015

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعبود ضايف ريسان امامه36896221842135010

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيجاسم عوده الحميد عبد ساره36897191842243036

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.4للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجياد جبار رشاد علي36898131841037045

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيحسن الرزاق عبد الناصر عبد ياسمين36899181842183063

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيعبد احمد فراس ايات36900261842132012

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود مهدي محمد فيد36901141842078069

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة666.9للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيجوهان حماد يونس معاذ36902101841048022

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياحمد فاضل زيد علياء36903231842088218

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عبدالحسين محمد غاده36904131842080026

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمود المنعم عبد حمود بلقيس36905111842076019

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة666.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهالل خليفة باتع محمد36906101841019120

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيياسين ابراهيم علي سماح36907241842082052

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد محمد خالد سبأ36908101842091047

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيناصر صبري ابراهيم زهراء36909231842086028

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة665.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمه علي حمه حيدر لنيا36910121842107186

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيسويدان كريم باسم امنة36911101842118009

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيصيهود حاتم احمد غيث36912281841006092

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيعلي الصاحب عبد عماد باقر36913211841063014

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد عمر ندى36914201842174015

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيحميد حسين عقيل حوراء36915141842077014

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد حسن صالح علي36916131841026020
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الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.6المتميزات ثانويةميساناحيائيجميغ سلمان منذر السماء ماء36917281842079028

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائييونس جبار ستار ايات36918281842070004

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحل الكريم عبد حاتم االء36919191842188014

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيصالح احمد علي بروج36920181842206002

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائييونس جبار مكي ضحى36921281842078043

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد صالح محمد حوراء36922131842074009

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد الكريم عبد سعدون فاطمه36923141842080040

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالحسين عبد الستار عبد حيدر الهدى نور36924151842056063

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان رحومي عامر رغد36925131842117055

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة662.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيزغير خالد الرزاق عبد سرى36926111842215081

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيموسى يحيى عدي علي36927231841012081

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيكامل فاهم كامل مي36928101842137090

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيحسين فرحان عباس تبارك36929261842096024

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحرفش شاهين سالم امنة36930111842215009

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحنون ضياء نزار غدير36931111842076104

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيمحمد كامل نجدت نازلي36932201842120035

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود عباس باسم شمس36933141842117039

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيلعيبي خضير فراس بتول36934141852072006

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن نعمه علي دموع36935241852142003

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيجواد كاظم محمد حسين36936231851001017

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة620.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيفشاخ نوري القادر عبد نور36937111852075038

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عبود علي رقيه36938271852063043

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيتطبيقيجبر فرهود جبار محمد36939221851254026

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة615.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعطيه عبد باسم طيبه36940131852099014

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيصالح الواحد عبد رائد زيد36941231851068022

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عبد رمضان اسعد حنين36942141852112008

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيحسين ابراهيم محمد كاظم36943231851050027

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقياحمد جعفر علي محمد روز36944271852063046

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات االهلية الرحمن احباب ثانويةاالولى الكرختطبيقيسليمان داود رافد مالك36945101852126003

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر عبد جاسم كوثر36946131852127004

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة672.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحمد ذياب الجليل عبد زمرد36947211842098041

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة671.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشوكت جهان كاوه ناز36948141842094179

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة669.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاتف حسن محمد احمد نور36949101842078131

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة668.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكصب نايف نمير رغد36950141842104012

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين ناصر عالء اية36951111842078006

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة667.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيمحمد علي صالح شهد36952211842142013

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعزيز محمود ميسر محمود36953171841351177

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيكاظم طالب سامي اديان36954221842393003

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحل صبار مزهر احمد36955311841024020

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة664.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيذاري حسن احمد رسل36956111842076035

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة663.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيشريف ساهي عباس ايالف36957271842144007

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي مجيد رعد رقيه36958101842077029

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائينصي شاكر خميس هاجر36959111842082070

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة661.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيجاسم جمعه حسن امنه36960271842079009
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االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة660.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل ابراهيم جاسم نورهان36961101842100109

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد زكي سليمان بنان36962201842118041

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة660.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمحمد اسماعيل عمر احمد36963211841003014

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصبري غالب محمد غدير36964121842109088

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيجمعه سعدون علي هديل36965211842105034

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيهاشل ياسين سمير فرح36966281842052072

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائياعبيد احميد خضر مسرة36967281842052085

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمود شاكر نور36968101842097051

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة659.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجليل نوري احمد طيبه36969101842101071

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعجمي صبار جودي علي36970141841007054

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيجاسم مولود احمد نور36971211842143090

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخضير هادي صبيح فرح36972191842139073

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم احمد عمر ايات36973111842089005

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعود عمران عماد سجى36974141842093040

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة658.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيمهدي هادي حسين ايناس36975211842113004

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر غافل غني مرتضى36976121841001081

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيقفطان رشيد جمال سميه36977101842099011

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس رشيد ثائر رسل36978111842062033

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجواد جاسم ناصر تماره36979211842138032

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم كامل سعد ساره36980141842067032

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحبيب جواد علي حسين36981131841010028

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرضا محمد ارسالن محمد36982131841022106

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيفندي محمود جاسم معمر36983191841001094

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة657.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد عبد عامر دعاء36984271842063061

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعثمان جدوع عامر عبدهللا36985131841001039

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس رشيد مسلم هدى36986101842137101

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبود محمد عماد ميسره36987101842118082

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي ردام عبد اسراء36988111842075005

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيغلوم علي العباس عبد رقيه36989121842109037

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيزامل مجيد محمود مرتضى36990111841010068

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيبندر فضال عباس فاضل36991271841033031

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيفارس مصطفى ادريس صفا36992201841308013

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيشكاكي كريم هادي حسن36993121851030021

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس نصيف حامد زهراء36994141852070018

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد االمير عبد عصمت حوراء36995141852086007

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيطه يونس احمد ضحى36996141852107017

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنين اشور اعداديةنينوىتطبيقيحمزه قاسم يحيى قاسم36997171851147016

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيشبيب سلمان مجيد العزيز عبد36998111851021061

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيعبيس جبر مهدي حقي36999231851055007

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيعجيل سبتي العزيز عبد صبا37000281852063019

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصحن حسن صالح منتظر37001131851045047

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيقدوري نعمان الباسط عبد خديجه37002211852107005

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياسطيفان ادور بشار بلسم37003141852078007

االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطتطبيقيعويد صالح محمد نور37004261852120015
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االلكترونية البصريات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيثجيل جبار كريم علي37005111851007029

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة655.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس فاضل فراس مريم37006121842231102

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة644.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمود بدران علي فاطمه37007131842091103

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة639.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد الحميد عبد هاني الحميد عبد37008101841013059

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغافل زغير صالح مريم37009141842108080

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة631.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعبد فزاع سعد حنين37010291842056026

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي محمد جاسم دينا37011101842119015

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطعمة مهدي كاظم زهراء37012141842105014

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيزغير رافع مشعان فهد37013181841045022

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةاحيائيعلي جميل رحيم سعد37014161841062007

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة617.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيصادق االمير عبد حسن يونس37015261841168021

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيوادي مهدي فريد مريم37016101842101088

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة615.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيحسين فهد عالء بالل37017211841026005

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي رحيم الكريم عبد ليث37018111841050021

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة610.5للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالدين نجم احمد ابراهيم ايه37019101842115023

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمنشد جبار رعد ريهام37020101842078047

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحمودي شاكر علي ايه37021261842132013

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد جنجون مهدي زهراء37022221842103070

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عبدالرزاق اسامه شوق37023131842099022

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخنجر زيدان عادل ريام37024121842086023

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميدي عبد جاسم غسق37025151842040090

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد احمد القادر عبد شهد37026101842101063

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى حسين عبداالمير غدير37027131842097040

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة604.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي كاظم اسعد هبه37028131842092053

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم نعمه كريم كاظم37029161841013043

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحسن راغب عماد رفل37030121842095014

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمخيف جاسم حسن غدير37031241842220226

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة601.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعلي خلف فهد مالك37032221841028060

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيعلي فاضل احمد محمد37033211841088050

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0االهليه للبنات القمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فريق عقيل زينب37034141842148007

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيفاضل قمبر حسن ميس37035101842097045

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيكريم ناجي توفيق سجاد37036291841002067

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيجبر شمخي يحيى الزهراء فاطمة37037221842135107

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم طارق مصطفى اسراء37038141842101004

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة598.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن فاضل عباس علي37039141841007056

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم حربي وليد زينة37040111852066019

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيعبود الرزاق عبد احمد حسين37041181851006013

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين الكاظم عبد مقداد الباري كرم37042181851006046

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيساير خزعل سعدون تبارك37043151852044010

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيجابر مهدي صالح نبأ37044271852057081

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيكيطان شكاحي رمضان عباس37045221851053028

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيحاجم هاشم رسول فاطمه37046231852122022

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحنتوش الحسن عبد سالم حسين37047151851007032

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح جاسم غانم عثمان37048181851070035
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المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة568.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيجليل حمودي محمد عادل37049111851005030

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة644.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعبيد جلود حميد زينب37050221842154070

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة642.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيكزار حسون عالوي علي37051261841005063

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيمحمد عبد حسين أكبر علي37052221841019095

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة622.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسن عزيز مجيد ليث37053221841077068

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخماس هللا عبد عبود شذى37054151842041045

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجميل حسن فالح تبارك37055111842068017

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين محمد جاسم ايات37056131842093018

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزه عيسى حمزه زهراء37057141842133023

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهادي الواحد عبد علي مهدي37058141841018159

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعباس حامي سامي وسناء37059221842175201

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسن صبر غالب حسين37060261841009038

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس صالح محمد عباس ايمان37061141842107004

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح عبيد علي حسين37062111841016024

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمري حلبوص كريم فاطمه37063131842098076

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيعيسى مصطفى عماد بينا37064211842135014

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيطوفان حسين احمد حسن37065271841005048

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناجي ناطق امير دينا37066141842112023

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين رحيم مصطفى فاطمة37067101842118068

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيحمد طه خالد محمد37068181841045027

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم عبود حسين37069101841003005

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد علي حسين علي37070101841043038

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيصلب عليوي صالح شيماء37071241842220200

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة597.6للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمزعل حسن خالد ايالف37072131842117024

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنصور حسن رعد ساره37073141842074090

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحمه محمد فاضل زهراء37074131842070096

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد هاشم مهدي عال37075131842281053

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهدي عباس عامر مريم37076161842165409

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمولى حاوي سالم ريام37077121842105060

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيسعود العزيز عبد رعد ابراهيم37078271841010002

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمهلهل جليل أسعد محمود37079221841066029

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيحجي حسين علي سجاد37080281841020008

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمحمد الوهاب عبد أمين نبأ37081211842095039

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد نور علي آمنه37082111842114001

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائينجم كريم طعمه زينب37083141842068011

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيكاظم مرباط حميد مهند37084261851043057

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة565.0الخارجيونبابلتطبيقيمحيميد جاسم علي محمد37085231851400021

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة565.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكشكول اللطيف عبد شفيع مريم37086141852111040

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة564.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد غازي باسل هللا عبد37087141851016055

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد الكريم عبد االمير عبد محمد37088121851006033

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيقاسم حاتم احسان حسن37089141851001015

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة563.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيماهي فرج اسماعيل نرجس37090281852083033

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد خليل تحسين سجاد37091151851007045

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد ابراهيم اياد فرقان37092141852134031
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اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحي خلف الكريم عبد هتون37093141852079047

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة645.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمدلول فرهود صفاء ساره37094141842117035

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلومي عباس فاضل منار37095101842099021

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمحمد حمزه عصام بتول37096261842108016

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة628.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعباس فاضل محمد حسين37097201841001056

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلطان طعمة صباح تبارك37098121842107043

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحميد عبدالجليل عبداللطيف فاطمه37099131842100066

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءاحيائيعبد حمزه حسين زهراء37100271842086006

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالعباس عبد زيد عبد سنان مريم37101141842078080

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد مهدي صالح مصطفى37102131841003060

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة615.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيشاهوار كريم بايز زيكال37103201842338023

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة613.4للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل سلمان محمد تبارك37104101842223016

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيمانع شريف اسعد زينب37105221842126026

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخضر حسين محمد تبارك37106151842045013

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحمان طارق زياد زينه37107131842091078

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيهويدي حسين علي كاثرين37108111842071061

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود ابراهيم خليل سيراء37109101842116025

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيعبيد جلوب علي اسراء37110191842369005

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي محمد قاسم غاده37111141842101030

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيناصر حمزه يوسف بنين37112291842051057

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيثامر حمود هللا عبد مصطفى37113211841013102

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح جابر مدحت علي37114141841001015

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيصالح يوسف يلدرم اسماعيل37115201841002010

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيكمر خضير عدنان حسن37116121841007023

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمعارج محسن نجم شفاء37117141842110101

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمهدي شالل خضير مرتضى37118241841001276

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمود احمد محمد ماهر37119201841001152

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيعاصي االمير عبد علي حسنين37120271841011016

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجابر هادي قاسم اسيا37121221842141013

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس عدنان حسين علي37122151841011062

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةالثانية الرصافةاحيائينعيش غافل قاسم مهند37123141841063008

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0الخارجياتاالولى الكرخاحيائيطليب فهد حكيم افياء37124101842401002

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد ماجد علي حوراء37125121842105043

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن حمد جاسم مهيمن37126141841026079

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيراضي شاكر عدنان حنين37127241842108032

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيعبد يوسف ياسر علي37128251841049016

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي منفي حسن ياسر37129131841010140

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبدالرحمن حسين اسامة37130131841252010

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسن طالب غسان علي37131231841008112

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناصر عدنان محمد باقر37132121841032013

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0األهليةاسطنبول العراقية النموذجية األندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحامد الحليم عبد علي الحليم عبد37133131841246003

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن محمد رائد سنا37134141852078026

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييوسف الوس االمير عبد فاطمه37135141852078031

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرزاق عبد جاسم سامي حوراء37136141852078009
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بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيخلباص امويل ناظم الدين عالء37137271851009055

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصابر خلف زيدان زهراء37138151852080005

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة548.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيداود محمود شاكر ياسر37139121851043026

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعزيز عباس عدنان دعاء37140111852071012

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيحسن قاسم الكريم عبد علي37141251851034014

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي حسين حسن احمد37142101851030001

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرحمن عبد الباقي عبد احمد بان37143101852114008

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيريكان عباس أمير علي37144151851006029

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالعزيز عبد الرزاق عبد ماجد فيصل37145131851016021

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين الرحمن عبد قاسم رقيه37146141842112028

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيبكر منير ياسر ديمه37147101842119014

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حبيب علي مريم37148121842117034

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين الدوالب ثانويةاالنباراحيائيعبد هللا عبد كمال الرزاق عبد37149191841016005

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد هويدي سليم محمد37150121841026106

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيسعد واشي الزهره عبد ريم37151281842078015

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسائل جعفر طارق هدى37152121842089081

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلعيبي احمد عالء االء37153131842075005

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعليوي فرحان ماجد اميمة37154111842062014

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمسير حبتر عواد برغش37155221841311011

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد كاظم مهدي هاجر37156111842065110

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيراشد الجبار عبد طاهر راشد37157101841025002

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيطه عباس محمد حوراء37158111842066015

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائياغا باش عبيد عامر اكرم37159241841204009

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيرسن حسن صادق هبة37160111842110104

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائييحيى عباس رافد حنين37161101842115040

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد مجيد احمد زهراء37162121842109041

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر ياسين بشار ايه37163121842112017

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيسى حنين احمد فاطمه37164151842049033

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحبيب اموري عباس هللا عبد37165111841018061

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيوهيب طالب غالب محمد37166211841018025

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعلي صبحي احسان سجى37167271842057084

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبرغي خضير ستار حسين37168131841002012

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيردام حميد عبد ليث ضحى37169101842115122

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمنشد محمد فنجان احمد37170291841002015

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائياموري محمد ياسر زهراء37171231842091023

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرج جلوب سلمان حوراء37172131842072014

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائينجم خزعل الدين عز احمد37173281841030001

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفرج لفتة حبيب صفا37174221842113144

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة583.5للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخنياب حطاب عائد قنوت37175141842129045

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسين علي حسين علي37176251841205106

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجلوب ابراهيم صالح كرار37177141841047102

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد خالد وليد عمر37178121841032064

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد سعيد فاقد مصطفى37179131841016087

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم نعمه حسين يقين37180251842096316
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الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح الستار عبد بالل الستار عبد37181111841041011

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيحسن جبار عادل حيدر37182281841018009

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيماشي وهيب حسين احمد37183101841019011

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيياسين عبدالحسين حامد علي37184261841001104

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيعبيد كاظم صاحب ساره37185281842059062

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجعفر محمد جاسم احمد37186131841037002

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعزيز الزيد عبد جليل منتظر37187111841040021

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن عباس لبنى37188111842113073

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيذياب محمود شاكر احمد37189121841014002

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد صادق بسام احمد37190101841014003

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود صالح داود مأمون37191131851001061

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم عبدالمجيد عدنان سارة37192131852073022

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر عبدالزهره حسين حوراء37193131852092011

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيباقر محمد نزار حيدر37194151851015027

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقييوسف سامي محمد حيدر37195131851003027

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حسن علي مريم37196101852114026

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة540.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقيمحمد قاسم حسن مصطفى37197211851067026

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف راضي ستار زينب37198131852092023

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعكال طعيمه علي الحسين نور37199141851008060

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي فرحان احمد عباس37200151851008020

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد شهاب صفاء نبأ37201111852069013

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجبار سمير زيد سرى37202101852118019

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة536.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعيسى هادي كاظم علي37203151851007067

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي فاضل هادي مختار37204121841031160

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة641.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبيد كامل صالح عائشه37205101842094029

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجياد محمد محمد رياض شهد37206131842071071

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي محمد قاسم مريم37207141842140113

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود الكريم عبد عادل هالة37208111842066065

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيدهش ابراهيم محمد االء37209101842079003

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي كامل ثامر زينة37210111842102013

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة629.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين محمد حسين زينب37211121842109059

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن جواد حيدر كرار37212101841028075

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيشاكر جفات خضير زينب37213271842079041

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة615.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعلي خضير علي زينب37214111842085032

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة615.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيضاري سليم محمد فرقان37215121842087047

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة612.9للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبدالصمد جعفر عبدهللا37216131841037038

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعمران عبدهللا امين كوثر37217131842121103

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيوطبان كاظم باسم زينه37218231842094026

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعذافه رحيم مالك زهراء37219261842097047

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد شهاب ياسين عمار37220101841017063

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيتوفيق الواحد عبد محمد عمر37221111841011056

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة604.7للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالقادر عبد صالح حيدر ابراق37222141842091001

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة602.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحميد الكاظم عبد علي تبارك37223101842098004

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة600.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم الكريم عبد بكر يسر37224131842238023
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الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمخلف غازي قاسم نور37225311842047191

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفنجان عباس حسين ُعال37226141842138026

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد وهيب تحسين لينا37227141842080043

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة598.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةاحيائيبريسم عبد نجم تبارك37228321842023005

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالخالق عبد كريم طالل بشائر37229141842095009

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عبد احمد فاطمه37230141842086149

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمود حسن فالح تبارك37231111842084037

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد نعمه حازم منار37232141842112065

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد تبن حسين ريم37233101842086054

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيزيدان هادي سعدي زينب37234121842096015

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم ثامر مهند مروة37235111842076121

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيشفي عبد طالب زهراء37236111842076056

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة595.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عبدالحي رافد عبدهللا37237131841012067

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعسكر علي حسين المرتضى علي37238121841025051

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمود ياسر ياسين ايه37239131842093026

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن حميد عايد محمد37240271841005246

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد حسن علي حسن37241101841026059

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسن محمد ديانا37242141842112022

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد راضي الرزاق عبد صفا37243101842137055

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس صالح ابراهيم علي37244121841040002

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحسين قاسم سعد ضياء37245221841035086

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح جهاد عصام اية37246111842075012

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائينجم سطام فؤاد نداء37247141842079099

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين عامر زهراء37248131842091066

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد فاضل قاسم فاطمه37249131842104042

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيشندي سالم حيدر االء37250281842054004

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمد زياد زينب37251121842109060

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.6زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد زيدان سعد حسين37252141841010031

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسيد المحسن عبد ثائر زينب37253121842107108

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالكريم عبد صابر ليث نور37254111842114099

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمطشر معله عالوي صادق37255281841001043

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة589.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين بريسم فاضل زينب37256141842094084

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيالزم حسين عدنان سجاد37257281841002019

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة588.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمود القادر عبد ضحى37258101842078085

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبد حميد اياد حسن37259131841020020

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقييوسف حسن محمد زهير مريم37260161852145046

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد خابور احمد الرحمن عبد37261121851013016

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرحيمه حميد منصور تبارك37262131852118014

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيحسن محمد سعد سمر37263111852106016

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشنين علي محمد ايه37264141852140003

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة548.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيشهاب علي حسين حيدر37265121851030041

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيياسين محمد احمد ايمن37266101851013022

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين محمد سامي محمد علي37267111851037049

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمفرش حميد خالد محمد37268151851001061
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الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم خليل اسماعيل احمد37269141851018005

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمريهج احمد مهدي علي37270161851060118

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقينصير عبد هادي حسين37271121851026013

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة542.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاكر محمود مصطفى شمس37272101852119013

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيحندول شرهان قاسم محمد37273111851006142

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة540.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيخنجر عباس ستار ابراهيم37274131851244002

الصناعية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيبرع حسن جليل محمد37275111851058102

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة656.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي جبار حسين37276141841048017

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة647.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيصبار جبير الستار عبد كرار37277191841015058

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة644.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمناتي حسين ليث مريم37278141842074138

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة643.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيخضير محمد المطلب عبد الحسين37279281841001012

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة642.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد سلمان توفيق ريام37280141842077021

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة642.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيتوفيق الواحد عبد داود تبارك37281111842112022

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة641.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيصبار شاكر محمود احمد37282221841002023

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهنا ظاهر محمد زينب37283151842044081

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة638.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعبد كاظم القادر عبد طه37284241841001139

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة637.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح مهدي حسام زهراء37285141842094066

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة637.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي كامل اسعد مريم37286101842119059

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عبد نجم رؤى37287121842112049

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيصالح الحميد عبد نوفل حسين37288211841014023

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد تبارك37289121842089019

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة636.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد فؤاد عالء تبارك37290121842094039

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة635.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد وهاب علي شهد37291141842100062

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة634.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائينيسان افرام نبيل ميرنا37292141842101038

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة633.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيشكر محمد احمد نعمه37293101842119070

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة632.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكطوف علي عيسى سجاد37294141841047061

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة630.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحبيب داود صالح داود37295141841010036

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة630.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم غني باسم العابدين زين37296131841030043

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة628.6للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيثويني عباس عالء رند37297131842281024

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة628.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد فؤاد فاروق نور37298111842113092

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم احمد محي زينب37299131842100043

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة627.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمزعل موزان القادر عبد مريم37300121842105133

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيصالح عبد رعد زينب37301221842141088

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة626.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر مهند فاطمة37302111842075044

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنات األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطاهر جمعه صباح امامة37303131842082001

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد شاكر ماجد مريم37304141842079087

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن خلف انور ورود37305141842100109

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسبع عبداالمير بدر مريم37306131842100077

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة623.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل برهان عادل رئم37307131842108018

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلطيف فاضل ثامر حوراء37308141842093015

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة623.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيكريم الكاظم عبد احمد نبأ37309281842190085

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة621.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحمد هالل راضي سماء37310261842075038

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة619.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح جابر مدحت احمد37311141841001001

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميدي حسن صباح جعفر37312151841022001

2889 من 848 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر حسين صالح رغد37313141842078027

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيمنور احمد خلف مؤيد37314191841053036

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه رمزي عادل نور37315101842223082

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة618.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيصالح حمادي خليل ايمن37316191841067020

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة616.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم محسن جبار ديار37317111842110027

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة614.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفريح حسين هادي أديان37318141842112001

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة613.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالحسن علي بنين37319131842104016

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيعبد علي حسين علي37320191841004040

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة612.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخليل عبد الوهاب عبد هدى37321211842097111

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة611.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان كريم رسول زهراء37322141842076039

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عواد رياض حسن محمد37323131841250031

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة610.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن ابراهيم عمر37324101841020117

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعطيوي طعمه ابراهيم علي37325221841076057

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة609.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبوزرك عباس مصطفى شهيناز37326141842078051

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة607.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيناجي صافي باسم العابدين زين37327101841028039

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيشاحوذ شعيب طارق ياسين37328191841110021

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعبد كاظم حسام حنين37329291842085043

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة607.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيغزال الرزاق عبد الوهاب عبد رزان37330111842086010

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجليل عبد قحطان مثنى ساره37331101842090036

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيعبيد عداي علي حسين37332281851005007

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة572.3للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيمحمد الكريم عبد منصور هللا عبد37333201851399005

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر رسول علي37334221851311125

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقينعمان الرحمن عبد باسم محمود37335191851015032

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة566.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيجواد محمد خالد وليد حارث37336101851043007

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة562.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعمر سعيد محمد عادل الودود عبد37337101851020095

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيسلمان محمد سلمان حسام37338261851004008

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين صالح ماهر سجاد37339161851006056

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارتطبيقياحمد المجيد عبد عامر نادية37340191852160017

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة556.6للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسن القاسم عبد حسين37341161851105009

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة556.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيمحيميد عبد رعد زهراء37342161852208017

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة556.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعكروك الساده عبد كامل مرتضى37343231851186039

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة556.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيحنتوش الواحد عبد غسان الفضل ابو37344131851228001

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيثجيل كويز الكريم عبد وفاء37345141852133028

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة554.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمطشر هادي فؤاد حسين37346111851003010

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيحسين كاظم احمد خضر37347271851009038

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة550.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد عبد علي الرحمن عبد37348111851051007

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة649.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمهدي جميل محمد صالح37349211841020030

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة643.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمطلوب هادي حمدان مرتضى37350231841020268

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة629.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصالح حميد جاسم سجاد37351221841039044

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن ناجي عصام رنا37352141842129019

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة625.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز عناد الكريم عبد شيرين37353141842149048

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة624.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيمطلوب هادي علي عبد غفران37354231842079032

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة608.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسد حميد نبيل عذراء37355141842111099

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة606.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيمجيد حميد سعد مريم37356231842140035
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البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة605.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيكريم نجاة عماد حوراء37357161842265005

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة603.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيتوفيق الستار عبد مظفر رضوان37358111841016029

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة600.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجيجان عجمي ميثم مريم37359121842109109

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة600.2للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمالكي الحسين عبد علي الفضل ابو37360141841034002

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة599.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيياسين كاظم عامر مريم37361111842070093

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمحمود عادل زياد احمد37362231841047009

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم عمر راويه37363211842148014

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة597.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد فارس وليد فاروق37364101841019105

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيقاسم محمد قاسم محمد37365131841020081

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة596.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحنتوش سلطان محمد الزهراء فاطمه37366271842160171

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة594.6للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر موسى عدنان ايه37367121842107024

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة593.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم الجبار عبد سالم هدى37368101842120123

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيخصاف عيسى منهل احمد37369261841040004

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة592.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرحان جابر حسن زهراء37370131842109014

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيصاحب كاظم جواد نورس37371271842071051

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر سالم مؤيد مريم37372141842134098

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة591.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمحمود خليل رحمان فاطمة37373211842141083

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة590.2الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد صبيح وسام مصطفى37374101841028106

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيضيدان عطيه حكمت وهج37375111842091055

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان شالل الحكيم عبد دانيه37376101842115047

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشالل حيدر حسين حيدر37377131841030034

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم حيدر غسق37378141842077041

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب موسى خالد زينب37379141842111068

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة587.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسراج الحسين عبد حيدر محمد37380291841003256

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيولي جهاد رعد سرمد37381201841259069

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلوان جمعه رشيد مرتضى37382251841122196

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة586.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر سعدون حيدر تبارك37383141842087004

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة585.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين محمود علي37384111841037066

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة584.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيموسى بهلول معد وقاد37385231841001100

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة583.5للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسن خلف المنعم عبد سجاد37386271841029027

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة583.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيباقر جعفر محمد بشار عمر37387121841001056

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيعاشور شهاب قاسم ساره37388211842136044

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة583.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود رشيد عمر ريام37389121842102035

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيراضي حسين عالء حسين37390161841075080

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيزغير المهدي عبد صالح مريم37391221842412045

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة582.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد كاظم عبدالشهيد دنى37392161842165124

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير هالل هللا عبد37393141841042016

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيجاسم سعد سمير زهراء37394261842109042

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائياللطيف عبد نعمه محمد علي37395101841029032

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيخميس امين طالل تبارك37396111842070023

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة580.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوثيج عبيد جبار رنا37397141842079035

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.2للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد مصطفى ماهر امنه37398101842115022

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل يحيى زاهر رسل37399131842095009

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشمخي سلمان كاظم فاطمه37400141842090060
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البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمنصور االمير عبد احمد دينا37401111842091019

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيعبد هادي سعد علي37402211841026019

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيناجي االمير عبد علي نور37403231842078073

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة578.6للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيحيدر كاظم حذيفة ياسر37404101841048024

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد هالل الجبار عبد بسمه37405101852091004

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيصبيح منشد باسم رقيه37406221852108007

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمطير عطشان سالم حوراء37407141852090013

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد قاسم محمد حسنين37408121851030026

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسريح سعود ابو جعفر مرتضى37409141851016098

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة539.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين مظفر حميد علي37410141851183011

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود صدقي محمد عماد زبيده37411101852116011

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبد الهادي عبد احمد منار37412231852088050

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعلي صيهود جمال جول سجى37413231852127038

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة536.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعطاهللا جابر ستار لميس37414131852091044

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة535.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرختطبيقينوار سلمان محمد نورا37415111852093008

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة535.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخرخاش حسن علي نورس37416141852099028

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة534.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمد رزوقي وليد محمود37417141851021099

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة533.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر شبيب محمد بدور37418141852074003

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة533.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين الوهاب عبد حيدر حمزه37419121851030039

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة531.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيشريف اسعد طالل تبارك37420111852106005

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة531.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي فرحان رعد بالل37421101851042005

الطب كلية/الكوفة جامعة713.4المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسون كاظم حيدر زينب37422251842074036

الطب كلية/الكوفة جامعة712.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي كاظم فارس زينب37423251842074040

الطب كلية/الكوفة جامعة712.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيغازي حسن باسم نور37424251842074070

الطب كلية/الكوفة جامعة712.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعبود حسن سمير جعفر37425251841035013

الطب كلية/الكوفة جامعة712.1أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي كاظم حسن مريم37426251842062606

الطب كلية/الكوفة جامعة711.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيهادي مالك علي محمد فاطمه37427251842074057

الطب كلية/الكوفة جامعة711.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميد مجيد حميد زهراء37428251842062270

الطب كلية/الكوفة جامعة710.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحميد مجيد حسن مجتبى37429251841035075

الطب كلية/الكوفة جامعة710.1المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسين ناجح وفي حسين37430251841035031

الطب كلية/الكوفة جامعة709.9المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعباس الحسين عبد عالء حسن37431251841035018

الطب كلية/الكوفة جامعة709.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعالوي حسين علي الهدى نور37432251842074069

الطب كلية/الكوفة جامعة708.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمصطفى حسن محمد رحيم فاطمه37433251842074053

الطب كلية/الكوفة جامعة708.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيفشل شاكر كاظم هدى37434251842074075

الطب كلية/الكوفة جامعة708.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجواد اموري اديب بهاء37435251841035012

الطب كلية/الكوفة جامعة708.0المتميزات ثانويةالنجفاحيائيماهن حسن احمد سجى37436251842074046

الطب كلية/الكوفة جامعة707.9المتميزين ثانويةالنجفاحيائيخلف الصمد عبد صادق مرتضى37437251841035114

الطب كلية/الكوفة جامعة707.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحمود حسن صالح علي37438251841035061

الطب كلية/الكوفة جامعة707.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعناد العالي عبد حازم هدى37439251842074073

الطب كلية/الكوفة جامعة706.7أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جوده محمد زهراء37440251842062315

الطب كلية/الكوفة جامعة706.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيطليفح حميد ميثم محمد37441251841035111

الطب كلية/الكوفة جامعة706.1المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمسلم طاهر عالء احمد37442251841035006

الطب كلية/الكوفة جامعة706.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيمهدي شاكر محمد عذراء37443251842083062

الطب كلية/الكوفة جامعة705.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائي  سعيد معين دريد شهد37444251842074049
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الطب كلية/الكوفة جامعة705.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير علي عبد حسين37445251841035027

الطب كلية/الكوفة جامعة705.6للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيادريس نور عاصم مرام37446251842097097

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد رزاق حيدر ليث37447251841031560

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلمان مهدي علي مهدي37448251841044279

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيشعالن غازي سلمان ذكرى37449251842087019

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد كاظم محمد نور37450251842062698

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر حميد عظيم نبأ37451251842062651

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصاحب حسن صاحب هبه37452251842062714

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود جبر رحيم كاظم37453251841031541

الطب كلية/الكوفة جامعة705.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد لطيف عقيل الهدى نور37454251842062673

الطب كلية/الكوفة جامعة704.8للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجليل راضي صائب حسين37455251841031193

الطب كلية/الكوفة جامعة704.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيخيون كاظم وصفي علي37456251841035064

الطب كلية/الكوفة جامعة704.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد محمد نبيل ايمان37457251842074010

الطب كلية/الكوفة جامعة704.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيامين نعمان علي االمير37458251841035007

الطب كلية/الكوفة جامعة704.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيهاني عبد جاسم الحسن عبد حسين37459251841035026

الطب كلية/الكوفة جامعة704.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد نوري ضياء احمد37460251841035004

الطب كلية/الكوفة جامعة704.6المتميزات ثانويةالنجفاحيائيجابر حسين عباس امنه37461251842074007

الطب كلية/الكوفة جامعة704.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد غالب فراس زهراء37462251842062307

الطب كلية/الكوفة جامعة704.3للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيمدلول حمزة ناصر حسن37463291841020006

الطب كلية/الكوفة جامعة704.2المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمحمد طاهر صاحب حسن محمد37464251841035083

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجعفر عقيل شوكت حسن37465251841200018

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود كامل سجاد مريم37466251842062616

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالكريم عبد منذر رسول زهراء37467251842062278

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد موسى محمد كوثر37468251842062592

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيفيصل الكاظم عبد نصير زهراء37469251842084320

الطب كلية/الكوفة جامعة704.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود سعيد فارس االء37470251842062059

الطب كلية/الكوفة جامعة703.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي كاظم محمد شمس37471251842074048

الطب كلية/الكوفة جامعة703.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار شمخي رزاق سراء37472251842062410

الطب كلية/الكوفة جامعة703.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن الرسول عبد حسن مريم37473251842062605

الطب كلية/الكوفة جامعة703.8للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيعطيه محمد كاظم فاطمه37474291842076017

الطب كلية/الكوفة جامعة703.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد سعيد حسين محمد فاطمه37475251842074056

الطب كلية/الكوفة جامعة703.6المتميزات ثانويةالنجفاحيائيفيروز علي خضير مريم37476251842074063

الطب كلية/الكوفة جامعة703.6للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيفرج طاهر محمد ضحى37477241842114173

الطب كلية/الكوفة جامعة703.2أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطاهر فنجان ماهر زهراء37478251842062314

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد هادي صباح علي37479251841031460

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين زويد محمد نور37480251842062697

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعزيز رشيد عمر هاني37481251841012143

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيحسين ممتاز حسين علي37482251841034025

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةاحيائيفهد شعالن داخل منتظر37483241841022020

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم حسين حمزه حسين37484241841015017

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهنين غني فرات الهدى نور37485251842062674

الطب كلية/الكوفة جامعة703.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيمرار مناحي حيدر منتظر37486251841046041

الطب كلية/الكوفة جامعة702.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيبريس صبح رضاوي زهراء37487251842074028

الطب كلية/الكوفة جامعة702.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحريب حمود صاحب طيبه37488251842074052
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الطب كلية/الكوفة جامعة702.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائينجم سعدون هيثم حسن37489251841035023

الطب كلية/الكوفة جامعة702.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيشعالن زيد عبد حسين المهدي محمد37490251841035081

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمادي جبار ستار مصطفى37491251841031808

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكمر ثقيل اسماعيل حنين37492251842062152

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد مهدي حامد هدى37493251842062719

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجباره سرحان شناوه بنين37494251842122028

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان االمير عبد حسين منار37495251842062634

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيجليل نعمه حيدر آسيا37496241842169002

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيحمد عليوي فوزي قاسم37497251841016044

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0المتميزات ثانويةالنجفاحيائيهادي متعب باسم حم37498251842074021

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعكاب رسول علي فاطمة37499251842062504

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخلف ناجي كامل زينب37500251842062366

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعنيد كاظم سلمان زهراء37501251842062286

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيراضي جبار علي حمزة37502251841003018

الطب كلية/الكوفة جامعة702.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن الزهره عبد غياث كوثر37503251842108194

الطب كلية/الكوفة جامعة701.9المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعباس صالح مهدي صادق محمد37504251841035091

الطب كلية/الكوفة جامعة701.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسن محمد مقداد فاطمه37505251842074058

الطب كلية/الكوفة جامعة701.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيتقي حميد عماد ساره37506251842074045

الطب كلية/الكوفة جامعة701.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمحمد عبد ماجد فاطمه37507251842074054

الطب كلية/الكوفة جامعة701.4المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد عبود عمار تبارك37508251842074019

الطب كلية/الكوفة جامعة701.3المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسين هللا عبد حيدر مريم37509251842074062

الطب كلية/الكوفة جامعة701.2المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعيار عبد الحسن عبد قاسم37510251841035069

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد الحافظ عبد بالسم شمس37511251842084414

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار كاظم ياسر فاطمه37512251842062567

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالكريم عبد العزيز عبد محمد زينب37513251842062374

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيعلوان حسين عقيل اسراء37514251842071006

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسين رؤوف سكينه37515251842100427

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن االمير عبد جواد تبارك37516251842062115

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنات المعارف ثانويةالنجفاحيائيعبد يحيى عباس تقى37517251842060004

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيكريم هنبل بشير ايات37518251842092007

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيمعيجل دايش الباري عبد زينب37519221842111019

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائينصيف مهدي فالح حسن37520251841150466

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجواد الدين كمال محمد جواد محمد37521251841044187

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعدون محيسن نعمان منتظر37522251841031870

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمغيض كاظم رعد محمد37523251841031647

الطب كلية/الكوفة جامعة701.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر ناصر بهاء مصطفى37524251841031797

الطب كلية/الكوفة جامعة700.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيكاظم عباس محمد ايات37525251842074009

الطب كلية/الكوفة جامعة700.8للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيمعين صاحب قاسم زينب37526241842109010

الطب كلية/الكوفة جامعة700.7للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيفرحان كريم علي فاطمة37527241842109015

الطب كلية/الكوفة جامعة700.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجوده نعمة كريم سراج37528251841035039

الطب كلية/الكوفة جامعة700.4المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعبد جبار هللا عبد اسيا37529251842074004

الطب كلية/الكوفة جامعة700.2المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعطيه كاظم علي حسن37530251841035019

الطب كلية/الكوفة جامعة700.1للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعيسى راضي حيدر مصطفى37531271841029067

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضر جبر محمد مريم37532251842062624
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الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار محمد راسم علي محمد37533251841031687

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس خرباط مجيد احمد37534251841031059

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيلعيبي بدر رعد علي37535251841042007

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائينوح حسن فليح آالء37536241842220355

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائي عبد حميد باسم مريم37537241842114240

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيراضي الكريم عبد مكي مريم37538251842061034

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد الدين كمال محمود البنين ام37539251842062063

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمحمود حنون جواد عباس37540251841012054

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن جاسم سعد رقية37541251842062213

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيراضي علي ثامر هللا عبد37542251841156012

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد كاظم ابراهيم آمنه37543251842084010

الطب كلية/الكوفة جامعة700.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد الرزاق عبد مجيد علي37544251841031493

الطب كلية/الكوفة جامعة699.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيفاخر ياسين محمد ملكوت37545251842074064

الطب كلية/الكوفة جامعة699.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجبر طه حسين مختار37546251841035113

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحساني راضي جهاد ضحى37547251842170373

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عباس ابراهيم هدى37548251842062715

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسين اياد فاطمه37549251842097085

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكطوف صباح فاهم حوراء37550251842100182

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيمهدي عباس قاسم حوراء37551251842092010

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجاسم مهلب نجاح نرجس37552251842097107

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حسن محسن بنين37553251842062108

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيراهي كريم حسام رفل37554241842077032

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيالرزاق عبد صاحب باسم ترتيل37555271842144017

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم جواد محسن صبا37556241842100053

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيد حامد ارشد37557271841001029

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسين الخضر عبد عباس فاضل37558251841045068

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيبردان هريبد مهدي شفاء37559221842393076

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيظاهر فاضل عباس محمد37560251841031671

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيدان هادي عالوي فاطمه37561251842062538

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر تومان قحطان نور37562251842062694

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرفيق خليل عقيل نور37563251842062691

الطب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيدان محمد الجاسم عبد علي37564251841031471

الطب كلية/الكوفة جامعة698.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمراد الزهره عبد فاضل جمانة37565251842074020

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة699.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيموسى راضي علي زيد37566251841012146

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة698.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين عباس مريم37567251842058032

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة693.5للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيمحسن صالح علي نور37568241842109021

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن الرزاق عبد الرسول عبد أمنه37569251842062004

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه عبد احسان نور37570251842062663

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحيسن الساده عبد الزهره عبد زهراء37571251842062295

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمود هاشم مؤيد تقى37572251842062140

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلم محمد جاسم زهراء37573251842062261

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين حمادي زهير هدى37574251842062724

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم كاظم حميد ضحى37575251842062452

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين عبد كاظم زهراء37576251842062311
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االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيصيهود الحسين عبد فاهم ليلى37577251842097096

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيوادي حسين فيصل رفل37578251842062211

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمجيد نعمة نوري علي37579251841009174

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيكاظم كريم ضياء طاهر37580251841035040

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعواد عبود غانم شهد37581241842220403

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيلفتة صادق جعفر باقر37582211841067005

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرحم دخيل محمد مريم37583251842062625

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيرسول جعفر صادق سجى37584251842056043

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسين محمد اسحاق محمد علي نركس37585251842170309

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير حيدر دانيه37586251842062182

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفندي الهادي عبد حسين نور37587251842062679

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيعباس ساجت نجاح امير37588251841004014

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعون عبد جفات قاسم نوره37589251842059492

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسعود مزهر رعد محمد37590271841005238

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين يوسف حيدر نجالء37591251842062654

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين هويدي ناصر ورود37592251842062737

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدحام كاظم أياد هاجر37593251842062707

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح فريد رافع أيمن37594251841031011

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيموسى جواد الكاظم عبد نور37595251842084635

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين عزيز احمد طاهر37596251841031365

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحريجه سعدون راضي زهراء37597251842084269

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيراهي الجواد عبد حيدر طيبه37598251842089044

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطالب كاظم محمد حوراء37599251842062172

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد علي امير37600251841035011

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.6للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبود موسى الحسين عبد زينب37601251842084347

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيماحصل خيون كاظم هبه37602251842102048

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس جبر محسن مريم37603251842108207

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبيدش االمير عبد صباح بتول37604251842097014

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد حسن رشيد بسمه37605251842062089

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطه فاضل عصري زينب37606251842062350

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيابراهيم علي رجب الكريم عبد نور37607251842096301

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي يحيى زكي ضرغام37608251841031359

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيشامار محمد باسم مريم37609211842102059

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعطش حميد فريد هدى37610241842080119

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود غريب مجيد الهدى نور37611241842144062

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد محسن عادل نرجس37612241842109019

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعود ركان وادي علي37613241841070023

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيراشد سعود سالم الندى قطر37614221842146050

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيمحمد حسن كماز حوراء37615221842410021

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعذاب خشان حيدر تبارك37616221842161020

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن سمير محمد37617251841031655

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخنياب حمود كفاح تقي محمد37618251841031611

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمادي عالوي قصي ياسر37619251841031905

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيعباس رحيم حيدر جعفر37620251841003005
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االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشمخي كريم زهير رسل37621251842062199

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجليل رزاق حسن زينب37622251842062330

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيموسى هادي عماد فاطمه37623251842087060

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.9المتميزين ثانويةالنجفاحيائيطه جبار لقمان حسين محمد37624251841035085

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.6للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيناجي الرزاق عبد عالء احمد37625221841002012

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.2المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحميد يوسف حيدر حسين37626251841035024

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي حسن محمد وحيد زهراء37627241842114118

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن نعمه طالب صفا37628251842062448

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرزاق احمد رياض رزان37629251842062196

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيكريم يوسف فاضل اصيل37630251841007021

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حمزه ناجح يوسف37631251841031912

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمهدي عبدالحسن الخضر عبد بتول37632251842053005

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيشاتول نعيم شاكر ايات37633221842203011

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيحمود عبيد علي الهدى نور37634221842422023

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيصيهود محمد عقيل حسين37635221841003045

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفعيل طاهر فؤاد احمد37636221841002016

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعلوان حسين سعد سرى37637241842220351

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيمسعر خضر عزيز ابتهال37638241842168001

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيبشر جليب المحسن عبد جنات37639261842104022

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيصالح نجم حامد بسمله37640261842116014

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيعلي عباس رياض سدير37641211842170017

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود مجيد رياض رندة37642251842062235

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعليوي عباس عقيل مسلم37643251841034047

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيرضا محمد الزهره عبد حيدر كرار37644251841205138

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعجيمي وريور زهير محمد37645251841052027

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيجبار حسن فالح بنين37646251842056016

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسن حمزه ميري مصطفى37647251841122213

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين محسن امنه37648251842092006

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعباس ديكان سالم تبارك37649251842096047

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن عبد هالل زينه37650251842096161

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة687.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود فرحان القادر عبد ساره37651251842062394

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي مهدي علي الهدى ريحانة37652251842074025

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.6المتميزات ثانويةالنجفاحيائيشهيد كاظم علي ايه37653251842074012

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجعفر حميد محمد مرتضى37654251841035117

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعلي صالح الجليل عبد نبيل37655251841035129

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.2أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي صاحب مهدي مريم37656251842062627

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفليح عويد خالد وفاء37657221842175202

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيظفير حجاره جابر ايمان37658221842393019

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد شاكر حامد نرجس37659251842062657

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد فاضل زهراء37660251842170147

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيخورشيد كاظم حيدر زينب37661221842421040

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيحسين كريم رسول فاطمه37662221842146047

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم صادق باقر هدى37663251842062718

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعرد مطر صالح امير37664291841100012
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االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيعبيد باسم واثق نبأ37665221842391054

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسين الزهره عبد علي مجتبى37666251841035078

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالخضر عبد هللا عبد عادل نور37667251842100698

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد ياسين حسين سارة37668251842062390

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحمزه محسن ظاهر نورا37669251842070179

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيابراهيم نجيب جبار ايناس37670211842122003

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيخان مامه اكبر علي شاه علي حسين37671211841007014

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيصاحب بهاء حيدر سنا37672101842116024

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائييونس كاظم جواد مفيد37673221841036198

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد غائب عماد علي37674251841150241

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحمود زيد عبد عادل زينب37675251842101074

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة708.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيسلطان محمد حسين علي37676251841035056

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة701.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمود رضا محمد فاطمه37677251842062554

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم احمد ثائر شهد37678251842062428

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة695.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمهدي هادي علي رهف37679251842074024

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد صالح محمد احمد زهراء37680251842074027

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد اسد احمد سوالف37681251842062423

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيخلف جاسم سلمان علياء37682241842100057

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمود حمزه حسين زينب37683251842084334

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحلوس كريم عقيل كوثر37684251842062588

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعراك كاظم رزاق نور37685251842097110

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد االمير عبد محمد فاطمه37686251842062555

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.9أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصاحب المهدي عبد صالح تبارك37687251842062123

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.5المتميزين ثانويةالنجفاحيائيخلف ناجي علي عباس37688251841035042

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيخالوي محمد قاسم رواء37689221842393041

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد مهدي علي رباب37690251842100207

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم كريم تركي اسماء37691251842062043

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة690.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسر شمران سعد محمد37692251841031653

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة689.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حمزه نعيم امير37693241841069005

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة689.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعيسى علي محمد جاسم ساره37694251842108128

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيحافظ الحسين عبد عايد سالم37695241841152019

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيثعيلب شناوه عمار آمنه37696241842220354

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيسرحان جيجان جاسم قاسم37697221841006022

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين كركان خالد سيوف37698251842062424

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حاكم خالد رواء37699251842100255

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد جهادي زهير رقيه37700251842100240

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم يوسف نزار مريم37701251842062628

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيموسى حسن علي الهدى نور37702251842084618

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة688.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيدوحي جيثوم كاين زينب37703251842084363

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة687.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد صاحب خالد حسن37704251841031143

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاظم جبر محسن فاطمة37705221842204095

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيعبود الصي الكاظم عبد خضر37706291841016017

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشهيب هللا عبد ميري علي37707251841122149

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصبار سعيد عقيل زينب37708251842062351
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الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم عناد عالوي سجى37709251842062406

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح عبد صالح زهراء37710251842062287

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة686.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائييحيى الحمزه عبد فاضل ليث37711251841012091

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة685.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاشم جعفر قاسم ساره37712251842062398

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة685.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيياسر هاشم وليد حسن37713241841069008

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة685.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيبخيت علي صاحب هادي37714231841019129

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد رضا هادي بشائر37715251842062090

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمزهر ضاحي حسين علي37716251841035055

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم قحطان رياض مريم37717251842062614

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي حسون محمد صبا37718251842096189

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد الكاظم عبد جودي مريم37719251842097098

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين صالح الكريم عبد مهدي محمد37720251841031723

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد عباس زينب37721251842062343

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالكاظم عبد ناظم علي زهراء37722251842097048

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيروضان ناصر الرضا عبد ضياء37723221841035087

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمود ابو الحسين عبد عادل فدك37724251842062569

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيجبر عويز ستار ياسر37725251841016077

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي رضا محمد ياسر37726251841031906

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيهداد عبد علي حسن37727221841040017

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيجبر صبيح حسين رعد37728251841151051

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحميد اموري عماد علي37729251841044143

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين صاحب رحيم محمد37730251841031643

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالغني عبد قاسم رضا رقيه37731251842059166

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيخضير فاضل فاهم تقى37732241842097008

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد الرزاق عبد ضياء رقية37733251842062214

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسون هادي كاظم زهراء37734251842059234

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.4المتميزات ثانويةالنجفاحيائينجم محمد كامل انفال37735251842074008

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيحسن خلف حميد تبارك37736261842097018

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعبيد حسين داود زينب37737261842086060

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيفزع حسوني ناصر حوراء37738261842109031

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيشياع شرهان هاشم حسين37739261841001048

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد حسين حيدر فرح37740251842062571

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم عبود علي شفاء37741251842062425

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد األمير عبد أحسان أحمد37742251841031002

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشويل فنيطل نور حيدر37743251841031271

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحسين محمد غالب زهراء37744221842105058

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين عيدان عامر بنين37745251842062101

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكامل مجيد الحسن عبد ريم37746251842062246

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيفرهود حمزه حميد خم غدير37747251842092019

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن لفته عدنان فضل37748251841031534

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن نعمه رافد حنين37749251842062153

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد عبدزيد رعد احمد37750241841021001

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب ناصح احسان زهراء37751251842062252

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيكاظم كريم حيدر محمد37752251841007215

2889 من 858 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبود عليوي حيدر حسن37753251841044040

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيدحام صليبي حسن علي37754251841008082

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدالزهره جبار طاهر محمد37755251841031665

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة683.0للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد مجهول الرحيم عبد زهراء37756241842109007

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير ابراهيم وضاح تبارك37757141842094028

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجعفر موسى محمد حسين زهراء37758131842121043

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيشهيد جليل محمد علي37759251841012079

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد علي رحيم صادق محمد37760251841016054

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد راضي حميد هدى37761251842084662

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمسلم رزاق محمد غدير37762251842108159

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيسلمان فاضل عباس جعفر37763251841150444

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي جبير حسن حوراء37764251842062165

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيكاظم حافظ رياض زهراء37765251842061016

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار كاظم مازن آيات37766251842062012

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيابراهيم اسماعيل محمد رقيه37767251842087022

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيمخيف وائل رائد رانيه37768251842076025

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيخلف هاشم سلمان فاطمه37769251842059371

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيهاشم علي صاحب زهراء37770251842170138

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى خضر الياس فاطمه37771251842100517

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالسادة عبد اليذ االمام عبد مرتضى37772291841002166

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعبيد غافل ماجد مؤمل37773291841002138

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيحسين داود سلمان رقيه37774211842134024

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحميد شالل كريم حسين37775211841004032

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد حسين احمد رؤى37776111842110028

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد علي محمد حيدر غدير37777251841205133

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي مكي مهند نور37778251842062700

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد علوان علي زهراء37779251842084298

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيخضير عباس لطيف احمد37780211841014005

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيغركان بالسم اثير نمارق37781101842139049

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف كاظم ضياء وهج37782101842137105

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن مهدي هيثم محمد37783101841026223

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيزيدان خلف حسن سمانه37784211842248014

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيرضا محسن ناظم يحيى37785261841038129

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيرهيف جبار ماجد احمد37786261841038010

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيحسن منهل كتاب ليث37787261841017055

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيصبيح مانع محمد فاطمه37788261842087098

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيثويني حميد صادق منار37789261842132090

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيحسن كاظم االمير عبد هناء37790241842081046

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حسن فالح زينب37791241842095064

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائينعمة حميد حسين محمد حوراء37792241842121046

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيغازي حميد شعالن عباس37793241841021021

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحمادي ناصر هاشم حسين37794221841035061

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمحيبس سدخان حسين هبه37795221842204121

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسين عبود حيدر مريم37796221842175151
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي جهاد طارق مريم37797131842117149

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس اسماعيل مصطفى ليلى37798131842080034

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبطي سبتي انور مينا37799141842111135

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي محمد حيدر والء37800141842129061

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيسلمان حسوني عدنان محمد37801251841035096

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيهادي حسين هاتف زيد37802251841200037

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيموسى محمد علي ياسر37803251841205249

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحنتوش يوسف عباس حسين37804151841005033

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة682.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم هللا عبد علي كرار37805151841011076

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعاصي سعيد مقداد امنه37806141842094017

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائينايل علي صباح احمد37807101841002006

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشهاب طارق زياد مصطفى37808131841016083

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.7أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه جبر حسين اوهام37809251842062071

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالنبي عبد جواد علي رند37810251842074023

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيورد محمد فاضل علي محمد37811251841035099

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي هاشم كاظم كرار37812131841037059

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.2المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسون هللا عبد محمد بان37813251842074013

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.2للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائينعمه جبر الرضا عبد احمد37814151841012003

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيتليو حاجم ناجي مرتضى37815221841310140

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمحمد عبد ناصر الفقار ذو37816261841038041

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائينداوي احمد ليث مرتضى37817261841027121

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعطيه محمد السادة عبد آمنة37818251842096006

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد فنوخ ماجد منتظر37819251841044275

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة681.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسان رسن هادي الحسن37820281841001011

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة686.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيلفته مهدي صالح الهدى نور37821251852070077

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعودة جاسم محمد صفاء37822251852084127

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة678.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيدرويش الزهره عبد سعد محمد37823251851200056

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيراضي رزاق كامل فائز37824251851031107

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعويز علي نزار تقى37825251852062020

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيرميض محمد علي حسن37826251851031038

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد إبراهيم حميد باقر37827251851031029

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيعثمان الدين سعد زاهر عقيل37828251851030020

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجاسم احمد فاضل زينب37829251852062055

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة656.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيراضي طالب فاضل طالب37830251851034012

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد رضا ميثم فاطمه37831251852096061

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيجري علوان عادل حسين37832221851058008

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبود وناس محمد رقيه37833251852062037

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعوده جعفر سمير فاطمه37834251852062082

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة646.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيرضا محمد االمير عبد حيدر جنات37835251852058003

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة645.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقينعيمه حسن سعد زينب37836251852097013

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة645.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالنبي عبد عباس وهب مؤمل37837251851031123

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة642.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد مجيد سعد احمد37838251851031013

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة642.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسلومي شامخ محمد الهدى نور37839161852184103

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة642.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسن عالء حسين37840251851044058
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العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة639.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الكريم عبد الرحمن عبد محمد37841161851085119

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقينعمه كريم عباس زينب37842251852097016

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة640.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان كاظم علوان نجالء37843271852055081

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة631.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمهدي مسلم عبد محمد حسين37844251851031054

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة628.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر سعدون فضل علي37845161851089069

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة628.0للبنين الوحدة اعداديةالنجفتطبيقيجعفر ضيدان محمد احمد37846251851005002

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيمنيشد علي رياض رقية37847281852070018

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيخميس ناصر مريح سندس37848161852240045

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيحنوف كاظم حسين كاظم37849161851356053

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد محمد الهادي عبد محمد37850251851031146

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيصاحب حسن فالح رقيه37851251852062036

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيرفه شعالن محسن حيدر37852251851046019

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعباس عبدالزهره نعمه نورس37853251852097026

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبادي كظم احمد باقر37854251851031027

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيهيجان إسماعيل ماجد عباس37855161851307022

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد هاتف عادل نورس37856251852062115

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيسعيد حسين حسن مريم37857251852070070

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن تركي اصف مرتضى37858161851307050

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقييوسف عمران محسن حسين37859251851016019

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيزاير حبيب كاظم زهراء37860161852258016

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد محسن مهند سيف37861161851074032

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد ماجد ميثم تبارك37862251852062018

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جباري عماد زهراء37863251852062048

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة610.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهادي نعمه موفق علي37864251851031103

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيفالح كريم حسن محمد مثنى37865251851205093

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيلعيبي كاظم فضل عباس37866161851038047

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجابر الزهره عبد حامد هللا عبد37867251851044098

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحسن االمير عبد رجاء حسين37868251851031042

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم اسكندر فياض منتظر37869161851128067

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة607.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعبد مرزه جعفر عال37870251852097019

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة607.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحاجم طالب امجد منتظر37871251851150297

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد ضياء حسين37872161851140029

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلي امين نزار عباس37873251851031083

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيمهوس فاخر رياض حيدر37874161851089035

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعبيد جابر خالد مصطفى37875251851205129

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيجياد حبيب سعد الرحمن عبد37876161851047076

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةتطبيقيكرين باهض برزان محمد37877161851304005

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد علوان خضر سجاد37878221851037027

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيعسكر احمد عالء زهراء37879161852162010

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان كاظم عدنان يوسف37880161851039157

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيمسعد نعيم حسن انتظار37881221852202004

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحميد سامي عادل محمد37882161851140097

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعيدان راشد جابر محمد37883161851001147

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيطالل موسى محسن حسين37884161851094024
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المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيصنكور الجليل عبد العباس عبد محمد37885251851008147

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيكعيبر علي فرحان احمد37886161851311007

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيصافي سنيد عاشور علي37887161851365112

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيحمود لفتة حميد الهدى نور37888281852102002

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيتطبيقيحمود علي احسان ناصر37889221851256010

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيموسى جليل سعيد علي37890161851004041

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمرزوك خضير ياسين طه37891161851075066

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشكبان سميسم الكريم عبد زينب37892221852168022

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسن يحيى رسول مالك37893251852062095

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيساجت عبد شمران كرار37894161851076048

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة598.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد خطاب كاظم حسين محمد37895251851007204

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة598.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيحمود لفتة حميد حسن37896281851102002

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات الصباح اعداديةالنجفتطبيقيجاهل عوفي عباس حوراء37897251852064009

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيفجر فهد علي حسين37898221851007017

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيستير مكطوف رياض ايمان37899161852252006

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيشير حنون كاظم حيدر37900221851023016

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيالكريم عبد علي حسن حسام37901291851002029

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعزيز كريم مناف محمد37902251851044156

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيحمد هادي جعفر احمد37903281851009002

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم خزعل حمزه37904161851094029

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيضيول مجخر عباس عقيل37905221851069043

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيخيال صابر جمال نور37906161852216022

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد الكريم عبد سجاد37907161851140044

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيجبار الزهره عبد فرحان سجاد37908281851151247

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة627.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيحالوي خوام هاشم حسن37909231851180002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه هجوج رزاق الهدى نور37910241852077022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيسالم جادر سجاد فاطمة37911161852225038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي ميري حسام اسراء37912241852108003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم ماشي حسين اركان37913221851001010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيخريده نتيش مصطفى مجيد37914161851053092

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيفاضل فرج ثائر رضا37915161851094035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد المحسن عبد صاحب رسول37916241851063014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيطعمه سالم الحسين عبد محمد37917241851015081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جواد عماد ضياءالدين37918161851301040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيشهاب مهدي نعمة علي37919161851023024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيعيدان زغير ماجد زهراء37920281852075014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة594.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسين اسماعيل رضا محمد احمد37921251851205016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة594.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقييحيى الحسين عبد رزاق بنين37922251852084032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة593.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيراشد امير حسين زهراء37923251852062042

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة592.3للبنين المتميزين ثانويةالبصرةتطبيقيمنشد فيصل الرحيم عبد حمزة37924161851003003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة592.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيحريب فرحان عرمش محمد37925281851012066

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعليوي حسين رشيد مصطفى37926251851001239

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هللا خير مثنى طه37927161851079034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيحسن حنف فرهود محمد37928251851013042
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيحسين خلف تركي مصطفى37929291851026068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيالعزيز عبد كامل ثعبان محمد37930251851001195

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيفالح بنيان الزهرة عبد منتظر37931161851056061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقينجم يوسف قاسم علي37932251851200039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيارحيم الرضا عبد محمد حسين37933251851044066

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيصكبان ناهي ابراهيم احمد37934241851010001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيزبون حسن فالح سجاد37935131851210011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد الزهره عبد عقيل نور37936241852103040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقييوسف يونس عباس جواد37937251851001038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيسباح فاضل عادل رمله37938241852142005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعبيد بشان محمد مصطفى37939251851200070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة581.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة خوير اسعد علي37940161851112034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة581.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيكشيش كريم عيسى حسين37941251851001064

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة580.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيصحن شنان عادل تبارك37942251852122013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد مالك عماد أرشد37943161851085015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيريسان حميد عيسى منتظر37944251851012137

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيشاني جابر غازي مهدي37945251851001248

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيناصر نعمه مهدي زهراء37946161852150015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة578.0للبنين ميسان ثانويةميسانتطبيقيحميد جاسم محمد سجاد37947281851027009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة578.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم حميد لطيف موسى37948241851029073

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة578.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعيار محمد جابر نرجس37949251852111061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعلي راضي حيدر كرار37950251851122110

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعواد النبي عبد مؤيد منتظر37951161851085140

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمطلب كاظم مهدي تبارك37952251852062017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيياسين حمود سامي حسن37953161851085026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيالزهره عبد راضي مردان عبير37954241852168009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيعباس حماده حميد همام37955251851034035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعلي جاسم هللا عبد نجم37956161851083112

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيعباس كطافة خضير ياس37957281851042060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةتطبيقيعيدان والي رحيم محمود37958241851064024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة575.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون فرج مقداد حيدر37959241851169003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحميدي حسن جواد مصطفى37960251751009252

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيعباس خضير اكرم محمد37961251851022037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيعلي مصطفى الوهاب عبد زينب37962201852148030

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيبعيوي محمد حيدر كرار37963251851205086

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيهادي الكاظم عبد سعد شمس37964241842114153

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة675.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيمحمد هادي علي مروه37965271842089067

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة672.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيناجي هاشم صفاء ايناس37966251842070021

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة671.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيباقر محمد جواد احمد زينب37967251842057015

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة671.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيداخل نعيم رياض قمر37968251842059396

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة671.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحميد ناظم محمد تبارك37969251842084136

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة670.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد هادي محمد طيبه37970251842108154

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيالرزاق عبد سلمان احمد مسره37971271842060191

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عبد صاحب احمد37972271841001017
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واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة668.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيشهيب كريم عبدالحسين االء37973221842209017

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة667.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمزاحم فخري اسامه فاطمه37974231842088238

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح مسلم مريم37975251842062626

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة666.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد صادق علي مريم37976251842062620

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة664.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن فالح العابدين زين37977251841031312

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحميد مرتضى محمد نور37978231842271299

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعلوان حسين حيدر كرار37979271841009105

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة661.1أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميد الرحيم عبد قصي ُعال37980251842062479

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة661.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحسن عزيز فاضل مريم37981251842070154

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة661.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد حمزه حيدر مريم37982241842114241

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة660.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد نجم محمد جعفر37983251841044034

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة660.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد حسن محمد علي مرتضى37984251841035116

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة660.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي مزهر فارس براء37985251842084078

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة659.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائينصيف كاظم جواد هللا عبد37986231841044028

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة658.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلوان داخل محمد ورود37987271842060232

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة658.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكوير هادي مصدق حسين37988231841012032

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة658.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسين طالب السالم عبد صادق محمد37989221841036156

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة657.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهجيج سليم عماد شهد37990231842142124

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة657.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيموسى حسين زيد حسن37991251841042004

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة656.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمنيخر برغش فاخر بدر37992271841001047

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيسالم راضي زهير دره37993271842076011

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم محمود حاكم حميده37994241842097009

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيدخل ناجي حميد بنين37995271842160033

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي محمد رضا زهراء37996271842057060

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.1المتميزين ثانويةالنجفاحيائيطه ياسين محسن مصطفى37997251841035124

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمهاوي كريم علي محمد37998281841006116

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين علي محمد جاسم علي37999251841031427

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيعوده لفته عوده الهدى نور38000221842119022

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعباس طالب رفيق تبارك38001231842083005

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالقاسم ابو المحسن عبد امين محمد بشرى38002251842084083

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عزيز محمد ميثم38003251841031888

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيطالب سعيد محمد سجاد حسين محمد38004251841034038

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمهدي حبيب عمار براء38005221842134007

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيموسى عامر ليث مصطفى38006251841205217

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائياالمير عبد حسين علي حيدر38007271841152022

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيتبن عبدهللا حسين احمد38008261841022007

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة644.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيموسى جميل زيد نذير محمد38009251851034029

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة631.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد الرحمن عبد مرتضى38010241851076018

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيالصاحب عبد جعفر محمد الصاحب عبد بشرى38011251852084028

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة622.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقياالمير عبد هاتف منير احمد38012251851031018

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهويدي كامل زيد المهدي عبد38013251851031090

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيفالح عثمان حسن يحيى38014221851001098

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعلوان محمد اكرم يحيى38015261851009079

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيمنصور مجيد ناظم ايات38016241852121004
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واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسين جاسم محمد حسين38017231851003030

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةالنجفتطبيقيعمران محمد معمر سلوان38018251851033003

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عباس خضير كرار38019271851005055

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسلمان جاسم فاضل احمد38020251851031015

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة596.0للبنات البطائح ثانويةقار ذيتطبيقيرداد نعمه مراد شيماء38021221852197005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد رزاق عالء حسين38022251841031208

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر الرزاق عبد علي كوثر38023251842062589

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيحسين ضياء علي زينب38024251842092015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة659.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيكاظم جاسب ستار ناصر38025251841116049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبيد هادي عماد محمد38026251841150348

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيزيدان جميل محمد غدير38027251842096211

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة644.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد حسين محمد زهراء38028251842062316

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة643.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان شعالن ماجد مريم38029241842142020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة640.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد شاكر رعد مسلم38030251841044244

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة640.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى كاظم جميل أحمد38031251841031004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة639.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي الرضا عبد حاكم إحسان38032251841031001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة634.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيخليف كطران عبود خالد38033231841183015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة634.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيرشيد ناجي باقر صادق محمد38034251841205168

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة633.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين جواد علي زهراء38035251842100309

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة633.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيهادي صاحب زمان محمد38036251841200077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة630.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخلف خريبط قاسم علي38037161841075182

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة629.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر جمعه محمد ثامر38038251841031117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة629.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيجبر كاظم فؤاد زينب38039161842234035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة628.2للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمظلوم مدلول االمير عبد احمد38040251841031043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة627.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسين احمد ميثم احمد38041161841060010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة625.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيكريم هاتف عماد باقر38042251841012012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة625.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةاحيائيشيال حسين كاظم مسلم38043161841316007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحامي دوخي صبيح شفاء38044241842121133

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم حمزه حامد زهراء38045231842142080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة622.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدالجليل الحسن عبد فاضل احمد38046251841031053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة620.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيميري حسن حيدر نور38047251842062682

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة620.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمغتاضي خماط ياسر نبأ38048261842083094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحاتم هادي رحمن مصطفى38049251841031804

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيزناد نوار حسين الحق عبد38050221841018032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةاحيائياشويل سوادي عدنان محمد38051161841010028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصافي موسى عدنان زهراء38052251842062299

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيادهم ابراهيم خليل ابراهيم38053251841031014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد وناس علي زينب38054251842062355

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعليوي عبدالجبار عدنان نوران38055251841031893

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس نعمه علي بنين38056251842062106

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه حمزه فاضل زهراء38057251842100316

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كامل قاسم فاطمه38058251842062549

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعبود هاشم محمد زينب38059161842145065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيسعود ايدام لهمود احمد38060291841025005
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحسن فيصل عدي حسن38061161841084023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيحسن عبدالجاسم كريم عباس38062231841252077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس جواد كاظم طيبه38063251842101105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة613.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حمزه محمد تهاني38064251842100153

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعمران حمزه رضاء أسراء38065251842100005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيعزيز االمير عبد حيدر فاطمه38066251842087055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعلي ابراهيم علي يوسف38067251841200119

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيليلو هادي علي فاطمه38068251842108183

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن العباس عبد فاضل مريم38069251842062623

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكشيش حمود مدحت ندى38070251842108220

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحسن علي سعد احمد38071251841001012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة611.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكظم جبار عادل هللا عبد38072251841122117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة610.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيشنان راضي سليم سجاد38073221841036084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة610.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيبشير راشد سرحان رواسي38074221842157028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالحمزه عبد حسين علي زينب38075251842097057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة609.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحمد صالح حسين فاطمه38076251842059368

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد حسين رضا علي38077251841150228

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيياسر الكريم عبد سعد أياد38078251841010009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة607.6للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيمهوس نعمه قصي علي38079161841392008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة607.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد محسن محمد زهراء38080221842113110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة607.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعريبي الحسين عبد علي رهام38081161842383136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيحسن ناصر كاظم ايالف38082281842068007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد وحيد الجليل عبد حيدر38083161841074007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييوسف كاظم حسن الرزاق عبد38084251841031385

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبجاي جاهل سلمان حسين38085251841031191

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمطر حسين عدنان تقي محمد38086281841008051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائييسر فاضل عباس اساور38087221842139004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة605.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشناوه عبود سامي حسين38088251841122062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيوادي محسن حسين علي38089251841031438

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعباس حمزه معمر فاروق38090161841084084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسن باسم امير38091251841016003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيناصر الحسين عبد مسلم احمد38092221841306225

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجودي شاكر عدي شاكر38093251841031346

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيصالح حسن علي بنين38094291842050032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمنصور سامي قاسم حسين38095161841140023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيناصر هللا عبد نجم احمد38096161841084009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيماضي مخيف علي ايمن38097231841168002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد ثامر يحيى علي38098251841031515

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيناصر عبيد حسن دالل38099241842102042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيكاظم جبر محسن علي38100221841030026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيياسر لفتة الحسين عبد احمد38101161841140005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد حليم رقية38102251842084216

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجواد ظاهر حيدر زينب38103251842170157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحسن طه عدنان تبارك38104291842065020
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيحسب ابراهيم خليل حسين محمد38105281841009040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميساناحيائيجابر محمد رحيم مؤمل38106281841102015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجازع غازي نبيل منتظر38107221841002267

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد عقيل زينب38108251842084349

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيجبار عبد عظيم حسين38109231841033026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعلوان كاظم علي زهراء38110231842102022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد قاسم مفيد المجيد عبد38111161841075151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن الحر عبد سالم ماهر38112241841016062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجاسم طعمه صالح فاطمه38113161842145093

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس زغير سلمان هديل38114291842052261

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعاز علي محمد الحسن عبد دعاء38115251842100194

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة600.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةاحيائيمهودر هللا خير كاظم حاتم38116161841316003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد الرسول عبد حسن علي38117161841075165

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيسعيد االمير عبد قيصر مصطفى38118251841009273

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد ناصر محمد نبأ38119251842083084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمود شاكر غسان محمد38120271841005258

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيحاشوش جياد هللا عبد يوسف38121221841081039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة599.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيحسين علي محسن حوراء38122231842191008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل جاسب خالد علي38123161851075088

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعجيل عباس عنيد كرار38124161851128048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة594.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةتطبيقيرمام عويد الرضا عبد حيدر38125161851394003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعارف الرضا عبد عارف مصطفى38126161851084268

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيجبر حميد سالم كرار38127281851032027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة586.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيداود حنون احمد عبدهللا38128161851300036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيرسن اللطيف عبد جعفر حسن38129161851022021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيصالح حميد ماجد مسلم38130161851024040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعذافه نوري عدنان احمد38131161851083008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم خضير علي مرتضى38132161851083099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة581.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحسين ياسر قيس حيدر38133161851001071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد عيسى عقيل حسن38134161851139019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد خلف لؤي علي38135161851060094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيابوخشه جعيول الكريم عبد مهدي38136251851014020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيداود كاظم علي محمد38137161851001164

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيوسخ حليم منذر محمد38138161851363179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه ياسر عدنان ظاهر38139241851016059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيعذير خيابر كاظم سجاد38140161851088010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيكردي حزام ديوان موسى38141161851135085

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسمير قحيط نعمه عباس38142251851031084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسن هاشم حامد مصطفى38143251851044172

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيعليوي رضا الكريم عبد زينب38144251852056012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيشياع كاصد علي كاصد38145161851364185

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيداخل سالم حميد خالد38146161851025012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيحسن حمزه فؤاد بنين38147251852086004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيلفته طالب تاميم باقر محمد38148161851076053
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيناهي ساجت حسين محمد38149291851025076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعبد محسن عالء محمد38150161851022100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعلي وذيح رحيم مصطفى38151161851371311

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة569.0للبنين االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيخشن محمد اياد منتظر38152161851393020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة669.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعجيل عليوي كامل ريام38153221842185029

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة667.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائياسماعيل حسين محمد علي آفنان38154251842084006

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة666.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسن حاكم غسان زينب38155251842074039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة666.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيابراهيم علي محمد بهاء تبارك38156271842061007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد ابراهيم هيثم براء38157251842062087

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة661.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحافظ حميد ثامر تبارك38158261842132019

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة661.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيابراهيم الستار عبد فرزدق زينب38159261842102063

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة659.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائينعمه الخالق عبد كامل شفق38160211842104018

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة658.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيصكبان عدنان وسام عدنان38161221841053055

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيحمد عبود حيدر جنان38162281842068011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيجابر صالح محمد وقار38163281842078062

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة654.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد مهدي جاسم مرتجى38164161841084111

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة654.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان كاظم جواد مؤمل38165141841026054

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد مصطفى علي محمد هللا عبد38166251841031395

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةاحيائيسبتي جبار حسنين ضحى38167161842283020

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة652.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن الرضا عبد علي ضحى38168251842062457

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود محمد وليد عمر38169131841010094

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصاحب عاتي جالب مصطفى38170141841026070

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيقادر حميد باسل شهد38171101842083009

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيهادي احمد عماد علي38172281841151136

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة649.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيحسن ونيس كاظم عقيل38173281841104013

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة649.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيجاسم حيدر احمد غدير38174221842135104

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة649.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعزوز هادي عماد فاطمه38175251842062540

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمحمد جميل مهند أمنيه38176251842074001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح حاتم بنين38177271842058050

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيجابر حاتم سليم نبأ38178231842092146

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة648.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةاحيائيالشاه عبد محمد مصطفى ميكال38179161841050024

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسن عباس حيدر زهراء38180221842113096

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة643.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيحنون شهيد لطيف حسن38181241851014016

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة635.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمسلم ديوان مجبل مروان38182291851151239

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة635.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيكوعمي كطيع كطل خليل38183241851014022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة632.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيحسين خلف كريم جعفر38184281851011022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة629.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمزيعل حمود حيدر حسين38185161851301023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة629.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيكصاد جابر علي حسين38186241851014019

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة628.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين محمد رزاق احمد38187221851009004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقياحمد عبدالهادي سالم سلمى38188251852097017

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة675.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع الجبار عبد الكاظم عبد بنين38189241842119032

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة670.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجبر عبيد مهدي فاطمه38190221842103123

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة664.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطهلي هلوس حسن مرتضى38191251841031747

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة655.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد العزيز عبد عدنان رقيه38192251842062227
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المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيساير محمد جاسم زهراء38193251842084257

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة654.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير كاظم عدنان رفرف38194251842062208

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحسن حاتم ناصر مريم38195251842170290

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيناصر عيدان حيدر ساره38196221842166028

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعباس فاضل عامر تبارك38197251842084128

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة649.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكحلول خيون علي هاجر38198251842062710

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة645.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي حسن علي فرح38199251842062577

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة645.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيفضل عباس بالسم هدى38200251842170346

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة645.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيمحمد ياسر جميل اسراء38201251842075001

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة644.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيمحسن داخل حسين مريم38202251842092022

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة644.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعبيد سالم باسم حازم38203231841251042

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة643.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصاحب جبار غيث غاده38204251842062483

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة643.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبنيه مزيد صدام زهراء38205141842065009

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة642.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصاحب باقر صدقي فاطمه38206251842062530

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة641.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد جواد مقداد فاطمه38207251842096249

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة640.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم محسن نور رسل38208251842062204

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة639.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد رشاد حيدر زهراء38209251842062272

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة638.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد رشاد حيدر الهدى نور38210251842062667

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة637.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهادي ياسر صالح زينب38211251842108114

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة636.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود الحسين عبد عون عبد بنين38212251842059076

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصادق محمد صالح ليث38213251841031563

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة635.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسلطان الحسين عبد علي هدى38214221842135146

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة634.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد هاشم حبيب منال38215251842084586

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة634.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر عبد حاكم علي38216251841031431

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة633.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبيد المجيد عبد هللا عبد حنان38217251842084149

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة632.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي حميد رزاق علي38218251841031449

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة632.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد وناس رسول شيماء38219251842096188

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة630.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعمران حسن علي فاطمة38220231842271236

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة629.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر عبد حاكم سجاد38221251841031319

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة628.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي عادل علي ايه38222251842062077

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة627.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيرسولي مجيد علي مجتبى38223251841007207

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعزيز الحسين عبد احمد هدى38224231842088348

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيفهد هادي فاضل بنين38225251842170372

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد رشيد زياد زبيده38226171842288134

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيعباس جابر ستار فاطمه38227221842410045

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسن عبد كريم رافد استبرق38228241842121002

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم جابر رحيم شروق38229231842090176

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة623.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيبجاي كريم مهدي محمد38230221841018061

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة622.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحمود جهادي صالح مرتضى38231241841070029

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة622.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيراشد أمير جواد هيام38232251842170359

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرشيد يحيى صبحي غدير38233251842084462

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيذهب ناصر رياض احمد38234221841036007

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد مهدي فاضل براء38235251842062086

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة621.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيشاكر دبي صفاء منتظر38236231841020293
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المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائينتاش حسن جالل سجى38237161842202087

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد فيصل ثائر فاطمه38238251842084488

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيصاحب كبروت اسعد زهراء38239231842139016

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعبيد حسوني صادق نرجس38240231842140037

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن فليح عقيل تبارك38241251842096050

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم النبي عبد عصام شكران38242251842084412

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة616.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالوي رشيد حيدر زهراء38243251842062273

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيغانم جاسم وسام فاطمه38244161842152176

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد سلمان عباس قاسم38245291841002127

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيخشكوري مجبل محسن ياسر38246281841025025

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه عباس حيدر فهد38247251841031537

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيرشيد نعمه محمود كوثر38248271842093043

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة614.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيعليوي دحام داخل عمار38249231841061022

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة613.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيحسن محمد جاسم محمد38250281841015015

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة613.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيطاهر جعفر الرسول عبد فاطمة38251251842055066

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة613.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبود الهادي عبد حسن مريم38252251842084562

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة613.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشريف عيدان خضر زهراء38253251842100280

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيكاظم علك حليم رشا38254251842111020

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة612.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائينثر جمعة الكاظم عبد سوسن38255291842050100

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة619.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعوده غافل كريم انسام38256251852084021

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبهول مروح رحيم حوراء38257251852170027

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقينواع شاكر عبدالكاظم رويده38258161852299005

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيصالح سلمان الرضا عبد محمد38259221851035114

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمجيد عباس علي نور38260251852084195

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحسن خلف محمد حوراء38261251852070023

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد علوان حسين اسراء38262161852241002

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة567.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعيدان عبيد غانم الهدى نور38263251852062108

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلي عبد فهد احمد سجى38264271852095031

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيحمدان الحسين عبد عدنان منتظر38265161851094101

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيعلي محمد الخضر عبد مصطفى38266251851022048

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر ابراهيم رياض مسلم38267161851048017

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد علي حسين محمد38268251851031134

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسون الكريم عبد حسن38269161851010011

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلي محمد رضا محمد عباس محمد38270251851031144

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيعوده باهض مجيد محمد38271221851058030

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالزهره عبد الهادي عبد حسن العابدين زين38272251851031062

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم جبار الستار عبد محمد38273161851084229

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراهي جباري ستار مرتضى38274141851028057

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيعبد كاطع جمعه هللا عبد38275161851014040

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجبر محسن كاظم ازهر38276251851044021

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة560.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعلي حمد جبر خالد38277251851122054

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة560.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجثير االله عبد الحكيم عبد آيات38278251852062003

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة559.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيسمور احثافه مطشر محمد38279221851274012

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة557.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد تقي الكريم عبد اسراء38280251852062005
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المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيكاظم علي امير مها38281251852084178

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيحميد عبد حيدر نبأ38282231852142056

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة551.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيصاحب حسن احمد فاطمه38283251852062076

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة551.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد وحيد عظيم مرسلين38284251852062089

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي حسن زهير البنين ام38285161852153003

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحمزه علي محمد علي أحمد38286251851031002

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيمهدي صالح محمد احمد38287271851010006

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعويد عبد حسين زينب38288161852252013

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيالكاظم عبد الساده عبد عزيز رقيه38289271852061012

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيجودة ضيدان حمود عباس38290161851016038

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة540.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيعلي شبوط الحسن عبد علي38291221851266018

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحسين جورج عالء مؤتمن38292161851001138

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيراضي جبار الرحيم عبد مصطفى38293161851311063

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعوده لفته كريم علي38294221851002081

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقياحمد ياسر مظفر حسين38295221851002036

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيعيدان كريم حاتم مرتضى38296241851002073

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيجفات ناصر طالب علي38297291851100149

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيباقر محمد سلمان احمد38298161851010002

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيسوادي خليل حسين شهد38299251852170071

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيعبود حسين الرضا عبد فاطمة38300231852153020

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيواوي حسن طالب أحالم38301161852332001

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعباس برهان اسماعيل فاطمه38302251852096053

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة536.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم طاهر محمد مصطفى38303221851010117

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيجاسم جبار جالء ضحى38304251852058011

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيجواد جعفر يعقوب حسن38305291851008017

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيعبد حسن الزهره عبد بنين38306251852089004

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيحسان جابر فاهم علي38307241851014046

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيجابر قاسم قيس يوسف38308161851085152

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة534.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجواد كاظم احمد رقيه38309251852062033

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر كريم حسن مرتضى38310221851307190

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحسين علي عدي علي38311231851032051

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل عليوي محمد رحمه38312221852113010

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيهللا عطا جاسم عالء زهراء38313251852084089

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاطع نوري حازم حسنين38314281851006030

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحمزه كوكز صبار هللا عبد38315251851200028

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيظيغم جيجان رحيم كوثر38316221852137019

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيشرهان االمير عبد حمزه رقيه38317251852108007

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة531.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيصيهود جواد سعد نوره38318251852111068

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيبديوي طالب لؤي هدير38319231852081045

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة530.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون بدر عارف رحاب38320221852216005

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن كاظم حيدر العابدين زين38321151851010016

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالكريم عبد العظيم عبد نبيل ريهام38322251852062039

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين يعقوب يوسف زينب38323161852183017

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيسعيد عبد وليد زهراء38324231852112008
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقينعمه العظيم عبد محمد زينب38325221852113013

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعبد كاظم سعد مرتضى38326231851042065

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحساني محمد جاسم حيدر38327251851009050

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيشنيف جابر قاسم محمد38328241851011024

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيطاهر يوسف الزهره عبد يوسف38329251851007265

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيالساده عبد دايخ كريم ضي38330251852108027

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد هاشم الرسول عبد صادق محمد38331161851039124

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعباس جواد قاسم علي38332231851003080

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيرعد عون عبد سعد منى38333271852088078

العلوم كلية/الكوفة جامعة675.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيرضا غالم حسن محمد ماهر زهراء38334251842083041

العلوم كلية/الكوفة جامعة675.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيهادي محمد جاسم حسن محمد38335251841034036

العلوم كلية/الكوفة جامعة671.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجعفر صادق علي زينب38336251842084353

العلوم كلية/الكوفة جامعة663.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالجليل عبد هاشم عامر بنين38337251842062102

العلوم كلية/الكوفة جامعة655.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجاسم نصيف حازم مؤمل38338251841035072

العلوم كلية/الكوفة جامعة654.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسن العباس عبد محمد38339251841031675

العلوم كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيكامل جعفر احمد فاطمه38340251842055073

العلوم كلية/الكوفة جامعة650.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم الحسين عبد نمير مريم38341251842062630

العلوم كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين الوحدة اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جليل محمد الجليل عبد38342251841005008

العلوم كلية/الكوفة جامعة646.1أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعوفي زاير عامر بلسم38343251842062091

العلوم كلية/الكوفة جامعة646.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم احمد علي38344251841007142

العلوم كلية/الكوفة جامعة646.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائياحمد الرحمن عبد ستار أمبر38345231841007002

العلوم كلية/الكوفة جامعة644.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجبر عاتي مهدي منتظر38346251841035126

العلوم كلية/الكوفة جامعة642.8للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين فيصل رائد احمد38347251841031034

العلوم كلية/الكوفة جامعة642.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس هادي حسن رسل38348251842108072

العلوم كلية/الكوفة جامعة642.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباده مالك فارس فاطمه38349251842062544

العلوم كلية/الكوفة جامعة641.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد جبر راضي هدى38350251842062722

العلوم كلية/الكوفة جامعة639.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسلمان كريم حاكم رنا38351251842122070

العلوم كلية/الكوفة جامعة639.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعبيد موسى ستار زينب38352271842059049

العلوم كلية/الكوفة جامعة639.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيالكريم عبد طالب موفق زينب38353231842121040

العلوم كلية/الكوفة جامعة638.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيجبار راضي االمير عبد فاطمه38354251842087058

العلوم كلية/الكوفة جامعة635.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيجبار الزهره عبد مهند مريم38355251842099019

العلوم كلية/الكوفة جامعة634.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس ماشي كاظم حسن38356251841001063

العلوم كلية/الكوفة جامعة634.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان مرزوك فؤاد ايات38357241842220037

العلوم كلية/الكوفة جامعة633.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيحسن حسين قيس زهراء38358261842103028

العلوم كلية/الكوفة جامعة632.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسلمان حسين ساجد زهراء38359251842059204

العلوم كلية/الكوفة جامعة632.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيجاسم الحسين عبد فتيان محمد38360251841042017

العلوم كلية/الكوفة جامعة629.4للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيحسون حبيب فاضل زينب38361291842076011

العلوم كلية/الكوفة جامعة628.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كاظم عقيل فرح38362251842108190

العلوم كلية/الكوفة جامعة627.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيحميدي نايف لطيف فقار38363231841061023

العلوم كلية/الكوفة جامعة627.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيطالب غايب عادل فرح38364251842084537

العلوم كلية/الكوفة جامعة627.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيابوسوده عبد محمد سارة38365251842108126

العلوم كلية/الكوفة جامعة626.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيطالب كاظم عايد سيف38366271841002097

العلوم كلية/الكوفة جامعة625.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين موسى عباس نور38367251842100699

العلوم كلية/الكوفة جامعة625.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمنصور فجر االمير عبد حسنين38368251841031173
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العلوم كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسون محمد عاصف بنين38369251842059074

العلوم كلية/الكوفة جامعة624.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين مهدي مؤمل38370251841042010

العلوم كلية/الكوفة جامعة622.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعون عبد رحيم علي زينب38371251842108119

العلوم كلية/الكوفة جامعة621.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيدان سالم احمد فاطمه38372251842062506

العلوم كلية/الكوفة جامعة621.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلي عطية حسين رنا38373231842117052

العلوم كلية/الكوفة جامعة621.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم مسلم عبد نجم مريم38374251842070155

العلوم كلية/الكوفة جامعة621.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي جواد لفته باقر38375251841031106

العلوم كلية/الكوفة جامعة621.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفالح نعيس علي مؤمل38376141841030030

العلوم كلية/الكوفة جامعة620.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي حاتم محمد طيبه38377251842100478

العلوم كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيجابر الرضا عبد رزاق سجاد38378291841100055

العلوم كلية/الكوفة جامعة619.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخاشي عبد وهاب علي38379251841150261

العلوم كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيقاسم حسين علي الهدى نور38380221842175179

العلوم كلية/الكوفة جامعة618.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد كاظم احمد حوراء38381251842062163

العلوم كلية/الكوفة جامعة618.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعبيس عبد علي كرار38382251841200062

العلوم كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيحسن رزاق خليل هبه38383291842085161

العلوم كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد داخل صباح زمن38384271842063068

العلوم كلية/الكوفة جامعة616.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن سعد ياسر سكينه38385251842062422

العلوم كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمزة كاظم جودي زينة38386291842052160

العلوم كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيصالح محمد عباس نجاح علي38387251841200057

العلوم كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبادي حسين احمد زهراء38388251842084253

العلوم كلية/الكوفة جامعة614.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعلي ابراهيم علي مقداد38389251841009280

العلوم كلية/الكوفة جامعة614.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعنيد هاشم نعيم علي38390281841001075

العلوم كلية/الكوفة جامعة613.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم جبار غسان انوار38391251842084057

العلوم كلية/الكوفة جامعة613.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعوده مهدي حسان زهراء38392251842084260

العلوم كلية/الكوفة جامعة613.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيالساده عبد ابراهيم محمد منتظر38393231841032085

العلوم كلية/الكوفة جامعة612.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيعامر حسين عامر زيد38394251841030011

العلوم كلية/الكوفة جامعة611.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم محمد جمال االء38395251842100044

العلوم كلية/الكوفة جامعة611.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيمزعل جرو مجيد حوراء38396271842071018

العلوم كلية/الكوفة جامعة610.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي سلطان اموري هللا هبه38397251842084650

العلوم كلية/الكوفة جامعة610.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم جبار مازن صفا38398251842100465

العلوم كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد ادريس ناصر محمد38399251841031726

العلوم كلية/الكوفة جامعة609.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم الرضا عبد مكي ليث38400251841001211

العلوم كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبد عزاره مسافر عباس38401251841007127

العلوم كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائييوسف يعقوب شكر محمود38402251841150457

العلوم كلية/الكوفة جامعة607.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحزام مطشر كطف جبار38403141841047021

العلوم كلية/الكوفة جامعة607.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيكعيد كاظم ناصر باقر38404161841094015

العلوم كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم جواد عقيل منى38405251842084587

العلوم كلية/الكوفة جامعة606.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدلي الحسن عبد فالح غاده38406251842062484

العلوم كلية/الكوفة جامعة606.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم علي مسلم38407251841001280

العلوم كلية/الكوفة جامعة605.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغني كاظم حسن زهراء38408251842062263

العلوم كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيسلمان جبار كاظم مجتبى38409281841008046

العلوم كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالباري عبد نجم سهيل حوراء38410251842084171

العلوم كلية/الكوفة جامعة604.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الكاظم عبد حمزه نرجس38411251842100654

العلوم كلية/الكوفة جامعة604.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان عبد حمد حسين38412241841002020
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العلوم كلية/الكوفة جامعة604.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخلف جليل عالء حنين38413251842108058

العلوم كلية/الكوفة جامعة604.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم عالوي هاتف زهراء38414251842062325

العلوم كلية/الكوفة جامعة603.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن حمزه جبار شاهين38415271841005114

العلوم كلية/الكوفة جامعة603.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين عباس قاسم بنين38416251842100111

العلوم كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيلفته كتاب حسين براء38417251842084076

العلوم كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيجبر زيد عبد زهير تبارك38418251842053011

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيصياح جاسم محمد شيماء38419241842107069

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حميد رحيم أيناس38420241842078003

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبوسي زيد عبد نجم فاطمه38421251842108187

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيفاضل حسن محمد وديان38422251842170364

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيخضير علي رائد مريم38423241842120196

العلوم كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد مهدي عمار مصطفى38424181841085061

العلوم كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيهادي صاحب هادي ايات38425251842170034

العلوم كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد رحيم حيدر تبارك38426251842084123

العلوم كلية/الكوفة جامعة601.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي محمد عقيل زهراء38427251842062302

العلوم كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعبود رشاوي الرحيم عبد مريم38428251842083081

العلوم كلية/الكوفة جامعة600.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر جميل عادل آمنه38429251842100010

العلوم كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبيد حنتوش هشام ليلى38430251842070149

العلوم كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيواوي فاضل عباس فاطمه38431271842064100

العلوم كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيعبانة شعير ستار ايمان38432281842058004

العلوم كلية/الكوفة جامعة599.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبشير حسن صباح نور38433251842062684

العلوم كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد عباس باقر ندى38434251842108217

العلوم كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسين زهير ضياء علي38435251841009154

العلوم كلية/الكوفة جامعة598.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه جبر حسين الهدى نور38436251842100671

العلوم كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي سالم عامر حوراء38437251842096071

العلوم كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيخضير محمد كوثر ميامين38438251842170295

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعجه غيثان محسن هللا عبد38439221841039071

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيصالح نعمة صالح حيدر38440281841011026

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيادهيم عبدالجاسم عبد فاطمه38441291842057202

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيشمران مهدي علي حيدر38442251841009091

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد جواد حيدر حسين38443251841008036

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمطر جالوي عزيز احمد38444251841122011

العلوم كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيرحيم مسلم عبد احمد تبارك38445251842170069

العلوم كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيزامل شنيشل الكاظم عبد علي38446281841015013

العلوم كلية/الكوفة جامعة595.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد حسين محمد تبارك38447251842100137

العلوم كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمرزوك حمزاوي كاظم رغد38448251842170115

العلوم كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيشغاتي مهلهل كريم مسلم38449281841011059

العلوم كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عباس محمد38450231841003057

العلوم كلية/الكوفة جامعة594.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعطيه عبود رياض عال38451251842096201

العلوم كلية/الكوفة جامعة593.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعلوان حسين عبيد سيف38452291841100061

العلوم كلية/الكوفة جامعة593.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي منصور اسعد سجاد38453251841031317

العلوم كلية/الكوفة جامعة593.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي جواد ذر ابا رقيه38454251842100231

العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيماعون غازي باسم رسل38455241842101023

العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذياحيائيعلي موسى راشد سجى38456221842187009
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العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيراهي الحسين عبد عقيل علي38457251841009164

العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد مشعان حربي ورس38458251842100728

العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيناصر كطران عادل طيبه38459251842108152

العلوم كلية/الكوفة جامعة592.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيفليح علي مهند بنين38460251842070035

العلوم كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر مسلم أياد فاطمه38461241842114194

العلوم كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيفهد مرزوك جاسم حوراء38462251842084162

العلوم كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي نعمه هادي بنين38463251842096044

العلوم كلية/الكوفة جامعة590.5للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحسين شاكر حسين احمد38464231841021003

العلوم كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن صبيح عبدالكريم محمد38465251841031677

العلوم كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيزبر بهاض مهدي صالح38466291841005050

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعذاب كعيد فيصل شهالء38467271842062100

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن مختار كاظم زنان38468251842084251

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد جواد زهير زينب38469251842108112

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين االهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد ابراهيم هشام محمد38470251841019014

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيراضي حسون عباس بنين38471251842108037

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد عبد احمد ضحى38472231842087168

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمعين روؤف لؤي محمد38473251841009244

العلوم كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيماشي زغير مكي زينب38474241842134057

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيجبر خضير خالد زينب38475241842096057

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعوده سلمان وليد بيادر38476231842115025

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيغلب كامل عطية سنا38477221842323209

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيمحمد الرضا عبد كريم كفاء38478251842076062

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيراضي حسين علي محمد38479231841032071

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي هادي عباس روان38480251842062240

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيلفته عزيز هللا عبد زينب38481251842108116

العلوم كلية/الكوفة جامعة587.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيزيد عبد حسوني يوسف تبارك38482251842122039

العلوم كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيحماد ديوان هللا عبد هديل38483231842126085

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائينعمه الرضا عبد ابراهيم علي38484161841309009

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد هادي نجاح رؤى38485251842062189

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير كاظم عباس رقيه38486251842100243

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم حميد ماجد غفران38487251842062499

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالساده عبد عافص قحطان رهام38488251842084240

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمهدي هادي حسن زينب38489251842053038

العلوم كلية/الكوفة جامعة586.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمنسي محسن حيدر حسين38490251841111012

العلوم كلية/الكوفة جامعة585.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد الحسن عبد علي شيماء38491251842100458

العلوم كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحميد ماجد ميثم محمد38492251841150455

العلوم كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمنصور نعمه فرحان علي38493231841009066

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيكبر حميد حيدر مرتضى38494161841094077

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيدوخي محمد عقيل زهراء38495271842087039

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم حياوي غالب رقية38496251842084218

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائينعمه غالب جاسم اسراء38497251842108001

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعليوي حسين شعيل رقيه38498251842101051

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد هاشم علي38499101841155012

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيزكي محمد لطيف زهراء38500231842114042
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العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيموسى يحيى حسين ضحى38501241842114169

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحداد حسن جعفر نوران38502251842100709

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيالخضر عبد عباس مهدي منذر38503251841016073

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعلي حسن عالء فاطمه38504251842058029

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم كاظم كريم يقين38505251842100736

العلوم كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكعيد الحسين عبد هادي ايات38506251842170035

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشريف الحميد عبد مجيد ساره38507251842062399

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيداخل صالح مهدي فاطمه38508231842132072

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم االله عبد االمير عبد مرتضى38509251841001266

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحمص كنه حاكم سجاد38510251841010066

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيموسى سلمان ابراهيم عباس38511241741008052

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيصادق الحسين عبد احمد علي38512271841015023

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم وصفي اسيا38513251842084038

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.6أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه منصور رياض رشا38514251842062205

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد نوري عماد ضحى38515241842106077

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهادي كريم علي حنين38516251842108059

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد هادي حسن يوسف38517251841012144

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد سعدي اسراء38518251842108003

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعليوي حسن الكريم عبد سجى38519231842127031

العلوم كلية/الكوفة جامعة581.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيسالم عبود نجم محمد38520281841008061

العلوم كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيرميش حسن صالح هادي38521281841008073

العلوم كلية/الكوفة جامعة580.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعلوان وافي حسن ايات38522251842059040

العلوم كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعبد عوده رهيف سجاد38523251841001126

العلوم كلية/الكوفة جامعة580.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائييوسف عباس فخري عمشه38524251842101106

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيحميدي حسن رهيف صادق38525261841202024

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيمهدي عباس الدين عماد الرحمن عبد38526191841114030

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعوده خميس مسلم عقيل38527161841038013

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمهدي حسين عباس احمد38528251841010013

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهيال جله لفته رقيه38529251842084238

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جوده احمد علي38530251841031412

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود علي الحسين عبد نور38531251842062689

العلوم كلية/الكوفة جامعة579.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعطيه جندي علي دعاء38532251842059138

العلوم كلية/الكوفة جامعة578.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار مجيد احسان مريم38533251842062602

العلوم كلية/الكوفة جامعة578.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم علي االمير عبد زينب38534251842062344

العلوم كلية/الكوفة جامعة578.0المختلطة الكسائي ثانويةقار ذياحيائيمحيبس حسن عامر ماهر38535221841244011

العلوم كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات االهلية السماح ثانويةالنجفاحيائيمسلم هاني محمدحسين زينب38536251842106005

العلوم كلية/الكوفة جامعة577.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيهداد جلود عبداالمير زينب38537221842209092

العلوم كلية/الكوفة جامعة577.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائياسود كاظم رعد زهراء38538251842084273

العلوم كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم حسن فالح العابدين زين38539251841031311

العلوم كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهادي الزهره عبد الكريم عبد احمد38540251841009008

العلوم كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجبار نعيم ماجد باقر38541291841002029

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد حسن محمد جمال حوراء38542251842100173

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر عيسى غني المرتضى38543251841031085

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالسيد عبد فليح ناظم زهراء38544251842062322

2889 من 876 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيطاهر عبد زيد صادق مرتضى38545251841012122

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيصبار كاظم كريم زهراء38546251842084308

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعليوي شهيد سعد منصور38547251841205236

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمحسن حسن حسين مرتضى38548251841012120

العلوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهلول الرضا عبد محمد أحمد38549251841014004

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعكموش تويه علي صادق محمد38550221841053090

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحمزه حمود عذاب الهدى نور38551231842142187

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيوداعه نور عبد هاتف محمد38552251841044229

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر حمزه علي نور38553251842062692

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيعبود شريده حمزه باسم38554251841015003

العلوم كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيحبيب ناصح احسان فاطمه38555251842104021

العلوم كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد عدنان سوار38556251842101091

العلوم كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزه كريم مجيد زهراء38557251842084310

العلوم كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجواد عليوي جواد هدى38558251842084660

العلوم كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيدهام تايه هنوف هبه38559251842063021

العلوم كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائياعور خضير هللا عبد هادي38560251841016076

العلوم كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيساجت جهيد رزاق حسين38561251841014026

العلوم كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد فاضل نجاح كوثر38562251842108195

العلوم كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسن رياض عذراء38563251842084453

العلوم كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا جواد فراس يوسف38564251741031885

العلوم كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المعارف ثانويةالنجفاحيائيبنون حسن رحيم نغم38565251842060010

العلوم كلية/الكوفة جامعة571.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيحبيب الحسن عبد سامي همام38566161741030055

العلوم كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعمران الكريم عبد عماد رسل38567251842084206

العلوم كلية/الكوفة جامعة571.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد راهي ازهر تقى38568251842100143

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد جبار رائد شهد38569251842100443

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمود الحسين عبد ناجح كوثر38570251842100580

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحمزه محي عدنان الحسين عبد38571251841205093

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم عبودي مهند مصطفى38572251841044265

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم كامل قاسم مريم38573241742116027

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمرزوك نصيف معين حوراء38574251842084174

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم سوادي جاسم محمد38575241841048018

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعاد كصكيص علي نرجس38576261842126052

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيراضي باقر حماد كوثر38577251842084547

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيجعفر كاظم طالب طيبة38578251842055061

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيكاظم غازي علي رسل38579251842086027

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد محمد زهراء38580251842100325

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم الكريم عبد خالد هند38581251842170357

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيياسر عباس باسم مصطفى38582241841018085

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمدي الكريم عبد علي مريم38583251842100610

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي سالم حاكم وجدان38584251842096313

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد خليفه صالح عذراء38585121842090027

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحجي حسن محمد نمارق38586251842084609

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبر راضي زهير رقيه38587251842084227

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيجاسم حسين حمودي مسلم38588251841007248
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العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعزيز جواد االله عبد رضوان38589251841010060

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمطلك صالح علي حسن محمد38590251841022037

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعدنان جبار يحيى سجاد38591251841046023

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيياسين كاظم صباح مختار38592251841009253

العلوم كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي محسن بنين38593251842086009

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيلفته كريم فاضل مقتدى38594231841046031

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيوليد غنم لفته زهراء38595221842103068

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجبار عباس علي صفا38596231842142129

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيطيفور نعمة صدام تبارك38597251842101027

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيراضي عكار كاظم زينب38598261842134019

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائياحمد محسن حسين صفاء38599251842108145

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعبيس درب وهاب سجاد38600231841007043

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجينه زيد عبد حسين زهراء38601251842059196

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيطراد علي منعم سارة38602251842101084

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيداود محمد عبداالمام نرجس38603251842102044

العلوم كلية/الكوفة جامعة567.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيمحمد درويش محمد وسام38604231841023027

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيطالل كريم قاسم فاطمه38605251842170376

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عبد اسعد حسن38606241841021007

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمحيسن عبد هادي ادريس38607281841151016

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةاحيائيطاهر الكاظم عبد مالك مجيد38608241841075017

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيحسن امين الرضا عبد امين38609251841034008

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيصخي كاطع سعيد زينب38610251842082022

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيمهدي حسن علي حمزة38611251841113009

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيمرزوك شالكة لفتة فاطمة38612291842054042

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن رشيد نجاح الدين عز38613101841155009

العلوم كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسين علوان احمد مجتبى38614221841036144

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.7للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي درويش علي مصطفى38615101841026238

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيجديس كاطع فاضل علي38616241841010079

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبيد محسن رشيد نور38617251842170320

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيدرويش فرهود عبودي حسين38618251841150110

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد حمود جاسم زينه38619251842084372

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمروح عباده احسان شهالء38620251842084424

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشواي خريبط علي ساره38621121842094120

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيالحسن عبد هادي الناصر عبد سارة38622211842211009

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيمحسن ميمون رحمن رافد38623271841036042

العلوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيجاسم زرع عادل تبارك38624251842070039

العلوم كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيصخيل هيل احمد مثنى38625271841009116

العلوم كلية/الكوفة جامعة564.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائياسماعيل حسن عدنان فاطمه38626251842122131

العلوم كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيسعيد باقر عمار هاجر38627251842170339

العلوم كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعليوي عباس علي سجى38628231842120091

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوهب فرج فهد علي38629141841047088

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيكاظم ربح نعيم مريم38630261842087102

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيرزاق المحسن عبد علي المحسن عبد38631291841005061

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمنسف طعمه ضياء علي38632291841007139
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العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد عبد رجه احمد38633111841203006

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكريم حسن مازن دانيا38634251842059134

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجبار عبادي علي أنفال38635251842096009

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيغزاي حسين حسن أوراس38636251842101016

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيعبيس نعمان وسام سامر38637251841048022

العلوم كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجابر حسين رعد غفران38638251842084470

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيالنبي عبد صادق عادل سجاد38639271841001089

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم وليد فاطمه38640131842087078

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدرويش نعمه عباس بنين38641251842062103

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم االله عبد االمير عبد هدى38642251842100719

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيبعيوي ناهي حيدر كرار38643251841051018

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد ابو الحسين عبد هادي الهدى نور38644251842100686

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعبود حسن محمد احمد سجا38645251842053041

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحمزه عبدالساده تركي عادل38646251841007115

العلوم كلية/الكوفة جامعة562.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيكماش زياره كريم يوسف38647251841035131

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعليخ جاسم صبار حيدر38648221841093032

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحليص زغير حسن بنين38649251842059066

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيجبار رشيد جابر اصيل38650251842076005

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعبود عباس احمد سجاد38651291841002065

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيقاسم ماجد صالح فاطمه38652251842096232

العلوم كلية/الكوفة جامعة561.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم جابر مهدي تقى38653251842100151

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمحمد خميس جمعه مولود38654281841151220

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعويد ناصر احمد سنار38655221842162072

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيضمد عباس الحسن عبد ديانا38656221842113067

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائينعمه سعيد عالء الكريم عبد38657251841122112

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةاحيائيعلي حسين فرحان رضوان38658241841211009

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيالمهدي عبد هاشم عدنان ابراهيم38659251841022001

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبدالحسين باقر مالك مؤمل38660251841007201

العلوم كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيتويلي وساف احسان وفاء38661241842114278

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد الحسين عبد علي حسين38662221841037018

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحمزه حسن محمد حوراء38663231842120044

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلوان محمد هاتف مرام38664251842096259

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيمحمد شهيد عقيل غدير38665251842089048

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمطرود وحيد الرضا عبد اسراء38666251842100039

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيضنيج مطرود رحيم مروه38667221842143143

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذياحيائيعودة هاشم حسن فاطمة38668221842184018

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمحمد برهان وحيد فاطمه38669221842141132

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلوان شبلي مصطفى نور38670251842122162

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسين جبار نعيم فاطمه38671251842170257

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين نجم كريم بنان38672251842084085

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمنسي شاكر رزاق فاطمه38673231842127044

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيونان سهل فليح الرزاق عبد38674221841019089

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيطالب فاضل كاظم رسل38675181842275035

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيفارس يونس رحيم سيف38676281841025013
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العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي كامل مكي علي38677251841031503

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيمجيد حميد مجيد أمير38678241841203016

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيمتاني خلف الرزاق عبد رسول38679261841201068

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيجلوب كاظم عدي سجاد38680281841014010

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد محسن علي الهدى نور38681231842117143

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيهدوان هبر طالب مرتضى38682241841071057

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد جمعه رزاق الهدى نور38683251842070171

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس جبار محمد مصطفى38684251841205219

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيجواد الهادي عبد حسن محمد مريم38685251842087067

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعواد الحسن عبد رسول رسل38686251842059155

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبدهللا ناجي كريم محمد38687231841005160

العلوم كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعايز انصاف حافظ الهدى نور38688221842154134

العلوم كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمحمد حيدر عقيل خديجه38689251842058009

العلوم كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمهدي صالح شوكت منال38690251842053064

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر جبوري حيدر أميره38691241842114012

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيشايع علي قاسم سالمه38692221842160012

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر حيدر اثمار38693251842062022

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيفليح علي حسن دنيا38694261842109033

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمعتوق طالب باسم العابدين زبن38695151841009033

العلوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائياالمير عبد نجم مخلص لميس38696181842176104

العلوم كلية/الكوفة جامعة553.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيشرهان هللا عبد حامد هللا عبد38697231841209011

العلوم كلية/الكوفة جامعة553.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عباس علي رائد38698241841009031

العلوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم كاظم محمد38699221841302028

العلوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيكاظم جاسم وسام حمزه38700221841036066

العلوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين االهلية المقدس الوادي ثانويةالنجفاحيائيعلي ميرزه الوهاب عبد خالد علي38701251841040008

العلوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيرواد طالب ناظم مصطفى38702251841001288

العلوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين علي محمد حسن حسين محمد38703251841150452

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيمحمد خضير الحسين عبد تبارك38704261842107022

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيجبر حمد مراد قاسم38705231841006128

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيشندل عادل لطيف جعفر38706251841001051

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي ناجي مكي محمد38707251841031720

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى جبار محمد رقية38708111842080039

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي سبتي علي نور38709231842088329

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيعطيه الكاظم عبد وميض فرقان38710221842150041

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيعبدالرضا عبدالحسن ثمار روان38711251842075019

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم شاكر محمود38712251841045089

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيصيهود زامل مهدي هللا عبد38713251841008079

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبادي حسين حسام مقتدى38714251841044268

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االرشاد اعداديةميساناحيائيمحمد كاظم محمد سجاد38715281841101002

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجبر ابراهيم جليل هدى38716231842145090

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي حسن فالح ابراهيم38717141841019001

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيسبع محمود ابراهيم مسلم38718261841032028

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيعمران هاشم فاضل حنين38719251842061007

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيجواد كريم محمد جنى38720251842071009
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العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائينور محمد باسم علي38721291841002104

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم علي نبأ38722251842170302

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم احمد باسم حنين38723251842084153

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن الحكيم عبد محمد جعفر38724251841031127

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجبار نعمه ضياء مريم38725231842088286

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيرشيد منشد الزم ريام38726241842107038

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحبيب ناجي خليل درر38727241842077025

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدر داود الرحمن عبد زينب38728141842100046

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيحمزه حميدي هاشم محمد38729251841151124

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيتعوبي الحسين عبد فالح احمد38730281841011005

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين االهلية المنار ثانويةالمثنىاحيائيرسن نعمة كاطع محمد38731291841024007

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهواس علي الحسين عبد نور38732251842084634

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسرحان متعب هادي زينب38733251842084370

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائياسماعيل سلمان عباس مصطفى38734271841002194

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيدهيم حمزه عباس افراح38735241842114006

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيحسن حميد منعم مصطفى38736251841012134

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيهادي عناد سالم تبارك38737291842079004

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمشكور ناجي حسن نور38738251841205246

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيالعالي عبد كاظم وثير عباس38739261841004035

العلوم كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفالح ظاهر عويد حسن38740221841002048

العلوم كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد رعد احمد الوهاب عبد38741141841027030

العلوم كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيجياد ناصر محمد غفران38742251842053049

العلوم كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيناصر جهاد محمد دعاء38743251842061009

العلوم كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيعمران رحيم غسان زهراء38744261842082017

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمنيهل جبر علي حسين38745121841001021

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيفيصل جميل حسين علي38746221841020049

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد غانم خضير نائل38747241841025030

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيدويج حسوني فاضل اسراء38748261842072005

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعلي عبدهللا نجم محمد38749261841011125

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيشاكر محسن حسين نور38750251842084629

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسالم محمود سالم اسراء38751251842059013

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبيب وغيد حسن حيدر38752121841006008

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيدغيم محمد قاسم مريم38753251842084574

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم محسن مقداد علياء38754251842100492

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكرم حسين طه يوسف38755251841031911

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيجبر حسن كاظم عذراء38756221842171029

العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيتومان حلواص علي رقية38757251842059161

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعذاب حسين ناصر ذوالفقار38758261841001056

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف محمد هيثم38759211841014110

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعلي كاظم اياد فاطمه38760251842086056

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهادي حميد عامر علي38761251841009157

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جليل حيدر زينب38762251842084337

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم رحم علي حسين38763251841031214

العلوم كلية/الكوفة جامعة544.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد عبد حيدر هدى38764251842062721
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العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعناد الساده عبد االمير عبد احمد38765251841007012

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد الزهره عبد حمودي زيد38766251841001119

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعويز علي حيدر نبأ38767251842100640

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيدرج حمزه داخل سهاد38768251842111031

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيعلي شهاب محمد آيات38769261842119002

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيمنصور حسين هادي تبارك38770261842099008

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحميد الحسين عبد عماد تقى38771251842108050

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائييتيم صدام صادق محمد38772231841032069

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيفهد قاسم حسين محمد38773221841307097

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم تايه فاخر سعد38774241841204033

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيناصر جابر منصور صادق38775221841036096

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشنيف فخري عالء تبارك38776251842096051

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسب عيدان فاطمه38777251842063012

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين نعمه شاكر ضي38778251842096194

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمجباس كلف حازم قيس38779251841111029

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيهندي الزهره عبد عباس حسين38780271841003010

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيراضي جاسم علي سجاد38781221841017028

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعبد طالب مشتاق احمد38782221841033009

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزرزور الواحد عبد حسام حسين38783251841031183

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن جاسم أسامه دانيه38784251842084180

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبد هاشم جليل بسام38785251841205034

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد كاظم مرتضى38786251841008142

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيالساده عبد زيد عبد مشتاق فاطمه38787251842076061

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد حبيب اسعد ميامين38788251842084590

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد جليل محمد رؤى38789251842111018

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد الرضا عبد محمد سبأ38790251842084388

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحنتوش جبير اياد غيث38791251841031526

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس عدنان مهند نجاة38792251842100650

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حمود عباس نبأ38793121842087060

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيشمام جبار نافع صبار38794291841004067

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم عواد عقيل نورالهدى38795221842209174

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائينجم سالم رابح سجى38796181842205029

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيعجيل هاني شاكر جعفر38797221841079005

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيابراهيم عبد خليل موج38798201842138071

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد الهادي عبد مسلم رقيه38799251842100249

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعون عبد حبوشي عدنان بان38800111842111004

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالرسول عبد خلف فاضل حسن38801251841009047

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفاهم عبود وحيد فاطمه38802251842100563

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرتضى حماده حسين محمد افياء38803251842062053

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيشنيور حاتم موحان مقتدى38804281841042037

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي جميل باسم فاطمه38805131842070173

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيموسى مطلك عدنان محمد38806221841084021

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير عامر مصطفى38807251841031813

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعلوان حسن فالح اديان38808231842096004
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العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيبناي حميد احسان ساره38809251842085022

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسلطان كاظم حسين علي38810251841122134

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائينعمه عيدان امين شهد38811251842059319

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيناشوش غازي حسون منار38812261842116077

العلوم كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيخنفر عبدزيد سعد علي38813251841007154

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحميد خضير نعيم حسين38814281841151060

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيشرهان مطشر باسم فاطمة38815221842109056

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحسين علي حسين بنين38816231842121016

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيجواد غازي هللا عبد حسين38817231841050008

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسين نعمه علي حسين38818251841009075

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحنتوش حمد جاسب شهد38819251842100440

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي محمد عقيل حازم38820251841031131

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائييوسف هللا عبد عباس فاطمه38821271842065038

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيمحمد خضير محمد ايمان38822271842081008

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيعلي خضير فاضل علي38823231841011062

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمنفي اليمه عبد شاكر فاطمه38824251842096230

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيهديرس نعيم باقر محمد38825291841002145

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبد عباس نزار غفران38826251842108162

العلوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيصالح العزيز عبد محمد سرى38827181842205031

العلوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبود جاسم حسن ايه38828251842108025

العلوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيزناد سلمان محمد ساره38829111842072044

العلوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن محي هادي مرتضى38830251841031775

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير ابراهيم محمود ابراهيم38831101841013004

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيكاطع ابراهيم نصير عباس38832221841365027

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحمود رشيد عبدالحميد مصطفى38833191841011157

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيعزوزي فالح فتيان ساره38834251842057020

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمود حسوني رحيم محمد38835291841003258

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعلي الواحد عبد سالم محمد38836251841051032

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيطعمة االمير عبد سجاد حسين38837251841048017

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكاظم جعفر مهدي رفيف38838251842122062

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود موسى سالم زهراء38839251842059205

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن فليح راضي رقيه38840251842084225

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيشرهان مسلم علي حسنين38841261841001030

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيمحمد حسين جمعه احمد38842281841020002

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيبردان حسن كريم زينب38843221842393067

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيهللا عطا جبار عباس محمد38844271841004023

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعلي عباس محمد عباس38845221841003109

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزه حسن محاسن38846241842220414

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجوده طعمه سعد مرتضى38847251841031753

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيطاهر سوادي فالح مريم38848251842059435

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيرضا محمد الكريم عبد عماد طيبه38849291842153051

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيياسين جبر زيدان منال38850261842081032

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي رشيد فراس ديانا38851111842071029

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد محمد راغب الكريم عبد38852171841207053
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العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيسداوي الحسين عبد علي سحر38853241842093061

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيوالي علي انور زهراء38854221842183019

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالواحد رحيم جبار سجى38855131842117093

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيياسين رشيد فالح رشيد38856191841054016

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد محمد عقيل علي38857181841085042

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيراضي حليوص الكريم عبد جعفر38858231841016006

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد حسن علي زهره38859251842084324

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مهدي علي زينب38860251842100380

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي مهدي علي رقيه38861251842062229

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيخشيت راضي غانم زهراء38862261842075027

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيموسى ابراهيم الكريم عبد رواسي38863241842078017

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيعاصي عناد كامل احمد38864231841022003

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيجالب ذياب حيدر نرجس38865251842055080

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيخادم تركي مهدي فاطمه38866181842176099

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيبداي راضي عايد امير38867221841036021

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين حسن عباس ايات38868251842100061

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيرضا محمد حسن رزاق كوثر38869251842108193

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي االمير عبد قاسم اسماء38870251842084036

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيحسين صالح عباس عذراء38871251842058023

العلوم كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيجاسم عودة حسين رقية38872251852087007

العلوم كلية/الكوفة جامعة643.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيحسون الرضا عبد رياض علي38873251851034013

العلوم كلية/الكوفة جامعة627.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمحمد سم جا محمد رسل38874251852084062

العلوم كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيفضح كاظم فاخر دنيا38875251852059104

العلوم كلية/الكوفة جامعة602.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيزغير عامر فيصل احمد38876221851017003

العلوم كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم هبات عقيل منتظر38877161851352266

العلوم كلية/الكوفة جامعة588.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيشندل عبود محمد زهراء38878251852062050

العلوم كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيناصر كاظم حسن زهراء38879241852101019

العلوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيطعمة جبار سمير حسين38880161851045007

العلوم كلية/الكوفة جامعة580.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان ياسين عماد هيام38881241852122039

العلوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم موسى علي فاطمة38882251852068018

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيجابر علي عبد اركان محمد38883251851001189

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيسالم موسى رياض حسام38884251851153024

العلوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم حجيل الكريم عبد ضحى38885241852101036

العلوم كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب جاسم االمير عبد فرقد38886161851363141

العلوم كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيحمزه سعدون محمد بتول38887251852089003

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعيسى الرحمن عبد عقيل علي محمد38888251851007223

العلوم كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيماهود جاسم محمد حيدر38889161851363071

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيصكر مسير جاسم سجاد38890251851012054

العلوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون عبداالمام كاظم االء38891161852383002

العلوم كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيجبر محسن حيدر سجاد38892281851011055

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيجراد مطشر سالم رسول38893281851044053

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجاسم محمد جاسم نبأ38894251852070072

العلوم كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيصالح ناصر عباس حسن38895161851043027

العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيفهد الرزاق عبد ابراهيم أنور38896161851128011
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العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حسين فاضل عباس38897161851126011

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسين علي هدى38898251852059301

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيكريم قاسم جاسم الحسين عبد38899161851363102

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور جودي مكي احمد38900161851083009

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقينهاب مظلوم حبيب ماهر38901291851105021

العلوم كلية/الكوفة جامعة536.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكريم الحسين عبد فاضل صفاء38902251852062063

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحويش دخيل كاظم جواد38903161851033018

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم حسن عذراء38904251852070052

العلوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعذيب الزهرة عبد عماد حسين38905161851083038

العلوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد ضياء نوران38906231852091051

العلوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجاسب جواد محمد هاشم خديجه38907251852084052

العلوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيحسين جعفر موسى فاطمه38908211852138028

العلوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيأعور زوير حبيب مصطفى38909281851012075

العلوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيخزعل حمدان محمد ضياء38910281851042026

العلوم كلية/الكوفة جامعة529.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعلي خضير اياد كرار38911161851301064

العلوم كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيجبر عداي سرحان هيثم38912161851355314

العلوم كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيصفر حمود جمعه حسين محمد38913161851031048

العلوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين علي عبد حسين رقيه38914241852120020

العلوم كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعريمش جابر سلمان سيف38915221851096026

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيغافل جفات الحسن عبد احمد38916161851030006

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد علي عبد الخالق عبد اكرم38917161851128010

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقياحمد نوماس باسم أيمان38918251852084008

العلوم كلية/الكوفة جامعة524.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيكاظم فضيل كاظم ليلى38919231852185005

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحمادي كاظم محمد علي38920281751018051

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيسمير شاكر عيدي حسين38921161851363062

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيبوحي جتي نعيم هللا عبد38922281851018041

العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان الحسين عبد سالم هادي38923161851363212

العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمسافر قادر علي حيدر38924161851083044

العلوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعلي ماهود ماجد يوسف38925281851151639

العلوم كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيخنياب علي حلو سجاد38926281851044056

العلوم كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيحسن عباس جبار محمد38927281851022057

العلوم كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالحسين عبد علي محمد الرضا عبد حمزة38928251851150090

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيالحسين عبد ناصر حادي ناصر38929251851205146

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسين كاظم حسن38930161851069019

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعزوز جاسم اياد بهاء38931251852096011

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد ناجي زينب38932251852108020

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيجبر حاكم فالح مصطفى38933231851055015

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيراشد كركان حسين علي38934241851009039

العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيساجت عبدالحسين شاكر صابرين38935291852077024

العلوم كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمهدي جبار سالم عباس38936251851010052

العلوم كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجعفر حاتم طالب مالك38937251852059266

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيمسير يدام خليل علي38938281851011079

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيحسين حمد هادي علي38939281851044109

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيخميس ناصر جبار كرار38940281851032026
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العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمخيلف رهيمان هللا عبد مهند38941291851007212

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيكمون الكاظم عبد مصطفى راجح38942161851128024

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيكريم علي طالل حسين38943161851094018

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد مخور مسلم عباس38944161851112027

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيحمود االمام عبد هاشم احمد38945161851050013

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهالل عيسى حيدر االمير عبد38946161851083062

العلوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيسنكر فارس مجيد احمد38947251851046001

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيعزيز عليوي جاسب احمد38948161851069002

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيوادي ياسين كحط العابدين زين38949281851042023

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيماشي واوي كاظم جواد38950251851150056

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيكاظم عبد حسين عقيل38951281851018043

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد كاين هادي تبارك38952241852114020

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيحسن حماده كريم مصطفى38953251851034032

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمدلول تايه جميل محمد38954251851001198

العلوم كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد كاين هادي بنين38955241852114018

العلوم كلية/الكوفة جامعة509.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيفرحان مهنا رحيم مسلم38956251851122139

العلوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعباس علي كريم محمد38957281851151520

العلوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عبدالباقي عبدالزهرة رحاب38958161852295005

العلوم كلية/الكوفة جامعة508.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيالحمزه عبد العال عبد رياض زهراء38959251852111034

العلوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيفرهود عبيد لطيف علي38960221851017050

العلوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيجابر كاظم رزاق زهراء38961251852076026

العلوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيعلوان عبدالحسين صبحي تبارك38962251852102002

العلوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكاظم مالك هادي بنين38963251852096010

العلوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان عطيه علي اديان38964161852243002

العلوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيفاضل حسن محمد حنان38965251852059073

العلوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيجالب علي كاظم براء38966291852071005

العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيرؤوف تقي ازهر حيدر38967251851009049

العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيجاسم حسين قاسم امير38968271851004005

العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيحزام الحسين عبد سلمان اكرم38969161851371033

العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم محمد عسلة38970231852144025

العلوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم سمير كرار38971251751009183

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيعطيه علي كاظم عباس38972251851046033

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيجعفر جبر هادي ايمان38973261852104001

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعباس محمد عزيز اسراء38974251852075002

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجبر نجرس كريم احمد38975251851044019

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين علي حسين زهراء38976221852202009

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيكريم جابر ستار علي38977161851051040

العلوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيكاظم هادي حسن فاطمه38978251852084144

العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيراضي جلوب صالح زهراء38979251852082016

العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيحسن االمير عبد انور علي38980161851050083

العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعطيه ربه عبد حسن البنين ام38981271852087008

العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيابوالهيل مالك ميثم احمد38982161851038011

العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيحاشوش عيدان علي حيدر38983251851153042

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيحسن محمد عايد روان38984251852054012
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العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمرزوك صباح نزار زينب38985251852104023

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمرزوك صباح نزار فاطمه38986251852104032

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيشياع كريم الحسين عبد محسن38987231851182022

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحميد اسماعيل عبدالزهره عبير38988271852058117

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيشناوه سلمان علي زينب38989271852058092

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيجابر عذير حميد علي38990161851094056

العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعكلة فليح سوادي فائز38991161851363139

العلوم كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيجبر عطيه محمد عباس38992281851001076

العلوم كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسعيد يحيى حسام حنين38993251852084044

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقينور كريم حميد علي38994161851014049

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان مزهر مردان غيث38995161851033081

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيحنون هليل مطشر خالد38996221851010040

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيرشيد عزيز حسين زهراء38997241852097013

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشجر زويد كاظم ايناس38998221852311007

العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيفالح جبار صباح منتظر38999281851008136

العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيكاظم حسن علي حسين39000281851044035

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيسمير جاسم كريم حسن39001271851045014

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيجابر كرم حسن أسعد39002271851046004

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحسين جوحي غازي الحوراء زينب39003281852055036

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيمحيسن طاهر داخل ساره39004251852061011

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحسين هللا عبد صباح امير39005251851001026

العلوم كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيبخاخ الساده عبد حنون علي39006161851031034

العلوم كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيكصاب جبر فهد حياة39007221852161005

العلوم كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيملغوث الحسين عبد فليح منصور39008251851001246

العلوم كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد صابر عماد حسين39009161851128021

العلوم كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجاسم حسن عباس مصطفى39010251851044174

العلوم كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع مجيد حسن اكتفاء39011221852202003

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيعبد خضر علي حسين39012221851034019

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقييوسف الواحد عبد عيسى عذراء39013161852225035

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيلعيبي هللا عبد علي كرار39014161851364195

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيصادق مونس علي رسل39015221852052004

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيصالح جابر حميد سعيد39016221851266012

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيجياد وحيد جابر احمد39017251851150003

العلوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيجحين داخل عزيز عذراء39018221852104021

العلوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيماضي حمد علي زينب39019221852190056

العلوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيمحسن عبيد ناجح رافد39020271851153030

العلوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيرضا محمد مؤيد زهراء39021271852064046

العلوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيالخضر عبد جواد مسلم حسين39022161851050042

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحسن عربي طالب احمد39023221851310010

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيوادي سلمان داود احمد39024221851310008

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد نجم سالم احمد39025291851003008

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم منصور ماجد زينب39026161852183016

العلوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيمكي بريسم عارف مرتضى39027161851128061

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة627.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحزام الرضا عبد صاحب مريم39028291842051215
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد زغير قيس رقية39029251842084219

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم محسن حسين الهدى نور39030251842070170

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة577.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسمير سرحان مهران مريم39031251842100617

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخشان دهش يوسف فاطمه39032251842084534

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعلوان حسن هادي حسن39033251841012020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي الكاظم عبد احمد حوراء39034241842142006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم فاضل الحسين عبد نور39035251842096300

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسان عباس ظاهر اسراء39036251842084031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسن فالح علي39037251841031488

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة560.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيصالح علي سنجار زهراء39038181842278007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة559.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر كاظم هادي زهراء39039251842100341

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد االمير عبد علي عباس39040251841031379

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيخاشي عبد كاظم خديجه39041241842220091

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة554.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسول عدنان احسان مريم39042251842100595

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبدعلي رضا علي بتول39043271842055030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة553.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيموسى وحيد علي عباس39044271841014076

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة553.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلاحيائيعباس حسين ثامر يحيى39045231841035015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة553.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيرضا محمدجواد عبداالمير احمد39046291841153013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبيد محسن حسن ايمان39047251842070019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة553.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيخسرو فوزي اياد سيف39048231841012047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيسالم علوان كاظم علي39049261841017043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيعبيدش جاهل هللا عبد عباس39050251841008073

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحمود المطلب عبد حسين المطلب عبد39051251841009132

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة545.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيخشان ضهد فرحان رياض39052251841122083

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمكي االمير عبد عماد ندى39053251842170307

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيرشيد فاهم عباس علي39054271841005176

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيناصر االمير عبد اسعد مؤمل39055231841009084

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائياسد يوسف فوزي رقيه39056251842070061

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمزه وشل غافل دعاء39057231842271095

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة536.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيسعد الزهره عبد عدي نصير39058251841151148

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة536.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمحمد جازي مرزوك احمد39059251841111006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس صافي جاسم امير39060251841150443

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة535.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى شاكر سالم أسماء39061251842100007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيسهر خلف عواد زيد39062251841045032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيصباح جابر علي اميمه39063271842069009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيصالح زكي أحمد فاطمه39064271842095051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيداود عباس علي زينب39065271842088085

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيحامي عوده ثامر عال39066221842157065

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغني صبحي رياض ليث39067251841031562

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيصاحب هادي علي بشير39068251841012013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة530.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيمحمد ناصر كاظم ضحى39069231842168018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيهاشم عباس علي صفا39070251842075036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحسين رضا مهدي مؤمل39071251841007202

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة529.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد احمد عبود احمد39072251841035005
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيذهب عويد محمد زهراء39073251842059243

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيعبد محمد خلف الهدى نور39074271842096026

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعبود الحسين عبد ابراهيم علي39075241841016047

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين االهلية بابل اعداديةبابلاحيائيهاشم عبيس نصير علي39076231841039009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسكر رسن حسين زينب39077251842084335

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحمزه رحيم مشرق الباقر محمد39078231841002156

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةاحيائيعباس الزهره عبد اسماعيل رقيه39079241842142010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيخليل كشكول هللا عبد زيد39080251841200036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيياسين طه حسين فاطمه39081251842084493

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيرحيم علي رؤوف احمد39082251841004003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود شعبان سجاد الهدى نور39083251842062670

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم نعمه كاظم رقيه39084251842059172

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيهادي عبود سعد هبه39085251842053070

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجميل حطاب ثامر حيدر39086251841031248

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائييحيى سعد راضي سعد39087251841200041

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعزيز كاظم جواد اشواق39088251842084040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسن حياوي فارس اصيل39089251842170027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسن رياض محمود39090251841009252

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيحمود رحيم عالوي حسام39091251841012018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيراشد صبري حبيب عبدالحسين39092251841007131

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحمزه دوهان عرعر مثنى39093251841009207

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم هاشم فائز محمد39094231841020252

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه هادي سعد زهراء39095251842062284

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسون نعمه سالم محمد39096251841205166

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيعبود حسن محمد زينب39097251842104017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيجاسم شهادي رهيف مسلم39098251741008178

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعطيه الحسن عبد سجاد حيدر39099251841034015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهادي مسلم علي مرتضى39100251841205194

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيمحمد جابر علي بنين39101271742052016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسين زيد عبد حميد هاجر39102251842070180

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة523.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين مهدي ثامر صبا39103251842062443

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة522.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيعداي سلمان عقيل منار39104131842243032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد بديوي صباح شهد39105251842084420

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم خليل كاظم مصدق39106251841031790

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشخير جواد حسن زهراء39107241842114100

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد فاضل حسين علي39108271841003019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيشنته فاضل فراس فاطمه39109231842113031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمكي الواحد عبد ماجد شروق39110271842060126

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحبيب جعفر محمد منار39111251842084585

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيوهاب كاظم محمد الوهاب عبد39112271841033021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الرضا عبد محمد أمير39113251841031010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيعلوان كاظم عباس مرتضى39114271841006033

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيحلو عبد حيدر هللا عبد39115231841072008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد رعد تبارك39116251842096046
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيخميس حمزه جابر زينب39117251842112017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحسن عباس جبر ساره39118271842058174

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيحمود فارس فاضل محمود39119271841008067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيطاهر علي حسين علي39120251841022023

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيجبوري عسكر يوسف الملك عبد39121231841043028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيالعزيز عبد رضا محمد نعمان فاطمة39122251842055072

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيفرج مطر رعد سحر39123271842071037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسنوح عليعل عباس الزهراء فاطمة39124251842096215

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم غازي رعد باقر39125251841031101

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمجلي علي حسين زينب39126261842087062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيمحي علي حسين نزار39127261841208027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد محمد الهدى نور39128221842393110

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيعاشور عباس علي حسين39129231841061013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصادق جعفر فاضل زينب39130251842100383

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم حسن سجاد39131251841001122

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيسعد فجر يمعان حسن39132221741021014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيجابر خضير علي حسن39133231841007020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيمحمد الساده عبد حمودي حسنين39134271841034011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عبيد نعمة زينب39135241842119117

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائييونس حسن عاشور محمد39136151841071209

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيكاظم جاسم حسن حسين39137251841048016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيقند رزاق الزهره عبد رباب39138251842059146

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائياعزيز كاظم الحسين عبد فاطمه39139251842108167

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيبشن هادي صالح هادي39140231841004052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة512.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلوان لفته صادق زيد39141251841122087

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمحمد عباس خضر هللا عبد39142271841010065

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيمحسن دخيل جواد محمود39143231841251204

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيخيون عنتيك جبار زمن39144221842156058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيعيدان سلمان محمد سلمان39145261841007042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيعوفي حمد زاهي حامد39146261841007021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد عماد كوثر39147251842111043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمعارج كاظم جاسم كاظم39148251841150464

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجعيفر تركي كريم آيات39149231842142019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيمطر لطيف برهان جيهان39150271842089014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسن مطر قاسم حوراء39151251842059122

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة510.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصدام رحمان محمد فاطمه39152251842062553

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمطر محمد جبار تبارك39153261842102021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيشلتاغ العباس عبد جودي زهراء39154241842077040

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد رحيم االمير عبد حوراء39155291842057073

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم العباس عبد علي نوران39156231842088338

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحيل عبود حميد رانيا39157241842114072

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيحسن حمزه سامي علي39158251841202002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائياسود الكاظم عبد حسن منتظر39159251841051042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد علي تقي محمد39160251841122173
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائييوسف ابراهيم حبيب شروق39161251842059313

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد هيثم زينب39162271842091062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيموسى حاكم علي حسين39163231841024010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيجياد شرهان خضر علي39164281841018018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالكاظم عبد حمود غانم اسماء39165251842100042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعكلة عبيد كاظم رشاد39166251841150149

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةاحيائيحسين هاشم خالد اسالم39167241842099001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيموسى ثامر موسى بنين39168241842120029

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيمطر فرج كاظم علي39169261841003115

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي هادي احمد الهدى نور39170231842090260

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيمهدي ابراهيم خليل حسين39171271841033010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حريب ماجد حسن39172241841076012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيصكبان احمد حسين عال39173271842095046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محسن حسين علي39174241841062036

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعباس جبار فليح محمد39175251841012109

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0الشيعي الوقف للبنين الغربي الحمزه ثانويةبابلاحيائيكاظم جاسم محمد أحمد39176231841037001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم حيدر زينب39177251842096134

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخضير طالب عباس امجد39178251841205020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيساجت جبارة حامد نصير39179271841013069

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعلي عبود رزاق ساره39180271842087056

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيلفته علي برير شروق39181181842176075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيباقر محمد العزيز عبد رياض زهراء39182251842101065

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان بدر عوده مصطفى39183241841207295

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجاسم حاتم حيدر كرار39184251841150286

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيلفتة مطر حيدر رقية39185251842084217

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطاحيائيحسن فليح باسل علي39186261841049011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.1المتميزين ثانويةميساناحيائيالحسين عبد قادر محمد حيدر39187281841026013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيياسين عبيد نوري صادق39188251841010075

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيراضي ناجي عادل فاطمه39189231842120125

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد الحسين عبد حيدر الحسين ضمأ39190231842109139

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جبر يحيى كرار39191251841150467

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحميد خليف كريم اسراء39192231842082004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيكزار نزار احمد حسين39193231841052011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةاحيائيصالح عاشور مصطفى احمد39194161841026004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد حبيب عمران سجى39195241842081031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهالل تركي احمد مريم39196251842108199

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحمود اسماعيل عزيز علي39197231841164028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمحمد حسين علي فرقان39198231842109177

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيخرميط كاظم حسين علي39199261841027081

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيحسن عيسى عباس احمد39200231841058001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعويد عباس خضير زينب39201231842087123

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد حالن فرحان زينب39202241842134054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيصبار سعيد فيصل حوراء39203251842170090

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيكمر هللا عبد باسم رتاج39204291842053026
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم حاتم حيدر بنين39205251842100099

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائينهار كريم خزعل اسراء39206251842096017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجعفر حسين محمد ظافر زهراء39207251852096028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيسلمان عالوي قاسم زهراء39208231852102010

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة565.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجوعان محسن علي هاجر39209251852122067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة563.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحمزه جوده رحيم المهدي عبد39210251851122080

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة559.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جبار محمد احمد39211251851205015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيناصر عبد نجاح احمد39212251851008011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعباس هللا عبد خضير احمد39213251851010005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة542.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيحليو مشاي كاظم ابراهيم39214221851261001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة538.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالعباس عبد حسين حامد مها39215251852062098

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيحسين محبس سالم رائد39216161851017025

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيموسى االمير عبد رعد هدى39217251852063007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحمزه طعمه حسين صادق احمد39218251851001008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحجيل كاظم علي آيات39219251852084006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجواد الحسن عبد هيثم امير39220251851031026

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعطية جبار كامل محمد39221251851150259

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعباس حسين حسن احمد39222251851044011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس ايوب حميد غفران39223271852072058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صالح حيدر امير39224251851030006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيغازي هادي حسين لؤي39225251851012098

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيمهدي صالح حسن ساره39226271852089032

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمهدي حسن محمد زهراء39227251852101009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان مهدي حسن صالح39228161851015035

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجاسم صاحب كاظم فاطمه39229251852070058

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيمهدي يوسف ازهر نور39230251852087019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيبدر جلود الكريم عبد بدر39231221851036015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعباس كاظم جاسم محمد39232251851007199

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيوحيد شالكه قاسم الفقار ذو39233251851153044

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعبيد ظاهر وهاب رقيه39234251852108008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجابر مولي هادي حسن39235161851049027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة510.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيطروال مهدي صدام اكبر علي39236231851252027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقييسر حاتم عدنان كرار39237161851038082

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيكردي جفات سامي محمد39238251851012109

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيسعيد خضير جميل مهدي محمد39239251851044157

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيسويف عبود الحمزه عبد بتول39240271852052013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيمجهول هاشم كريم حسن39241291851100052

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمحمود الزهره عبد عالء زهراء39242251852084090

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيالحسن عبد محمد رعد فرقد39243231851067079

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيمحسن صاحب محمد سعد39244241851014027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيعبيد علي عبد حسن اسامة39245251851012012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة504.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيصبر موسى خالد مصطفى39246231851205021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمراد محيل حسن مؤمل39247251851205090

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعبدون عطيب تركي فاطمه39248251852084142
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعبد احمد عالء شهزنان39249271852059062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيلطيف كاظم محمد علي39250231851040038

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيظاهر الملك عبد عادل حوراء39251251852055006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيجاسم كاظم احمد علي39252231851016018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعبيد حسوني ماجد الهدى نور39253251852059284

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقياالمير عبد شاكر حسين ضحى39254251852089019

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجليد جبار ماضي حسام39255291851002030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيموسى عمران حيدر نمير39256251851031181

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقييوسف فرحان رزاق خديجه39257251852062024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيملوح عطشان رحيم حسن39258251851016014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة501.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيالحليم عبد هادي محسن محمد39259231851205020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجواد هدهود مهدي منتظر39260291851002128

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيحسن هللا عبد غني علي39261271851021031

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيشريف حساني اسعد محمد39262161851015067

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيداود عبدزيد عباس موسى39263271851027101

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيحسون فاضل سند منتظر39264291851025092

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيناجي هادي رضا علي39265251851007145

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيحمزة موحان عقيل نبأ39266271852067050

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيبجاي بالسم مظفر مرتضى39267251851007231

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة496.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد مالك ميري حسن39268241851166003

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيجبير مطر حسن زهراء39269251852055008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيصاحب غانم عالء امير39270251851011005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيهادي الكاظم عبد حمزه حيدر39271271851023006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر خلف منصور ايات39272221852109005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيصياح جابر ستار رسل39273221852105028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة495.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيراضي كاظم محمد علي39274251851113029

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيدحام كبيص فليح احمد39275221851029007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة494.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيبديوي سرحان عبد يوسف39276251851116105

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيعطيه حسين ميثم سميره39277231852136008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيحبيب محمد شاهين محمد39278251851012110

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعباس فاضل محمد االء39279231852088008

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيهادي علي حسين فواطم39280251852076043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين االهلية الرسول ال ثانويةميسانتطبيقيحسن كاظم مظفر محمد39281281851034021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيخلف حسن قاسم حسين39282231851027015

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيهادي علي حسين زهراء39283251852170045

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقينشمي علي عبد محمد باسم39284251851001030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيمغير كاظم زغير هاني39285291851025094

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيحمزة كاظم رائد امير39286251851051005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيهادي كاظم رزاق احمد39287251851007006

القانون كلية/الكوفة جامعة655.0الخارجياتالنجفادبيكاظم هادي عبداالله زهراء39288251822401028

القانون كلية/الكوفة جامعة619.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالحسن عبد جابر مشتاق مريم39289251822078104

القانون كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيابراهيم علي حسين عاتكه39290251822071032

القانون كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيراضي احمد فاضل نبأ39291251822063010

القانون كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيالحسين عبد علي وسام تبارك39292251822073015
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القانون كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجاسم هاشم عادل اديان39293251822086004

القانون كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيهللا عبد محمد توفيق رشا39294251822086059

القانون كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيحسين ناجي سعد بنين39295251822073012

القانون كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيعبد حميد عباس زهراء39296251822073024

القانون كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيالكاظم عبد حسن علي عبد مسلم39297251821008183

القانون كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيخرباط فاضل احمد شهالء39298251822086118

القانون كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعباس كاظم عامر حيدر39299251821008066

القانون كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيموسى صالل االمير عبد امنه39300251822079010

القانون كلية/الكوفة جامعة569.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلي حسين علي كرار39301251821012243

القانون كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكركور حسين عالء شهد39302251822080070

القانون كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحميد حسن فالح سجا39303251822086102

القانون كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحميدي الزهرة عبد عبود تبارك39304251822085009

القانون كلية/الكوفة جامعة552.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعباس كرحوت كامل حسن39305251821115008

القانون كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيشمران هادي كريم كاظم39306251821008130

القانون كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحمودي الحسين عبد علي حسن39307251821022003

القانون كلية/الكوفة جامعة550.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيعلي صاحب عدي حسين39308251821121008

القانون كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبينعمه محسن ظاهر فاطمه39309251822086144

القانون كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم ناصر علي39310251821012212

القانون كلية/الكوفة جامعة548.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيعبادي شافي فواز علي39311251821121015

القانون كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيموسى سلمان كريم شذى39312251822085043

القانون كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهادي جبار حمزه بنين39313251822056021

القانون كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيمحسن جبار عباس زهراء39314251822091032

القانون كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعباس خضير علي زينب39315251822082021

القانون كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسون قصاد حسن زهراء39316251822085026

القانون كلية/الكوفة جامعة536.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحنف عباس هاتف زهراء39317251822115018

القانون كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيراضي موسى راضي محمد39318251821150083

القانون كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد عظيم زمان مرتضى39319251821024265

القانون كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيجابر حميد هادي شهد39320251822089027

القانون كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالنجفادبيهادي رحيم رسول نبأ39321251822065007

القانون كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحساني زهير تكليف حسين39322251821027024

القانون كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبيحسين شهيد هادي القهار عبد39323251821160028

القانون كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيبدر حسين علوان مسلم39324251821027097

القانون كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيحسين كاظم صالح تماره39325251822075017

القانون كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبينعمه محمد ناظم غفران39326251822064043

القانون كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيمطر جبار سالم رقية39327251822082013

القانون كلية/الكوفة جامعة525.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيناصر محسن رياض محمود39328251821111054

القانون كلية/الكوفة جامعة524.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيحنون عواصه بشير مروه39329251822111034

القانون كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيعباس عبد حيدر آمنه39330251822073003

القانون كلية/الكوفة جامعة518.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحسين جبار عالوي مرتضى39331251821115018

القانون كلية/الكوفة جامعة518.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيكاطي حويش رحيم مقتدى39332251821115019

القانون كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينقي علي حسن عامر محمد39333251821024241

القانون كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيسوادي عباس حسن آيات39334251822080002

القانون كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيهادي محمد الرسول عبد زهراء39335251822080050

القانون كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبينقاط جخامه فضيل احمد39336251821150004
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القانون كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيهاشم نعمه مجيد ضحى39337251822071030

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيمهدي السجاد عبد الخالق عبد أمير39338251821052001

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيكريم عبد محمد مرتضى39339251821036023

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيجبير حسن عباس خضير39340251821120006

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيالكاظم عبد شبيب مناضل محمد39341251821008171

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0الخارجيونالنجفادبيجاسم هادي سالم سجاد39342251821400018

القانون كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجواد كريم علي حسن39343251821150018

القانون كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيجراح جياد محمد جاسم39344251821021006

القانون كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعيدان حمود فاروق زيد39345251821024324

القانون كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيعلي عباس ناظم مريم39346251822093039

القانون كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيعاشور سعد محمد رسل39347251822055015

القانون كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعبد جياد عباس سبأ39348251822082022

القانون كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعباس رضا محمد اياد علي39349251821024161

القانون كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيمهدي االمير عبد سعد اسراء39350251822053002

القانون كلية/الكوفة جامعة511.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيدايش زباله علي احمد39351251821116004

القانون كلية/الكوفة جامعة510.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجبار محسن مدلول درج39352251821008069

القانون كلية/الكوفة جامعة510.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبينعمه زيد عبد علي دانيال39353251822122030

القانون كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيصالح ناظم عماد مصطفى39354251821024279

القانون كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعاجل علوان طالب زيد39355251821024320

القانون كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيحمادي عيسى كاظم بنين39356251822082006

القانون كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيسلطان جبار عواد وليد39357251821027105

القانون كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيوساك حمود ناهي سجى39358251822091042

القانون كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجواد عاجل كريم نغم39359251822056144

القانون كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحمد اليمة عبد فوزي عباس39360251821012158

القانون كلية/الكوفة جامعة506.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبد مخيف محمد أمير39361251821122018

القانون كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحربي الحسين عبد علي محمد مريم39362251822058026

القانون كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعوده جبار رسول مرتضى39363251821024264

القانون كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبادي محيسن محمد عباس39364251821024145

القانون كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعباس نعمه الحسين عبد زينب39365251822080061

القانون كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبينجم عبود بكر ساره39366251822080065

القانون كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيشنجار جبار سعد نور39367251822080101

القانون كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعطيوي مدلول علي زهراء39368251822096021

القانون كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحاجم كاظم جبار حنين39369251822056037

القانون كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعوده جبار رسول منتظر39370251821024356

القانون كلية/الكوفة جامعة502.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيعبد الساده عبد عدنان منتظر39371251821120014

القانون كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيناصح عبيد كاظم حيدر أسد39372251821023002

القانون كلية/الكوفة جامعة501.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيحسن جبار فريد مهدي39373251821118016

القانون كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجثير االله عبد العزيز عبد باقر محمد39374251821012257

القانون كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيرزيج صاحب فالح سحر39375251822080067

القانون كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيمحمد الزهرة عبد خالد ليث39376251821011042

القانون كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم قيس مثنى39377251821011045

القانون كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكريم جفات نجاح أحمد39378251821024003

القانون كلية/الكوفة جامعة499.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيالساده عبد محسن حسن عباس39379251821121011

القانون كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيطعمه شمخي الكريم عبد اسماء39380251822078006
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القانون كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيحسون حميز نعمه احمد39381251821036002

القانون كلية/الكوفة جامعة497.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيمارد بخيت حيدر كرار39382251821116035

القانون كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبود شناوة كاظم كرار39383251821012245

القانون كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبد مهدي حسين محمد39384251821012261

القانون كلية/الكوفة جامعة494.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيجبر دوهان هاتف احمد39385251821123001

القانون كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيعلي دغيم محمد مصطفى39386251821015025

القانون كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيعبود حسين علي مسلم39387251821021035

القانون كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفادبيمحمد حيدر حسن حيدر39388251821041004

القانون كلية/الكوفة جامعة493.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبود الزهره عبد مالك محمد39389251821122143

القانون كلية/الكوفة جامعة492.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعزوز شريف خضير أحمد39390251821122002

القانون كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبد جدران حبيب إخالص39391251822086001

القانون كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيحتام محسن رائد احمد39392251821015003

القانون كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المسائية القدس ثانويةالنجفادبيحميدي بخيت حسن محمد39393251821152032

القانون كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحمودي فريد حسام محمد39394251821022014

القانون كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن جمعه احمد علي39395251821024334

القانون كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكاظم جواد عادل جهاد39396251821024045

القانون كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمحمد لفته حمزه زهراء39397251822080043

القانون كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيحسان مجيد تكليف حسين39398251821048006

القانون كلية/الكوفة جامعة487.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعليوي كريم محسن رواسي39399251822115016

القانون كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيجبر ابراهيم حسين نبأ39400251822085059

القانون كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيحمزه غالي راضي جعفر39401251821004006

القانون كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد حمادي عباس مصطفى39402251821024278

القانون كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيخضير صالح جعفر فاطمه39403251822053039

القانون كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيعلي كشيش عباس مرتضى39404251821049020

القانون كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحبيب عباس سعد غيث39405251821024195

القانون كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيشمران كامل عمران عقيل39406251821011025

القانون كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيكاظم جبار ستار باقر39407251821012047

القانون كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد نوماس علي محمد39408251821024251

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحران سعيد جاسم زينب39409251822122054

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجاسم هاشم عادل حنان39410251822086032

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيشاكر صاحب زمان حيدر39411251821022004

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهالل حسين جبار شهد39412251822056100

القانون كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيتعيب كريعه كريم حسام39413251821004007

القانون كلية/الكوفة جامعة482.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيرضا عباس خضير رقيه39414251822122035

القانون كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيشنته فرهود محمد استبرق39415251822096002

القانون كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحسين نوماس رياض احمد39416251821008008

القانون كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجاهل عوفي عدنان علي محمد39417251821024249

القانون كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلكم كاطع حيدر حسنين39418251821012071

القانون كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيجواد عبيد حاتم غفران39419251822089030

القانون كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعمران كاظم محمد رقيه39420251822078046

القانون كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحمادي عباس الكاظم عبد مصطفى39421251821008189

القانون كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعباس رضا محمد مرتضى محمد39422251821024256

القانون كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين حياوي حيدر كرار39423251821012236

القانون كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينعمه محسن جبار مسلم39424251821024355
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القانون كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسن عباس فاضل منى39425251822085057

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيياسين هادي االمير عبد مريم39426251822056136

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيمعارج زعيج احمد سالم39427251821116018

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيالعالي عبد معين وارد علي39428251821118011

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمهدي حسن حيدر صادق محمد39429251821024349

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبد مخيف محمد سفير39430251821122063

القانون كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيهاني عبد عيسى عباس بنين39431251822053007

القانون كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجياد حسن جالل حسنين39432251821012069

القانون كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيعجيل جاسم حسن لطيف39433251821049016

القانون كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسلطان باني صلهام محمد39434251821024240

القانون كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيالحسن عبد جبار حامد فاطمه39435251822093037

القانون كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعلي عبد يحيى حسن علي محمد39436251821008164

القانون كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيمحمد جندي حيدر علي39437251821027064

القانون كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبياحمد حميد مناف علي محمد39438251821022015

القانون كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبيمزيد ضهد عامر محمد39439251821160046

القانون كلية/الكوفة جامعة472.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيحسين ناصر احمد مؤمل39440251821116038

القانون كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المسائية الفلك ثانويةالنجفادبيجاسم هادي حسن محمد39441251821158017

القانون كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيطاهر ياسين سعد علي39442251821027069

القانون كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجرموط هالل عباس اسعد39443251821012027

القانون كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيالرضا عبد الغني عبد مؤيد احمد39444251821012018

القانون كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيهادي محمد جمال مصطفى39445251821047032

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحمزه عسل حبيب حسين39446251821122179

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيلهوف كاظم جودي علي39447251821150063

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيكاطع مزعل رسول زينب39448251822053026

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيالكريم عبد هللا عبد عباس نور39449251822170085

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيبرتو هشام حسام يوسف39450251821012333

القانون كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعجه حمزة رعد عقيل39451251821012165

القانون كلية/الكوفة جامعة468.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلوان كاظم عمران حسن39452251821122033

القانون كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالرحمن عبد حسن محمد انفال39453251822078012

القانون كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيسلطان رسول يوسف كرار39454251821012247

القانون كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعبو حاصود علي ديار39455251822089012

القانون كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمد نزار محمد علي39456251821012208

القانون كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةالنجفادبيجبر عباس رحيم زينب39457251822171014

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيباقر محمد رشاد محمد حيدر رقيه39458251822078042

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيسعد جويد علي احمد39459251821012015

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيغالي مبرد فاهم علي39460251821024185

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبينجم طه علي حسين39461251821023017

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين الياسري الحميد عبد ثانويةالنجفادبيحمود زنكور الحسين عبد زمان39462251821028006

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيخماط ياسر قيس علي39463251821013041

القانون كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحميد نبيل محمد زينب39464251822078071

القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيالصاحب عبد محسن جاسم االمير عبد39465251821025052

القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيتالي ضيهود الموله عبد امنه39466251822078009

القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبيشنوف شافي راهي سامر39467251821164026

القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيالعباس عبد هادي حسن هللا عبد39468251821008100
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القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيعلي محمد موسى رزاق زهراء39469251822093022

القانون كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين اتى هل اعداديةالنجفادبيحافظ جهاد جليل عباس39470251821203007

القانون كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمراد كاظم ماهر تمارى39471251822064012

القانون كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفادبيهادي كاظم مثنى مصطفى39472251821151062

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيجبار مسلم عطيه بتول39473251822118005

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيعليوي مسلم عبد عقيل شهد39474251822066029

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيخميس عطا عمار تبارك39475251822085010

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم علي سلمان39476251821150044

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيشريف محسن المهدي عبد عباس39477251821025048

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمعين خنجر حسن فاطمه39478251822056118

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيضايف محمد فرحان حسين39479251821012090

القانون كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحساني هاشم حسين أمير39480251821024005

القانون كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةالنجفادبيجواد ناجي عادل سيف39481251821038007

القانون كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيكاظم عبد الجليل عبد زينب39482251822097009

القانون كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيرزوقي مجيد مؤيد زينه39483251822089025

القانون كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيراضي كريم محمد رضا محمد39484251821048021

القانون كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبيسلطان حاجم علي حسين39485251821164020

القانون كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبد هادي صاحب هند39486251822086195

القانون كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبينور عبد حسون علي زيد39487251821012124

القانون كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيادريس محسن معد علي39488251821011031

القانون كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيمحمد علي الجليل عبد اسعد39489251821017002

القانون كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيشنان حسين نعمه طاهر39490251821024138

القانون كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعليوي طراد عبد كرار39491251821008137

القانون كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسين كاظم مهند حسين39492251821024087

القانون كلية/الكوفة جامعة459.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيخضر مطر جالوي بنين39493251822122013

القانون كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفادبيياسين كريم سعد دعاء39494251822099002

القانون كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيسميسم كاظم محمد علي39495251821012207

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعبطان صبار علي عبد حيدر39496251821025029

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيمريس عايز ظاهر عباس39497251821025046

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد هادي عماد مصطفى39498251821024280

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيفتالوي مخيف كاظم حنان39499251822079029

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعواد الحسن عبد رسول نبأ39500251822053047

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعطيه هادي حسن مرتضى39501251821012285

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبياحمد هللا عبد نجم غفران39502251822078092

القانون كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيكاظم نوري حسن ظافر39503251821015012

القانون كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيراضي جبر ماجد هدى39504251822066034

القانون كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيعلي عبد خالد عماد ميثم39505251821048025

القانون كلية/الكوفة جامعة457.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيضعين شحاث النبي عبد صادق39506251821123009

القانون كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيعاجل ناصر غانم مصطفى39507251821150097

القانون كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكحيط فهد صباح حسين39508251821024080

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكريم هاتف خالد حنين39509251822080028

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيفياض رضيوي سعد زهراء39510251822080049

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيشاوي حسن عباس رسول39511251821004016

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيامين منعم سعد بنين39512251822096009

2889 من 898 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبياليمه عبد لطيف حامد مجتبى39513251821008145

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيشاني كاظم الحسين عبد علي39514251821027070

القانون كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبياالمير عبد عبد فاضل عباس39515251821025050

القانون كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيالطيف حسن عالء قاسم39516251821011038

القانون كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجاسم كريم سهيل سجاد39517251821024119

القانون كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيجعفر شعالن عدنان عالء39518251821011026

القانون كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحسن عبيد عظيم احمد39519251821027006

القانون كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجاسم نصيف فريد باقر محمد39520251821024222

القانون كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفادبيعلي كريم مهدي حنين39521251822099001

القانون كلية/الكوفة جامعة649.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياسماعيل احمد عمار البنين ام39522251842101011

القانون كلية/الكوفة جامعة641.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس صويح علي منتظر39523251841205234

القانون كلية/الكوفة جامعة630.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجبر عبد عباس هدى39524251842170347

القانون كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحميد عبد المهدي عبد شهد39525251842084421

القانون كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكريم عزيز علي هجران39526251842084656

القانون كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيعذاب هاشم حسن ايمن39527251841041002

القانون كلية/الكوفة جامعة591.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياسماعيل علي محمد رافع قمر39528251842100569

القانون كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعلي يحيى شبر احمد39529251841010012

القانون كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد مكي احمد سعد39530251841031335

القانون كلية/الكوفة جامعة587.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرزاق عبد محسن علي حسين39531251841031221

القانون كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيفيروز محمد حازم بتول39532251842082008

القانون كلية/الكوفة جامعة578.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم أحمد علي39533251841031408

القانون كلية/الكوفة جامعة578.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد يوسف باسم باهر39534251841031110

القانون كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيمحمد خضر حيدر مقتدى39535251841034050

القانون كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد مزهر غانم زينه39536251842084374

القانون كلية/الكوفة جامعة569.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعزيز االمير عبد حسين زهراء39537251842062266

القانون كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمزيعل شناوه مؤيد زهراء39538251842084309

القانون كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح فاضل مؤيد غزوان39539251841031524

القانون كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخليل اللطيف عبد انور محمد39540251841031600

القانون كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائياسماعيل المرتضى عبد ماجد امين39541251841205027

القانون كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيجوده باجي علي زهراء39542251842071015

القانون كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد محمد يحيى زهراء39543251842096126

القانون كلية/الكوفة جامعة558.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان داود صدام نور39544251842100694

القانون كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعباس محسن عامر فاطمه39545251842083071

القانون كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي عمران يحيى يوسف39546251841044288

القانون كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائييحيى ايمن عدي تقى39547251842059099

القانون كلية/الكوفة جامعة550.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود راضي محمد عسل39548251842062472

القانون كلية/الكوفة جامعة544.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسين مهدي صاحب حيدر39549251841009088

القانون كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى مهدي عصام حسين39550251841031206

القانون كلية/الكوفة جامعة619.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهادي حسن علي دعاء39551251852062025

القانون كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيطالب علي حيدر مختار39552251851009153

القانون كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبد يوسف سالم اسراء39553251852170004

القانون كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد الهادي عبد كريم مروه39554251852076049

القانون كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفتطبيقيجواد الدين عز ماجد عزيز39555251851020016

القانون كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحسين محمد جواد علي الحسين39556251851200006
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القانون كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعيسى علي محمد علي حسن39557251851205033

القانون كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقينعمه مسلم رسول صادق محمد39558251851205113

القانون كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيجابر هادي فؤاد فاطمه39559251852056023

القانون كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد مجيد كريم هشام39560251851008192

القانون كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمحمد حسين ضمير حسن39561251851009030

القانون كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيشباط كاطع قاسم محمد39562251851001219

القانون كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجاسم سعيد حيدر كرار39563251851044119

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبياللطيف عبد بديع مصطفى زهراء39564161822239018

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيكاظم عدنان محمد ايات39565231822098006

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيرشيد احمد حيدر نرجس39566231822105032

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمشجل حمزه جبر أيمن39567231821008015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة475.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيخلف احمد ثامر فهد39568231821160028

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة474.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيهللا عبد حمزه محسن باقر39569231821212001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيبالد رسمي عون تبارك39570221822169010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيناصر عذاب خالد أديان39571231822114001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيسلطان حسن قاسم محمد39572271821049144

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعلوان جابر عالء منتظر39573231821002037

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيجابر ناصر سلمان كرار39574161721056030

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيالزم محسن علي حيدر39575261821005042

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيخضير جاسم علي حسن39576271821030009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة457.0الخارجيونكربالءادبيجبر حسون عباس علي39577271821400054

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيطراد خليل غازي مصطفى39578271821026035

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيرداد علي عمار بشائر39579291822064010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيفرهود وهاب عباس قمر39580231821046039

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيالرضا عبد كاظم علي زيد39581251821023024

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسين ناصر علي بتول39582251822080015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفادبيمحسن هالل حيدر محمد39583251821037008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمنذور كامل احمد مجتبى39584251821024216

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعبود صاحب مهدي رنين39585251822078047

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحسن كاظم علي تقي محمد39586271821003111

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيكريح عزيز رزاق مالك39587261821159023

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيمحمد كريم عالء زهراء39588251822079051

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيساجت تركي حميد زهراء39589241822102031

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيعبود عباس ازهر حسين39590251821048005

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيماصخ مالك ابراهيم غيث39591271821003093

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعبد كريم عباس الهدى نور39592251822053049

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيدهيمان دهش خوام احمد39593231821001004

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين اتى هل اعداديةالنجفادبيفرحان هبان توفيق سلطان39594251821203005

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيحبيب ظاهر جواد حبيب39595271821017013

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينصيف صالح حسين عالء39596251821024159

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيعباس مهدي محمد زينب39597211822164015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيجبار علي حسين سيف39598271821003061

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمود اسعد نبأ39599131822074049

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيمصطفى المجيد عبد حسين هدى39600221822170061
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السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيرحيم زاهد ميثم مؤتمن39601271821031155

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيجاسم راشد حامد سجاد39602231821253041

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيعيسى شاتي صالح علي39603221721011056

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبييحيى حاتم يعقوب إستبرق39604231822120001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيكريم عبد محمد كاظم39605251821026006

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيكريم حسين علي غدير39606211822117031

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجاسم جليل احسان زهراء39607251822056058

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيعباس هللا عبد مؤيد ابراهيم39608161821112001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة439.0الخارجيونبابلادبياحمد هللا فتح معين مصطفى39609231821400080

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيعيسى محمد شمام قيصر39610241821156023

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعلوان عبد شاكر بنين39611291822057021

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيشناوه شاكر عامر ياسر39612291821017327

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيالنبي عبد كاظم حيدر سكينه39613251822080068

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيالجيج ابو شاكر عدنان منصور39614241821016048

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيشاكر جمال محمود حسنين39615261821006019

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمزعل شاكر جالل مصطفى39616251821008186

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيداود وبل غازي بتول39617251822080016

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيجاسم حسين جواد كاظم39618211821211030

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيهادي علي صالح بنين39619251822079023

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبينور هادي جبار محمود39620241821029059

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيالزهرة عبد صبري سالم جعفر39621131821008025

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيالصاحب عبد مهدي صالح علي39622261821033050

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيحمدان حسين الحليم عبد بنين39623251822064008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبينصيف صالح علي زيد39624251821150040

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجبار شمخي عيسى حسن39625261821047040

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعليوي رزاق خضير عباس39626271821048035

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيعباس علي خضير وليد39627271821151040

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةادبيرشك كامل الزم طيبة39628241822098007

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيعبطان غلب حمود سجود39629221822323027

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن هللا عبد صالح عباس39630141821024119

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيعمران حسن صالح حسن39631231821046010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبياسمير سعيد محسن سجاد39632261821035027

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيحاتم واصف فارس مهيمن39633271821045051

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيداخل العيبي احمد كوثر39634281822090039

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجودة كاظم حامد علي39635251821012206

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيلهمود علي عبد جعفوري حيدر39636251821012103

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيمحمد شمخي جبار هيفاء39637251822114009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيعبد جدوع احمد محمد39638251821011046

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيثجيل شنون كامل علي39639251821008123

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيعواد رجيوي مبارك اميره39640221822120005

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيعمران علي حسن لواء39641231721046038

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيجاسم هليل أبراهيم حيدر39642231821011037

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحلو حبيب علي زيد39643271721044066

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيطاهر سلمان حاكم علي39644271821049098
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السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيخضير حمزة مسلم هاشم39645131821027036

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيمحمد غائب عباس مقتدر39646231821063076

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم حسن حوراء39647251822086037

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيهللا عبد علي حميد مصطفى39648271821150099

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيصافي كاظم سالم علي39649111821033067

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين اتى هل اعداديةالنجفادبيمطر محمد قاسم مصطفى39650251821203015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيعبود جبار ابراهيم رضا39651241821055006

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيعبيد بدر علي محمد39652221821019030

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعبيد فيصل الجليل عبد صادق39653291821014106

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيدليمي الكاظم عبد جواد مصطفى39654231821007041

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيعلي جبوري ستار حسين39655211821217004

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيحبيب كامل صالح شيماء39656161822236024

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزينه ابو خضير جالل احمد39657151821001004

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيمحمد مرجود طاهر مهيمن39658231821009136

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلي عطيه عدنان سكينه39659271822107047

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيخضير عبيد نجم ازهار39660251822086005

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة429.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسين راضي هادي والء39661251821122176

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيمحمد طالب حيدر حمزه39662251821048007

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيبلكت صالح عامر حسن39663251821012062

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين االهلية الحضارات ارض ثانويةالثانية الرصافةادبيهندي علي عمار ياسر39664141821172009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيبندر شهد صبر زينب39665281822070030

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين االهلية النور ثانويةميسانادبيحسين مجيسر رياض علي39666281821024003

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيزيدان اهدل غافل كرار39667261821047142

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجبار حريب علي محمد39668221821047097

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد عزيز محمد جاسم39669241821014009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيعبو جبر علي حازم39670171821005025

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيخشين حسين ابراهيم اشرف39671131821017012

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيطربوش مظهر كريم محمود39672131821042079

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل احمد طعمه زينب39673111822119009

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيحسين عباس الحسن عبد هللا عبد39674211821211025

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحيوان كاظم فؤاد سجاد39675251821024124

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعنيد علي عبد نجم حمزه39676261821020015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيعبود محسن عامر فاطمه39677271822160043

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيعبود الزهره عبد صاحب زهراء39678251822058010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحسن عبد حاتم جنان39679251842086013

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيرسول فارس حسن علي39680251841022022

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيابراهيم نعمه ليث محمد39681271841002169

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيصاحب جودي مهدي وسام39682251842084683

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين غالم عباس بنين39683111842088007

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائينشمي حاتم سالم علي39684231841251133

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة508.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب عباس معين شهالء39685251842062441

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيصاحب جبر صادق جعفر39686241841037008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد نوري قاسم اثير39687251841044011

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمصطفى احمد جاسم انوار39688251842062070
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السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد حنتوش احمد مصطفى39689251841031795

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيهاني رضا سلمان اسراء39690221842103011

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيرهيف عبد غسان زهراء39691291842082008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعوده مدلي حسين رحمه39692291842085050

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيحسن الغني عبد االمير عبد الحسن ابا39693251841041001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيعكله كاظم ماهر ضرغام39694221851021058

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحمد كاظم ذر ابا اسعد39695251851200004

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيكمبوص محمد سامي عبدهللا39696231851009033

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد ناصر امير39697271851024011

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االبراج اعداديةالنجفتطبيقيملغوث عودة حسين حمزه39698251851027015

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيناهي حسن رشيد عمار39699221851018052

التمريض كلية/الكوفة جامعة680.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيشمران شعالن محمد صفا39700251842055059

التمريض كلية/الكوفة جامعة680.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن هادي عادل فاطمه39701251842108180

التمريض كلية/الكوفة جامعة680.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود ناجي عالء حسين39702251841031209

التمريض كلية/الكوفة جامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد طالب صالح فاطمه39703251842062532

التمريض كلية/الكوفة جامعة676.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيصدام جبار احمد زهراء39704251842055032

التمريض كلية/الكوفة جامعة675.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلم محمد امير احمد39705251841031024

التمريض كلية/الكوفة جامعة674.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائيصاحب عزيز رسول هدى39706251842074074

التمريض كلية/الكوفة جامعة674.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعيسى العباس عبد حبيب امير39707251841122022

التمريض كلية/الكوفة جامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخفيت سلمان حمزه مرتضى39708251841031749

التمريض كلية/الكوفة جامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد راضي حيدر حميده39709251842062149

التمريض كلية/الكوفة جامعة673.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس مهدي طالب زهراء39710251842059212

التمريض كلية/الكوفة جامعة672.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعاشور يوسف سامي عائدة39711241842117082

التمريض كلية/الكوفة جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين فاضل حسن ايالف39712251842062074

التمريض كلية/الكوفة جامعة671.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعجيل مزيغل قاسم سجاد39713151841013021

التمريض كلية/الكوفة جامعة671.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد منشد محمد زهراء39714251842100331

التمريض كلية/الكوفة جامعة671.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعزيز سدرة محسن حسين39715211841004033

التمريض كلية/الكوفة جامعة671.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيصالح وبدان رياض كريم39716221841023077

التمريض كلية/الكوفة جامعة671.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب عريبي هللا خير هنادي39717251842062732

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد شهيد صادق محمد سجاد39718251841035038

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيالزم كاظم حسين فاطمه39719261842163019

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيتومان الحسن عبد حيدر تبارك39720251842062118

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيباوي احمد خليل احمد39721211841009017

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد الزهره عبد صالح علي39722251841031462

التمريض كلية/الكوفة جامعة670.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه عباس حيدر مؤمل39723251841031569

التمريض كلية/الكوفة جامعة669.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيدرويش الحسين عبد حسن محمد39724241841169040

التمريض كلية/الكوفة جامعة669.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحسن عباس رضا علي39725251841001177

التمريض كلية/الكوفة جامعة669.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد عليوي حميد ياسين39726241841021048

التمريض كلية/الكوفة جامعة669.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحرش غبن الساده عبد مريم39727251842084567

التمريض كلية/الكوفة جامعة669.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد صاحب رسول مريم39728251842096262

التمريض كلية/الكوفة جامعة668.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمخيف مالك نمير زهراء39729251842062324

التمريض كلية/الكوفة جامعة668.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيباقر جعفر موسى علياء39730251842084460

التمريض كلية/الكوفة جامعة668.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيراشد عبدالساده فاهم مرتضى39731261841028114

التمريض كلية/الكوفة جامعة668.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيداود مفتن رياض مصطفى39732261841038104
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التمريض كلية/الكوفة جامعة668.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيكاظم ابراهيم كاظم نبأ39733251842102042

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد العباس عبد مهدي محمد39734251841031722

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمهدي ناجح عالء كوثر39735251842070148

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيادريس هادي رحيم زينب39736251842062337

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسين رؤوف علياء39737251842100490

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهرة عبد حسين علي رفل39738251842062210

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسن كاظم رزاق امير39739241841203012

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيصالح علوان حسين سجاد39740221841365022

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد سعدون نايف علي39741141841047095

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحمودي مهدي صادق احمد39742211841002007

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيرشاد الخالق عبد علي العابدين زين39743211841010030

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيشالل دايخ جاسم منصور39744241841001303

التمريض كلية/الكوفة جامعة667.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحميد هللا مان حسن كرار39745221841306231

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعلي نعمه محمود سجاد39746271841010053

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد كاظم حسين كاظم39747251841031540

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيحسون محمد جاسم حوراء39748251842053017

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد الحسن عبد الهادي عبد هدى39749251842100720

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشهيد حسن قاسم فاطمه39750251842062547

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيخماط خزعل محمد محسن39751271841046044

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيعبد جريو علي يوسف39752231841067100

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيرحمن ناهي علي حيدر39753221841098037

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيكاظم طالب كاظم محمد39754261841032025

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكيطان عناد حسين فاطمة39755241842168050

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيساير خضير مالك محمد39756241841006064

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحمدي حفظي حمدي ليث39757231841047079

التمريض كلية/الكوفة جامعة666.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيشطب كاطع سالم مريم39758221842112051

التمريض كلية/الكوفة جامعة665.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيخليف زايد فاضل غفران39759261842109064

التمريض كلية/الكوفة جامعة664.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم كاظم محمد فاطمة39760241842168057

التمريض كلية/الكوفة جامعة664.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان رشيد حميد كوثر39761251842062583

التمريض كلية/الكوفة جامعة664.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفرحان جبر فيصل نبراس39762251842100649

التمريض كلية/الكوفة جامعة664.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيسلمان مهدي حسين محمد سارة39763251842170183

التمريض كلية/الكوفة جامعة663.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيرخيص جنديل راجي مهى39764241842168063

التمريض كلية/الكوفة جامعة663.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيفيحان طاهر غانم زهراء39765241842169012

التمريض كلية/الكوفة جامعة663.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم عطيه عدنان بنين39766241842144015

التمريض كلية/الكوفة جامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر حسن حسين محمد فاطمه39767251842062552

التمريض كلية/الكوفة جامعة662.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيالزهره عبد كاظم قحطان رفل39768241842168020

التمريض كلية/الكوفة جامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياسماعيل ابراهيم رزاق ساره39769251842062391

التمريض كلية/الكوفة جامعة662.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيالسيد عبد صباح طالب هاجر39770251842055087

التمريض كلية/الكوفة جامعة661.7للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيحافظ نايف الهادي عبد فاطمة39771221842159035

التمريض كلية/الكوفة جامعة661.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرهيف عباس حسن روان39772251842100256

التمريض كلية/الكوفة جامعة661.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشعبان كزار رفعت زهراء39773251842100286

التمريض كلية/الكوفة جامعة660.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعبود سعيد امجد فاطمه39774251842053053

التمريض كلية/الكوفة جامعة660.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطاهر علي نصار نبأ39775251842100646

التمريض كلية/الكوفة جامعة659.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناهي عبادي حمودي االء39776251842062055
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التمريض كلية/الكوفة جامعة658.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيحسن حمزه حيدر دعاء39777251842071011

التمريض كلية/الكوفة جامعة658.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيجبر حسين سالم فاطمة39778241842168055

التمريض كلية/الكوفة جامعة658.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيتامول جلوب الرضا عبد أيات39779261842095001

التمريض كلية/الكوفة جامعة658.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيراضي امير حسين غدير39780251842096207

التمريض كلية/الكوفة جامعة658.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخميس محيسن صباح فاطمه39781131842210014

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعطية كاظم جبار ميس39782241842168064

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0المتميزات ثانويةالنجفاحيائيرسول فارس حسين براء39783251842074014

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين علي عادل نور39784251842059481

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسين علي هدى39785251842092026

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيخليف ابراهيم جميل زهراء39786251842059189

التمريض كلية/الكوفة جامعة657.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيحمزه عباس ميثم تبارك39787251842087013

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود فاضل اموري حوراء39788121842107054

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد ماجد هيثم فاطمه39789251842083077

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيعيسى نعمه سامي بتول39790161842173006

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد نجم قصي رسل39791241842097012

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيولي طالب رياض غفران39792211842293017

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيلفتة مزعل عادل كوثر39793241842093088

التمريض كلية/الكوفة جامعة656.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياسماعيل احمد قصي ضحى39794251842101099

التمريض كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيسليمان احمد عباس حوراء39795231842116008

التمريض كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان مزيد خالد منار39796241842111093

التمريض كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيعبد يحيى قحطان زهراء39797251842066017

التمريض كلية/الكوفة جامعة655.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعطيه عبد علي شهالء39798251842059328

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيمحمد درب كريم والء39799211842125025

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجعفر جواد فارس ظبيه39800251842084448

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيناصر حمزه سعد زهراء39801241842220341

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيحبيب مسلم فاضل فاطمة39802251842053051

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيرضا هاشم صباح الزهراء نور39803241842094107

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيجسام صوكر سعد نجاح39804261842120152

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعبدالحسين كريم كاظم ضحى39805241842110060

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكزار طالب عزيز بشائر39806241842124024

التمريض كلية/الكوفة جامعة654.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيرداد محيسن مهدي زهراء39807221842175083

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعلي محمد الكريم عبد نبأ39808211842110087

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرزوك الزهره عبد حسن رقيه39809251842100235

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمهدي هادي حازم تقى39810251842101030

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي عصام الهدى ابرار39811241842106002

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيكشوات حبيب حاتم زينب39812241842085040

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه كريم عائد تقى39813241842093023

التمريض كلية/الكوفة جامعة653.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعوفي ياسر حربي روان39814241842104023

التمريض كلية/الكوفة جامعة652.2للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزة توفيق رحاب39815241842109004

التمريض كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم فيصل محسن ليلى39816241842080106

التمريض كلية/الكوفة جامعة652.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائينعمة عبيد ساجت زينب39817241842168030

التمريض كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيهويدي جاسم رحيم سحر39818251842097067

التمريض كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان جاهل الرضا عبد رباب39819241842134033

التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعبدهللا محمد جاسم ساره39820251842102027
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التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد سعيد الحسن عبد فاطمة39821251842100509

التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعبيس هادي رسول االء39822251842083005

التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاطع عبد علي مريم39823101842086099

التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعصفور سلطان حسين براء39824241842110008

التمريض كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة كاظم محسن فاطمة39825241842121173

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيدلي فنجان غازي سارة39826251842084377

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمسرهد رمح بالسم زهراء39827211842141037

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم عقيل فاطمه39828241842220385

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود نعمه محمد بنين39829241842141025

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيتايه ساجت علي زينب39830241842141050

التمريض كلية/الكوفة جامعة650.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجفال شراد عباس زهراء39831251842059214

التمريض كلية/الكوفة جامعة649.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حبيب حسين زينب39832241842121095

التمريض كلية/الكوفة جامعة649.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمود حسين علي زينب39833251842100377

التمريض كلية/الكوفة جامعة649.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيهللا سعد حسين سالم حوراء39834261842082007

التمريض كلية/الكوفة جامعة649.0الخارجياتالديوانيةاحيائيعبد علي احمد ندى39835241842401022

التمريض كلية/الكوفة جامعة649.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيشرهان االمير عبد علي ايات39836251842108019

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعدوان موسى الحسين عبد بنين39837251842170060

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيناجي علي رعيد آسيا39838241842144001

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي داود سالم رسل39839241842120064

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحسين عبيس احمد دعاء39840241842101020

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمود رياض ايناس39841211842103010

التمريض كلية/الكوفة جامعة648.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعبود كاظم عايد عذراء39842241842095080

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعطية كاظم فاهم زينب39843241842121106

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيالكاظم عبد شاكر االمير عبد تبارك39844241842084008

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخلف عبد نسيم زينب39845251842084369

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيوداي كاظم عدنان كروان39846251842122138

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعمران صاحب ثائر فاطمه39847221842141114

التمريض كلية/الكوفة جامعة647.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم خليل مسلم عبد تبارك39848251842100129

التمريض كلية/الكوفة جامعة646.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيشكر الكريم عبد اياد رقيه39849211842090047

التمريض كلية/الكوفة جامعة646.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحسن محمد عالء نور39850251842108230

التمريض كلية/الكوفة جامعة646.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم محمد حيدر زهراء39851251842062276

التمريض كلية/الكوفة جامعة646.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخشان كريم جليل بنين39852251842100095

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة644.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهرة عبد علي عبد رائد فدك39853251842062568

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة631.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلك احمد فالح حسام39854141841010026

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة623.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيناهي عبيد عالء مصطفى39855251841045096

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة622.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيحمادي دهش باسم مازن39856251841051023

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة617.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيبديهي رحيم عدنان محمد39857241841025027

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيعودة رضا محمد يوسف فاطمة39858251842057023

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة610.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعكوش سعدون علي حسن محمد39859251841009218

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائييوسف محمد جاسم الفقار ذو39860251841044077

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة574.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد وفي هشام زهراء39861251842100343

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة573.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر عطيه جمال صفا39862251842062446

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة571.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيباني محمد بالسم منار39863251842100624

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعيدان حسين ناصر حميدة39864251842108055
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحميد االمير عبد جبار مريم39865251842084560

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة554.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيابراهيم اسماعيل سعدي باسم39866231841212004

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة552.1للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي موسى هاشم مالك39867101842223073

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحبيب حسين عماد علي39868231841012084

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيحسن نعمه احسان زينب39869251842092014

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيياسين كاظم حازم زينب39870221842414044

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحسن فليح حسين حنان39871221842209040

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة550.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحنتوش شهيد نبيل لبنى39872251842100582

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان داود سلمان رسل39873131842103014

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينوري فاضل محمد ابراهيم39874251841031020

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيجاسم ناجي ابراهيم ساره39875251842070105

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيحسن العباس عبد خضير منتظر39876251841042020

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم علوان محمد زينه39877241842120124

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيكريدي احمد رياض ايه39878231842125013

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيأمين مهدي حامد شاكر39879111841041010

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعمران هاشم موسى جوان39880261842089017

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجواد كاظم هيثم تيما39881251842096059

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر احمد علي احمد39882131841022014

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحسين عيسى أسعد فاطمه39883251842086053

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة529.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيكشيل سهل حسين زينب39884251842111026

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد هللا عبد عظيم احمد39885251841001021

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحجيل هادي خزعل نعيم39886251841031891

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيشمخي حسن هادي زهراء39887251842083044

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة527.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مهدي صالح ايات39888251842100060

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة524.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حمادي عباس ايات39889251842100062

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيزغير مهيدي جمعه مروه39890251842053061

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائينعيم عباس خضير حوراء39891251842070043

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيظاهر حسين علي زينب39892251842059268

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر يحيى منصور امنه39893241842121011

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد نور رحمان قحطان حوراء39894131842070058

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر حسين ليث ابراهيم39895141841021004

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمحسن منشد غسان علي39896251841200054

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود ناجي جالل علي39897111841023030

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسلمان علي فاضل فاطمه39898251842084516

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة510.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون نعمه جاسم رقيه39899251842100233

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد كاظم هالل ايات39900221842161016

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة509.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد علي محمد ريسان غفران39901251842100501

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمسلم محمد علي جعفر39902251841205037

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعواد رشيد مجيد قاسم39903251841150279

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمجذاب قاسم ريسان زينب39904221842168011

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيجواد منذر بسمان فادي39905251841009180

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمهدي حميد ضياء شفق39906271842088098

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي ضياء جهاد مرتضى39907121841030162

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبديوي الزهره عبد ماجد زهراء39908251842096119
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البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن علي حسين محمد39909271841005233

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد كاظم عامر تبارك39910251842084129

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيطارش كريم طالب مصطفى39911251841007256

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حميد محمد براء39912101842084004

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيمحمد عيسى ناظم محمد39913251841050036

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعباس شاكر محمود زهراء39914271842064054

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيهادي جسور مازن علي39915271841014111

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحسن خلف مظفر بنان39916251842084086

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيراضي عبيد حمزه اماني39917271842160012

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيذياب سالم سلمان زهراء39918251842170137

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا رسن جميل رفقه39919131842078018

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيطعمه علي حسن ياسر39920271841011095

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهلول عباس اياد زينب39921291842052143

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبر سوادي حسن شيماء39922251842084427

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفاحيائيالكاظم عبد عباس سكر محمد39923251841039012

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيغباش راضي فيصل ناصر39924251841205244

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس رزاق رياض حوراء39925251842070044

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائينوري فيصل محمد احمد39926261841038011

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيعلي حسن عباس عقيل39927251841011014

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيجياد كاظم العالي عبد صابرين39928251842083058

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائياسماعيل خضير عيسى احمد39929271841002013

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين عباس خضير سجى39930251842084391

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالواحد عبد احسان وائل علي39931101841043046

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة495.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم سالم خضير فاطمه39932251842100526

الزراعة كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس كامل حسين علي39933251841001171

الزراعة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالنجفاحيائيهادي نوري سعد مرتضى39934251841018014

الزراعة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكريم غازي حمادي عذراء39935251842059351

الزراعة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد عباس عمار حوراء39936251842084172

الزراعة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسين اسماعيل حيدر منتظر39937251841009285

الزراعة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيمزعل كاظم جواد اسعد39938251841156003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالباري عبد نجم سهيل االء39939251842084046

الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيموسى عباس حمزه اماني39940251842086002

الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيشاكر توفيق حسين حوراء39941251842084167

الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحسن طاهر ناجح نوره39942251842122164

الزراعة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد سعد احمد39943251841009003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالهادي عبد صالح حسين زينب39944251842070097

الزراعة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين علي حسين نبأ39945251842059452

الزراعة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيمحمد حمزه صالح منذر39946251841151144

الزراعة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي رحيل حميد انوار39947251842084056

الزراعة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرضا حسن هشام دالل39948251842084188

الزراعة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين عالء الزهراء ريحانة39949271842160079

الزراعة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيفيصل هاشم حسب زهراء39950251842059192

الزراعة كلية/الكوفة جامعة457.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا رضا محمد علي الهدى نور39951251842100678

الزراعة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيناصر نوري فالح زهراء39952251842070080
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعباس محمد كاظم ارجوان39953261842126004

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيعلي الحسين عبد خضير فاتن39954251842057022

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعبود حميد يعرب مريم39955251842058033

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعباس هادي محمد فاطمه39956251842089052

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيصكبان المهدي عبد علي ضحى39957241842169017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم حسين جاسم فاطمه39958251842096219

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد محي قاسم صابرين39959251842084430

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيطاهر دعبول حميد أسراء39960251842070003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغازي رشيد كتاب مقتدى39961251841031851

الزراعة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائييحيى محمد علي حوراء39962251842108066

الزراعة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيكعيد بنيان مجيد تبارك39963251842056017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد مهدي الحسن عبد لباب39964251842100581

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمحمود حسن عباس فاطمه39965261742097057

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيياسين كاظم رؤوف زهراء39966251842070071

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم مهدي كاظم حامد39967251841014019

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم مهدي عباس سامح39968251841009108

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحسن فاخر سمير زهراء39969251842059209

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائييعقوب مكي علي نور39970251842070175

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد جابر ناظم اسراء39971251842070012

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائياالئمة عبد جهاد محمد الدين سيف39972251841150175

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيختول صيوان حمزه مسلم39973251841001274

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد حسين هللا عبد نور39974251842076071

الزراعة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد مكي شوكت بنين39975251842108036

الزراعة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيحبيب جاسم عباس دعاء39976231842113011

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجواد صاحب علي احالم39977251842170012

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد عالوي حسين زهور39978251842089035

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيصاحب امل حيدر حميده39979251842059105

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحاتم حسين عباس حسين39980251841007059

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائينوني نومان سعود تبارك39981251842096048

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائياللطيف عبد هادي عالء اسراء39982251842108004

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبديوي محمد عالوي تبارك39983251842096052

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيسعد مجيد حميد محمد39984251841048041

الزراعة كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيمحسن علي حسين علي39985251851012084

الزراعة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان جبر زهير زهراء39986241852142006

الزراعة كلية/الكوفة جامعة479.0الخارجيونميسانتطبيقيسنيد شنيشل قاسم محمد39987281851400026

الزراعة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيشعالن شباط صاحب زينه39988251852083023

الزراعة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيعبد مرزوك شاكر حنين39989251852066008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبد نعمه كريم زهراء39990251852096034

الزراعة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيمركب صالح فرحان فاطمه39991251852083035

الزراعة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيماضي كاظم عواد زهراء39992251852084095

الزراعة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيهاشم حميد محمد زهراء39993251852084102

الزراعة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمحمد حسن سلمان هدى39994251852070080

الزراعة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيموسى عزيز الزهره عبد ختام39995251852058005

الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيهادي موسى محمد حيدر موسى39996251851044199
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجريو كاظم جواد علي39997241851203199

الزراعة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمصطفى حسن محمد احمد البشير39998251851205017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيعيسى جاسم جواد منتظر39999241751015090

الزراعة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيعلي محمد شاكر هللا عبد كرار40000251851011034

الزراعة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيوحيد عذاب باسم تبارك40001251852075008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة463.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي مرتضى باسل هيام40002241852168013

الزراعة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيعبدالحسين زامل كريم اسماء40003251852104004

الزراعة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالرزاق عبد حسين اسعد احمد40004251851031009

الزراعة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيحمد محمد جاسم حسين40005251851045004

الزراعة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيشوجه محمد حازم نورس40006251852056030

الزراعة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيزغير عطيه كردي هدى40007251852076059

الزراعة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيطالل عبد قحطان امير40008251851016008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيدخيل حسن عزيز غدير40009251852066029

الزراعة كلية/الكوفة جامعة460.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيعباس زيد عبد ستار مصطفى40010251751116134

الزراعة كلية/الكوفة جامعة460.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعلوان رحيم اسعد تبارك40011251852111021

الزراعة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيفقير توفيق عالء حسين40012251851044057

الزراعة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد كاظم ميثم40013251851012142

الزراعة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيهجار هادي حسين حسن40014251851016013

الزراعة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعباس زيد عبد ظيغم كوثر40015251852084159

الزراعة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيالحر عبد كاظم عالء بتول40016271852079003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيبعيوي كريم عدنان مصطفى40017241851016105

الزراعة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيهادي احمد علي رشا40018241852130010

الزراعة كلية/الكوفة جامعة458.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسين الحسن عبد غالب رفيف40019251852062031

الزراعة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبد زيارة قيس زهراء40020251852096032

الزراعة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيحسين مهدي فاضل ميثم40021251851008189

الزراعة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن كريم هللا عبد طيبه40022241852097028

الزراعة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفتطبيقيحمد راشد احمد مؤمل40023251851026005

الزراعة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكشاش حيوان علي زيد40024241851016044

الزراعة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيعيدان كريش حاجم فالح40025271751024048

الزراعة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعمران علي احسان اماني40026231852098005

الزراعة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيصالح صاحب مسافر سحر40027251852084120

الزراعة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيجفط علي احمد مروه40028251852076047

الزراعة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيفرحان حزام فريح فهد40029251851157058

الزراعة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيعبود حنطي وهيم مدين40030251852054019

الزراعة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيمهدي حسين حسن بنين40031231852144003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيحمد عوده هادي آيه40032231852102001

الزراعة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم يوسف عباس زيد40033241851016043

الزراعة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن الكاظم عبد الجواد عبد حسين40034241851016027

الزراعة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقينعيمة محمد ميثم حسن40035291851025024

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيجاسم رزاق محمد علي محمد40036251851205117

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعاشور معدل عارف هللا عبد40037251851001117

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيداود سلمان رسول مريم40038251852083038

الزراعة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكوش سلمان حليم حسن40039241851016019

الزراعة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفتطبيقيحسين عبادي كامل رقيه40040251852085006
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيزبار محمد كاظم فاطمه40041271852060041

الزراعة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمجهول مدلول راهي عباس40042251851001106

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيعرموط رحيم كامل زهراء40043251752083042

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيعطيوي كاظم مؤيد ابتسام40044251852082001

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيهاشم محمد عقيل هللا عبد40045251751001176

الزراعة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعلوان حسن فالح حيدر40046251851150099

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلتطبيقيكريم حمزه حيدر مروه40047231852133007

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيدخيل موسى حسن زينب40048271852072040

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيسلمان فضاله قاسم عباس40049251851122073

الزراعة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيجبار العالي عبد سالم مريم40050251852076050

الزراعة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحمد فائز حسين ليث40051251851150213

الزراعة كلية/الكوفة جامعة448.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيناصر تومان محمد نورة40052251852062114

الزراعة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين علي الكريم عبد حوراء40053241852081003

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيموسى حسين صباح ذكران40054251852083015

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكريم محمد باسم زينب40055231852086032

الزراعة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيغازي اليمه عبد نبيل شيماء40056251852066025

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجبار رشيد سالم ميثم40057251851047029

الزراعة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعبادى كاظم جواد زينب40058271852095022

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار عبد ناجح بتول40059241852114009

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكاظم الحسين عبد فيصل علي40060251851044111

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسن هاشم فرح40061271852065042

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحمزه حيدر محمد شهد40062271852064066

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيشنين جايز حسان زهراء40063241852220043

الزراعة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيطاهر جعفر علي حسين40064251851034005

الزراعة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيجزاع عطيه حامد مرتضى40065271851011045

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعليوي صادق محمدباقر حسن40066251851009032

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيمحمود ستار عالء حسين40067251851022017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيهالل حسين خلف مجتبى40068251751034035

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن طاهر كاظم اسراء40069221852103007

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيمحمود زينل خضر محمد40070271851036065

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيسلمان محمد عباس مجتبى40071251851044132

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيحسن المهدي عبد محمد امين40072271851006002

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيايوب عبد حميد ماجد اسالم40073231851007005

الزراعة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيشاكر علي عبد حسن قاسم40074241851203245

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد مانع علي مريم40075251852059261

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيخلف زويد االمير عبد علي40076221851310110

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيحمزه علي حسن زهراء40077271852079018

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلوان حيدر عماد رسل40078251852062029

الزراعة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيهويدي الجبار عبد الكريم عبد المهيمن عبد40079271851015043

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيجبر سمير قاسم سمير40080221851058011

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيعون عبد كاظم نعمه مريم40081241852169014

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيسعدون جون عبد نضال علي40082251851200042

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيعوان جابر كامل زينب40083271852089030

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيلفته عبيد ناجح محمد40084251751007303
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد مجيد ضياء يحيى40085251851031186

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد علي حسن االء40086271852063008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيمحمد مهدي سماح اسماء40087271852160007

اللغات كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمهدي عباس رحيم أشجان40088251822056001

اللغات كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيعبد عباس الحسن عبد حنين40089251822085015

اللغات كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحمد كاظم علي سجى40090251822085039

اللغات كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيهاشم حبيب سجاد صبى40091241822116024

اللغات كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعون عبد جواد محمد الدين نور40092271821011086

اللغات كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيشريف نوري عالء الزهراء فاطمه40093251822085049

اللغات كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيمحمد حسين مسلم حسن40094241821029014

اللغات كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيشاوي قاسم ساجد ساره40095221822104014

اللغات كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيكريم يوسف فاضل عباس40096251821023028

اللغات كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيسعدون حسين عالوي اسماء40097251822073008

اللغات كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيسراج لفته سلمان حسنين40098251821012073

اللغات كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيهادي خضير عدنان تبارك40099251822080025

اللغات كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهللا جار ياسر حامد منتظر40100251821012318

اللغات كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجواد كاظم طالب هبه40101251822056155

اللغات كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيكريم طالب مشتاق علي40102221821047073

اللغات كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيجاسم عاجل جاسم تبارك40103251822064011

اللغات كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيقنبر جابر علي فاطمه40104251822080081

اللغات كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيعباس حسين علي زهراء40105251822068015

اللغات كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمخيف عباس شعالن ساره40106251822064034

اللغات كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيسكر حمزه سلمان هدى40107241822116036

اللغات كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيراضي محسن حمودي تقوى40108251822056033

اللغات كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيجسام كامل عامر فاطمه40109241822122030

اللغات كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسن كاظم وحيد حوراء40110251822080031

اللغات كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيعباس جبر حيدر اسماء40111251822073007

اللغات كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيترف حسن فالح حسن40112251821015007

اللغات كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيكربول مجيد ضياء ساره40113251822085036

اللغات كلية/الكوفة جامعة502.0الخارجيونالنجفادبيناصر محمد جاسم ياسر40114251821400046

اللغات كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيجواد محمد اموري يحيى مريم40115251822071041

اللغات كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيحمزه طالب احمد اساور40116251822081001

اللغات كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد زغير جابر سحر40117241822116020

اللغات كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيعباس نور باسم فاطمة40118231822123022

اللغات كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيعبد مسلم عبد طاهر شريف40119251821036007

اللغات كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيمحسن مهدي صالح زهراء40120251822073022

اللغات كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيمحمد ياسر الحميد عبد فاطمه40121241822116026

اللغات كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعبد نجم محسن بنين40122251822053008

اللغات كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيشمران عباس حسن فضاء40123251822086146

اللغات كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيجواد المطلب عبد بسام سماء40124251822170057

اللغات كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيكشيش راضي حمزه ابراهيم40125291821014003

اللغات كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيحسين ناصر حسين مريم40126251822081018

اللغات كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمهدي محمد فرات حوراء40127251822056042

اللغات كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحسن الحمزه عبد رعد فيروز40128251822078100
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اللغات كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيزيد عبد ميري نسوم فاطمه40129231822086049

اللغات كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيجواد محمد اموري يحيى زهراء40130251822071024

اللغات كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبياكبر علي مهدي عادل سرى40131251822170056

اللغات كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيمراد عباس حيدر دنيا40132251822096015

اللغات كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيكنيوي حاتم حمزه بنين40133241822093007

اللغات كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجاسم كريم حليم آيات40134251822056003

اللغات كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعباس خضر كاظم محمود40135251821024258

اللغات كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيعباس راضي احمد فاطمة40136251822063005

اللغات كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبد العباس عبد جاسم زهراء40137251822086068

اللغات كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعبث عبد فاضل سجا40138251822080066

اللغات كلية/الكوفة جامعة475.0الخارجيونالنجفادبيخضير تركي محمد احمد40139251821400004

اللغات كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيشهيد االمير عبد عباس روان40140231822123012

اللغات كلية/الكوفة جامعة468.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيناجي صبوري راسم زهراء40141251822122043

اللغات كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيمحمد جواد عادل منار40142251822085056

اللغات كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيمحمد جلوب هللا عبد منتظر40143161821034058

اللغات كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجعفر موسى علي حيدر40144251821024100

اللغات كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبينصيف صاحب رزاق حسن محمد40145251821004034

اللغات كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيلفته كاظم قاسم فاطمه40146251822080084

اللغات كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيعبادي جياد مجهول زهراء40147241822116018

اللغات كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيجري عودة محمد رؤى40148251822055013

اللغات كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيخشان بديوي ارحيم حيدر40149251821044004

اللغات كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيحمزة هادي راغد الفقار ذو40150231821005011

اللغات كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيمريعي محمد مدرك هديه40151271822076038

اللغات كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبد الحسين عبد عادل مصطفى40152251821012304

اللغات كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيخضر حنون حيدر حسن40153221821048005

اللغات كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبياالمير عبد حسن راغب سيف40154251721025052

اللغات كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيهاشم علي حسن علياء40155251822080075

اللغات كلية/الكوفة جامعة457.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم عيسى سحاب عمار40156251821122110

اللغات كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعمران رزاق حيدر كرار40157251821012238

اللغات كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيرطان جاسم مردان علي40158251821012209

اللغات كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيراجي هللا عبد رائد زهراء40159251822086072

اللغات كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبياسماعيل خنياب مرداس محمد40160231821251195

اللغات كلية/الكوفة جامعة454.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيمشاي فهد فرحان احمد40161291821102002

اللغات كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيعيدان معضد سالم علي40162241821022023

اللغات كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهللا عبد كاظم عالء شهد40163251822056101

اللغات كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيكريمط كتاب ناظم زهراء40164251822082019

اللغات كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجادر حسن محمد علي40165251821024337

اللغات كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيفضيل محرج كفاح محمد40166251821012283

اللغات كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيخضير نعمه حسن سجاد40167251821012128

اللغات كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحسين محمد جاسم حنين40168271822098013

اللغات كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيعباس جاسم عالء مصطفى40169231821023045

اللغات كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيمحسن جميل بدر فاطمة40170221822136030

اللغات كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيعبود عليوي محمد حسين40171251821011015

اللغات كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالشهيد عبد يوسف ستار زهراء40172251822078052
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اللغات كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيخدام هللا عبد فوزي هللا عبد40173271821049091

اللغات كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيناجي كاظم جواد فاطمة40174241822135016

اللغات كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيعلي فاهم حسن احمد40175231821203001

اللغات كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيهللا عبد نجم شوقي حسن40176221821020007

اللغات كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيمحمد جوده االمير عبد حسين40177231821052020

اللغات كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيعبود االمير عبد عامر شهد40178251822083013

اللغات كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعطيه كاظم علي فيد40179231822087041

اللغات كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيشنجار جبار محمد مصطفى40180251821024285

اللغات كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيحسن فرج نعمه عباس40181261821020024

اللغات كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجواد عباس حيدر مصطفى40182251821012299

اللغات كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحمزة مسلم حبيب بنين40183251822079020

اللغات كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبود الساده عبد فريق صفيه40184251822056108

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيابراهيم هللا عبد احمد زكريا40185251821039005

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجابر مزهر عماد علي40186221821047069

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبينور عبد الحسين عبد يحيى علي محمد40187251821118015

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبد جدوع حسين علي40188251821012182

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيعشان راهي حيدر تبارك40189251822058004

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيياسر جاسم صالح حنين40190251822111015

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيشاكر غازي قاسم محمد40191251821111051

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحمود مجيد كامل زيتون40192251822086090

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيعلي نايف علي مرتضى40193221821059028

اللغات كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيالكاظم عبد الحمزه عبد رحيم تبارك40194241822107007

اللغات كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيكريم الرحيم عبد حكمت علي40195261821021015

اللغات كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيشهيد عليوي لطيف طيبه40196241822121051

اللغات كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيحميده يحيى ريان حمزة40197231821061023

اللغات كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسن نصر حسن زينب40198251822085030

اللغات كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيمحسن غثيث حامد سجاد40199241821063011

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيوناس هالسه مسير يوسف40200291821021112

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيشنوت جساب علي زينب40201251822093029

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعلي حمزه الحسن عبد علي40202261821158020

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيمظلوم كريم رحمن فرقان40203251822075051

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعبيد حميد مجيد تبارك40204251822096012

اللغات كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيمسلم حسن محمد حسن40205261821036005

اللغات كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيهللا عبد مرزوك اياد علي40206271821024044

اللغات كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيجبوري مهدي حسن نور40207251822064055

اللغات كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيسدخان حسن ماجد زهراء40208281822058016

اللغات كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيخلف االله عبد عامر هدى40209251822080106

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيالرضا عبد عطيه هادي آيات40210251822096001

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيفنجان قاسم سالم محمد40211151821006083

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيطالب عبيس ملكي حسين40212241821014023

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيبديوي ثجيل عباس أيسر40213231821029006

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكاظم أزيارة عباس أحمد40214251821024307

اللغات كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيالواحد عبد صاحب فاضل سجى40215251822083011

اللغات كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيحبيب رحيم فاضل ضحى40216281822094038
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اللغات كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيحنون سلمان حسين هدى40217281822055073

اللغات كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين علي عباس حسن40218251821012063

اللغات كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيحرابه محمد حسين يحيى40219261821035072

اللغات كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيحمزه محمد فاضل رسل40220231822086019

اللغات كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهندول عواد شوقي ساره40221251822056091

اللغات كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعقيل حمود باسم زهراء40222251822086067

اللغات كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةادبييوسف خزعل طاهر هدى40223161822383074

اللغات كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةالنجفادبيسعيد عباس طاهر الهدى نور40224251822171035

اللغات كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمطيوي زيد عبد جميل زينب40225251822078066

اللغات كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجاسم نصيف رياض مجتبى40226251821024217

اللغات كلية/الكوفة جامعة437.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعلوان حمزه عالء حسن40227231721164010

اللغات كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيمطلك حسن عيدان زهراء40228271822051027

اللغات كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيعبيس ابراهيم حسن احمد40229261821036002

اللغات كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيشرقي رحمان علي حسن40230241821202014

اللغات كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجاسم خشان نعمان منتظر40231251821008198

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيعبد محمد كريم غيث40232251821023035

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيواوي نور عبد عاجل محمد40233251821115017

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيخضير طاهر حميد مسلم40234251821015024

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيالحسين عبد هيال حسين زهراء40235251822081008

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيحسين نواف صكر اسراء40236251822091002

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيعلي محمد عالء كرار40237271821151029

اللغات كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيدخينة كاظم جواد مصطفى40238121821032119

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيصكر كاظم حسين سكينه40239251822078082

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجاسم رشيد رياض رقيه40240251822056054

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجعفر رهيف الحسن عبد احمد40241261821047020

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيبرهان كريم كاظم فاطمه40242271822142036

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيشعبان راضي فاضل حوراء40243231822127012

اللغات كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيشالل الرضا عبد محمد سمراء40244251822056097

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمنفي مطرود علي فاطمه40245251822080082

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيحمزه حميد اسماعيل محمد40246231821002027

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيفرج الرزاق عبد علي نور40247281822072037

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيصبار جوده محمد دانيا40248231822098022

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيرياض عرفه رمضان ايه40249131822080007

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعلي حسين عباس صافي40250251821024327

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيعلي تالي كاظم وسام40251241822102075

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيعبطان عليوي سعد شهالء40252231822139018

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيالرضا عبد مزاحم عقيل سجاد40253271821024024

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيراضي فضل عباس هدى40254251822073039

اللغات كلية/الكوفة جامعة434.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيالساده عبد ناهي حيدر كرار40255251821122121

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحسن رحيم حافظ براء40256251822058003

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمهدي االمير عبد الرحمن عبد حسين40257211821077038

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيحسين عبد علي نور40258251822055035

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلي طالب عباس حسين40259231821009036

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيشمخي مسلم عبد علي40260231821022041
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اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيجبار فارس حيران علي40261241821049023

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعطيه هادي صباح محمد40262251821024239

اللغات كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيعباس قاسم علي محمد حسن40263251821039002

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجمعه خضير حمزه علي40264231821183054

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعلي محمد مؤيد حسين40265231821197012

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيعواد فليح عامر صابرين40266251822114005

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد شاكر ليث سجاد40267141821027029

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسن كريم معن زينب40268251822056087

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينجم راهي حيدر سيف40269251821024129

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0الخارجياتالمثنىادبيصادق حسين جبير  امل40270291822401006

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيفلحي غازي احمد تبارك40271281822067007

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيراضي جاسم صباح سجود40272281822070039

اللغات كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمحسن عوده علي محمد40273281821005052

اللغات كلية/الكوفة جامعة678.3المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي هادي محمد احسان رؤيا40274251842074022

اللغات كلية/الكوفة جامعة663.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين اسماعيل احمد حسن محمد40275251841031622

اللغات كلية/الكوفة جامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون لفته ياسر عمار40276251841031521

اللغات كلية/الكوفة جامعة635.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين محمود حيدر أمل40277241842114010

اللغات كلية/الكوفة جامعة632.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي محسن حيدر ريم40278251842062245

اللغات كلية/الكوفة جامعة627.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم خليل مشتاق رقيه40279251842100250

اللغات كلية/الكوفة جامعة621.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيفياض كاظم عبد زينب40280251842056036

اللغات كلية/الكوفة جامعة620.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس راضي ناصر فاطمه40281251842062563

اللغات كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيناصر عباس عقيل تبارك40282251842084131

اللغات كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيضيف محمد حسن محمد حنين40283271842062039

اللغات كلية/الكوفة جامعة610.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيكاظم يحيى زكي رويده40284251842101055

اللغات كلية/الكوفة جامعة609.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيحسن جواد الحسين عبد مريم40285221842101066

اللغات كلية/الكوفة جامعة608.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد الرؤوف عبد عصام نوران40286251842056055

اللغات كلية/الكوفة جامعة608.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم صباح حوراء40287231842120041

اللغات كلية/الكوفة جامعة607.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجواد حمود سعد غفران40288231842088234

اللغات كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيطاهر الحسين عبد علي رباب40289251842101045

اللغات كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائينور عبد حزام االمير عبد مريم40290251842076065

اللغات كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيزاير كاظم عباس ميس40291241842114250

اللغات كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكرنفل غازي عقيل مسلم40292251841031784

اللغات كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمصطفى حسن محمد عباس علي40293251841031469

اللغات كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيخضير ارحيم رعد وسام40294251841004055

اللغات كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسون احمد حسن محمد اريج40295251842101008

اللغات كلية/الكوفة جامعة578.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيصالح المنعم عبد رياض ساره40296251852062058

اللغات كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقياسماعيل سعيد لؤي علي محمد40297251851001218

اللغات كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمحسن خضر لطيف شهد40298251852108024

اللغات كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسن الهادي عبد ثامر علي40299231851020058

اللغات كلية/الكوفة جامعة559.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيعبيد حسن ادريس احمد40300251851012003

اللغات كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيفهد جياد علي امجد40301291851007022

اللغات كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسين العزيز عبد علي احمد40302251851205012

اللغات كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلتطبيقيهادي غانم ميثم فاطمه40303231852150016

اللغات كلية/الكوفة جامعة543.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقينوري هادي احسان ايه40304251852062008
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة555.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيكاظم خلف محمد قاسم40305251821027076

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة549.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيزيد عبد نثر علي ليث40306251821122126

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحسين جابر علي ساره40307251822078075

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبييوسف شاكر روكان دعاء40308251822058006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعبود عباس فاضل رقية40309251822079046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيساجت شهيد شاكر محمد40310251821017036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة535.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيفرهود عباس سمير مصطفى40311251821122166

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيكاظم مهدي احمد مرتضى40312251821047031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيكزار امير حسن علي40313251821036012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيازغير حطاب علي جعفر40314281821033001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة529.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيبشير خليف عناد فؤاد40315291821110049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيعبد يوسف الجليل عبد امير40316251821049005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبينعمه عبيد حاكم حسين40317251821017011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة524.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمتعب نعيثل سيف سلطان40318291821110028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحسن حسين ضمير علي40319251821008109

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم وناس محمد زهراء40320251822086085

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة516.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسن موسى عامر فاطمه40321251822122083

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيغالي مبرد فاهم احمد40322251821024022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيخلف راضي عوده كاظم40323281821018047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة514.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبود الزهرة عبد علي طاهر40324251821122070

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة511.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيابراهيم لواح كاظم حسين40325231821173022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحسين تركي حامد نورة40326251822078115

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة508.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيكريم جاسب شاكر محمد40327221821231013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيعباس فاضل عباس زهراء40328251822058011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبياحمد نعمه حسن حسين40329251821047014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيالحسين عبد هيال سهيل رحاب40330251822081007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيعبيد حسن صباح عقيل40331251821021021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيمحيل هادي فائق اراء40332251822085001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعليوي حاكم احمد زهراء40333251822075027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمنشد اشناوه مهدي علي40334221821376095

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيصادق الحمزه عبد صالح رسل40335251822170027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة498.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيخضير علي عباس سجاد40336211821230002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحمود عوده كاظم مسلم40337251821122163

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسوني ابراهيم غانم باقر40338131821042011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعطيه هادي حسيب طارق40339251821012147

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيلفته حمزه خالص زيد40340231821032031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيياسر شمران فهد عتاب40341251822086126

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيغاوي عبد احمد ايهاب40342221821254002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمحمد كاظم ثامر حيدر40343251821111014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيالرضا عبد كاظم جاسم هللا عبد40344241821162004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعلي حسين عامر صفى40345251822056107

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيتايه ارحيم جبار غفران40346251822061051

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيفاضل هادي يوسف علي40347211821038118

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعبيس حسين رحمن دعاء40348251822075024
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيوساف حسين بشير طالب40349221821082028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيطاهر محمد كاظم امير40350251821047008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيجاسم محمد عباس طه40351231821250023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيغازي كاظم جواد احمد40352231821191001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيوصخ لهمود احمد كرار40353261821047135

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيمنسي عباس شاكر ابتسام40354251822115004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيداخل الرضا عبد محمد رضا40355221821222008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة488.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيشهد هللا عبد فليح ادريس40356241821162001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيمحمد جبار ستار علي40357241821014045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحمزه صابر حسين زينب40358141822110093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيهاشم كاظم فاضل كاظم40359211821237010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيمحمد سفاح خالوي يعقوب40360231821198052

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيفجر الحسين عبد الكاظم عبد عباس40361221821254015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيعبيد لفته سلمان علي40362251821047026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيشاهين كاظم االمير عبد احمد40363251821027005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفادبيعباس جبار علي زيد40364251821037003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمزه سعيد حمزه محمد40365251821012262

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيزامل خالد قحطان احمد40366251821036001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيجبار مطر وشاح امين40367221821041009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيشناوه جهادي كاظم حنين40368251822088005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيشدهان مصيعب جفات انعام40369251822122010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبينور عبد هناوي محمد بنين40370251822064010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيغايب صاحب فاضل ساره40371211822117024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعبود محمد هادي جعفر40372261821158008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيياسين عباس احمد علي40373211821025020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيطويرش حمزة جوهر فاطمه40374251822079089

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيجاسم يوسف جاسم علي40375251821022011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلوان حمد حسين مرتضى40376251821122153

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيلوخه ابو الكاظم عبد كريم زهراء40377251822122050

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيعلي هبل محمد عباس40378221821049007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيجديع كناص فالح زياد40379251821204003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيمهدي نور غفار علي40380221821375017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعيدان خطار حمزه حيدر40381111821059021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسن جبار قاسم احمد40382161821033003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيخليف غانم محمد هللا عبد40383261821035036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيصيهود زامل كاظم زهراء40384251822056068

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيراضي خلف قاسم رسول40385251821023022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيهللا عبد حويني عباس محمد40386221821039054

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيمحمد دخيل صالح عقيل40387231821051032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجريو مجيد الرضا عبد امير40388251821008029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيعلي عبود حسين رسول40389211821025013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيياسر جاسم علي الحسين40390221821079003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيغاوي عبد نجم عادل40391221821254014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيهويدي الحسين عبد علي زينب40392251822122060
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيعبيد حسون ماهر حيدر40393221821254010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجهادي مهدي صالح منير40394251821122171

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد سعود ساجد رحمه40395121822127041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعباس منعم فيصل تحسين40396251821122026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيمشيد مشكور عناد عايد40397241821014033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيمحمد جاسم خزعل عباس40398281821027037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبييوسف رحيمة كريم كرار40399281821011045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبيد حاجم رعد فاطمه40400251822056120

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيجابر حميد كاظم مؤمل40401251821011043

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيجاسم حسن ناهض امير40402271821038009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيسعيد فخري عباس احمد40403261821013009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعريمط عباس خضير علي40404251821115015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعلوان جابر فاضل االء40405251822089002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمهدي الكريم عبد ناصر اسراء40406261822103003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحسن علي شامت حسن40407261821015018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيمنسي شمخي حاكم زيد40408231821191003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيكوين مشكور اياد مؤتمل40409221821376116

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيخبيط شويش رمضان كرار40410281821043025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيسريع كريم ستار علي40411251821027068

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعلي حسين ناصر هللا عبد40412261821056040

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيمحسن العالي عبد علي حسين40413251821047018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيمحمد فاضل احمد حسين40414251821150024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيوادي فنيخ خالد كرار40415251821116036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيحسين مشعل محمد عباس40416231821200028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحمزه موسى حامد هبه40417261822127049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور حسن محمد حسن40418141721024055

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيفهد حسن خبير سيف40419231821169024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيواوي هادي هاتف علي40420241821009035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيشويل جاسم معرض اكرم40421281821027008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيخميس عمران قاسم سحر40422211822140052

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبياسد علي سعيد غدير40423251822056113

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيمحسن مزود كاظم مرتضى40424281821033017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجعفر حسين علي حسن40425221821311009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيشمخي حسن عدنان مرتضى40426251821121024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيكاظم مهدي عيدان العابدين زين40427231821018017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيجميغ حواس يحيى الدين نور40428221821242010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيعلي محمد قاسم حيدر40429211821051006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيشويل حمود فاضل فاطمه40430251822071037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيحاجم عبد قاسم حسين40431241821030014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيحسين لفته علي احمد40432261821043001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيحسن كاظم هيالن محمد40433211821227019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيمنيشد محيسن طعيمه مصطفى40434261821035063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعودة حسين ناصر رشا40435251822079041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيمهدي يوسف علي وسن40436231822148033
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيمطشر جاهل حسن عذراء40437241822118036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيصيوان رجا حسن أمير40438261821047012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيكريم سالم حسن اذياب40439281821019005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيعزيز صفوك سلمان زهراء40440241822134022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيحتيت محمد راضي بنين40441241822123004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيناصر شبوط موحان علي40442291821028126

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيحسن الكاظم عبد عدنان حسين40443231821006020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيمحمد جاسم محمد زهراء40444231822092025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيمهوال حميد فارس عباس40445251821121013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيجبير صاحب محسن منتظر40446251821025108

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيهويل هادي حسين ميثم40447251821025112

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسين جبار مهدي صالح40448251821024329

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيخلف محمد حافظ الستار عبد40449211821001049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيشالل محمود منعم سيف40450261821047087

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيجبر حمودي حيدر حسنين40451291821006011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيعبيس خضير ثامر هاني40452241821013044

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيجاسم عدنان قحطان محمد40453231821058034

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المجد ثانويةبابلادبيحميو الجليل عبد عماد حيدر40454231821025008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين الياسري الحميد عبد ثانويةالنجفادبيهاني حسين نوماس مرتضى40455251821028018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيخلف حسن حميد سجاد40456211821083010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيموسى علي هادي نعمه40457271821020074

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيعبد نوري علي يوسف40458251821023054

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيسلمان محمد حاجم احمد40459251821013002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعلي عبد النبي عبد العباس عبد محمد40460261821047160

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيحبيب حمد حسين هديل40461261822079038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيحسون صبيح قاسم محمد40462231821009113

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبينعت جبار كاظم وليد40463281821153030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبينعيمة غانم فارس منتظر40464281821017047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد حنون علي حسين40465141821205040

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيصخي سلمان داود حكيم40466221821213004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عبد هادي حيدر40467141821008037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيسلمان علوان رحيم شاكر40468281821013024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيمنكود رزاق حيدر زيد40469241821003018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلادبيعبد كاظم محسن هبه40470231822152012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعلوان محمد جاسم الرحيم عبد40471211821259005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيعريعر عطب الحسن عبد محمد40472241821155029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيلفته كزار عيدان نصر40473231821063081

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعمران مسلم عبد احمد مصطفى40474251821012297

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيسابط حسن فالح حسين40475261821013038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيصالح الرضا عبد يحيى يونس40476281821046064

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيعبد منصور رحمن علي40477261821208013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيعبيد مندلي جاسم حسين40478241821013009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيعلي عبد نعمه فوزي حسام40479231821203002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيهادي عباس رعد حسين40480231821251055
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيمحسن هادي محمد جاسم40481241821040008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيجاسم سلمان رحمن زينب40482241822106019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحسن خزعل محي هللا عبد40483261821015060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيالحسن عبد المنعم عبد عامر يونس40484231821002039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيعلي عاشور رزاق محمد40485251821011047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن صادق عباس مرتضى40486251821024351

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيمناحي الصاحب عبد احمد حسين40487261821044011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعباس حسين عباس حسين40488271821003033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيجبر كاظم سجاد ايمان40489271822094012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعليوي مهدي غازي فيصل40490231821016048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيحسين ناصر حميد ايمن40491231821190007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفنجان قاسم بديوي سجاد40492151821004028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيغازي صافي طريف فيصل40493221821376107

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيدحام كاظم عزران اركان40494221821239003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيزعيل جدران الهادي عبد فاطمه40495251822080080

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم االمير عبد مسلم مريم40496251822086156

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبينحو ياسر سعد كاظم40497281821103009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيراشد شاوش فارس كاظم40498241821155023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيفيروز سوادي جليل حسين40499251821121007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيسعيد شاهر فهد سلمان40500251821027045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعواد سعيد اسماعيل كرار40501251821012234

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيجاسم شريف رعد زيد40502211821039018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود نجم فؤاد عال40503131822077049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهاشم عزيز جواد فرقان40504251822056126

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعباس هادي الواحد عبد دعاء40505271822102049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعفات مهدي صباح مصطفى40506261821006080

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيمحمد رحيم احمد محمد40507271821020059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة449.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيكاظم الساده عبد حامد محمد محمد40508241821031031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيجابر راضي علي عباس40509281821033012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيمزهر يحيى رحيم برير40510271821031028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمسلم بريسم جبار حسين40511281821151046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيحسين عبيد سالم زهراء40512261822097014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيسحاب عيد محمد العابدين زين40513261821151011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيشنون كاظم فائق مؤمل40514241821014058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيسلمان عسكر حمزه زهراء40515241822139018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيبريهي حسين عادل حسين40516231821068015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعلي عبيس الزهره عبد زهراء40517231822086028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيعيسى علي هادي حسين40518231821063018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيياسين حمزه محمد مؤمل40519231821014084

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيعباس لطيف جميل هديل40520251822090028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيكاظم كاري الحمزه عبد مسلم40521251821021034

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيحسن كاظم االمير عبد زيد40522251821025036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحمود زيدان احمد حسين40523111821180041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيالعزيز عبد عدنان عادل حسين40524131821003019
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمدلول كريم حبيب عالء40525271821024041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة448.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىادبيعبود كاظم خلف مصطفى40526291821101012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيخاشي هللا عبد هادي علي40527291821110044

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيعلي لفته هليل علي40528281821031028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيعجه جواد حميد احمد40529221821057002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيعبطان صبار سجاد محمد40530251821047029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيوحيد عبد حيدر كرار40531121821009159

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيجبر رحيم حسون صاحب40532291821006028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الزهاوي ثانويةالنجفادبيرخيص عبيد شويل عباس40533251821006012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبيس زيد عبد محمود عقيل40534251821012166

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيراشد امير حسين زيد40535251821011020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيعليوي نعيمه فاضل هناء40536261822081036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيهللا عبد جاسم محمد علي40537271821016097

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيكريم الحسين عبد علي يقين40538271822094064

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيفشل شاكر محمود شكر40539251721011026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيهالل عبيد علي الفقار ذو40540241821030019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيخميس جبر مالك علي40541261821005074

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيحميد صالح سعيد محمد40542221821018037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيعويد كاظم مجيد سعد40543221821254012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيكربول الخضر عبد سعد ايمن40544231821196002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيجعفر عزيز علي زهره40545251822085029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيشاتول زياد ثجيل حيدر40546291821109056

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيابراهيم سويدان نافع عال40547231822117074

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيفنوخ صليبي سالم ضياء40548291821001081

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيمحمود عبد اسماعيل مينا40549231822092039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيعلي رضا محمود امير40550251821048004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيستور ابو صالح جودة اسماء40551251822079005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجاسم رشيد عالوي امير40552251821012040

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعودة عباس علي اثمار40553251822061003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيكريمش جاري فارس سكينه40554271822051032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيسلمان مول جواد علي40555261821044041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيتويه حافظ جبار زهراء40556151822056037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحمدان الحسين عبد عدنان سجاد40557281821027026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسين علي محمد احمد علي40558271821031109

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحسين عبيد رحيم ميثم40559231821173071

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيخلف عويز ناظم كرار40560241821159020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيصكر كريدي عويد محمد40561221821373041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيمحمد علي سالم سيف40562221821039027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيكاظم عاشور سجاد محمد40563231821169047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيحسين جبار مصطفى زينب40564281822070032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيخضير صالح علي اسماعيل40565211821024005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيعبيد الحسين عبد علي زينب40566231822112018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمنصور هللا عبد علوان مزاحم40567251821111055

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبييحيى الحسين عبد مهند فاطمه40568271822076031
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمزه جوده نبيه يونس40569261821013160

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيشنون وحيد نجاح زهراء40570251822058013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيمحي يوسف سعد سكينه40571271822070016

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيالعباس عبد حسون حسين علي40572271821045023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيفليفل عباس طالب علي40573271821037033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيمحيرب عجمي تايه عدنان40574291821006034

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيجبر الرضا عبد احمد منتظر40575281821019087

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيسعدون نصيف عزيز حمزه40576261821043011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيياسر عبد العباس عبد جبار امير40577251821047006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيجبار ابراهيم نعمه يحيى40578241821060039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيحسون هللا عبد شريب زينب40579241822139021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن مكطوف صابر الحسين40580131821014014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيرحيم حسين منصور علي40581231821012053

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيحسن العباس عبد حمدي رسول40582251821150036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةالنجفادبيناصر مهدي حسن علي40583251821038011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيعبد كاظم مجيد سجى40584211822093020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيمحمد جاسم الجليل عبد سراب40585251822115025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيالكريم عبد كاظم ازهر حسن40586251821008039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر فاروق طارق مصطفى40587131821013038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم مشتت علي مرتضى40588131821002073

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفادبيحنتوش داخل محمود سجاد40589251821037004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيراضي عبد ارحيم حوراء40590251822075021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيحسن سعيد كاظم علي40591241821014049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيدنان جبار ياسين حيدر40592221821090028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيمحمد ياسين سلمان علي40593281821104026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيحمزه عبد احمد حسن40594231821068010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيجوده الهادي عبد سليم محمد40595231721011084

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعمران عبيس الرضا عبد امير40596251821116007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيمحمد مهدي امير حيدر40597251721017017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمحسن الحسين عبد مهدي حسين40598261821047060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيحمود جمعة هالل مهدي40599261821005109

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الكسائي اعداديةواسطادبيمطلك عمير رعد محمد40600261821037033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيخورشيد خفيف الرحيم عبد مرتضى40601231821194016

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيصالل مرزوك باقر ايثار40602291822057015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعباس بسهو حميد الكاظم عبد40603221821376067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيخوين جبار ستار منتظر40604221821375028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيحمادي عبيس خضير احمد40605251821049002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجواد نعيثل مهدي صالح40606251821150049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيمنجي المحسن عبد علي محمد ياسين40607231821038057

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيغانم حسين رحيم علي40608271821151021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيفرعون حسين خليف حوراء40609251822068007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيخريبط غزاي نعمه زيد40610251821122058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعلي عبد الزهره عبد فاضل حسين40611251821008060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةادبيغضبان دبس فاضل عباس40612161721048002

2889 من 923 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيجاسم حسن محمد عباس ميسلون40613271822140066

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيهادي علي محمد مرتضى40614271821016152

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعباس كاظم رزاق محمد40615231821031060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيعواد مجهول وعيوع رشيد40616291821011014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحسين ناصر حامد زهراء40617271822094039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعطشان الرضا عبد حيدر عباس40618291821109087

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد خضير علي محمد مصطفى40619221821311065

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيعباس مسير سالم زهراء40620291822072061

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيعبيد حسوني نعيم استبرق40621251822093001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية االميرات ثانويةالديوانيةادبيعبد كاظم حسين منار40622241822125003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحسن عواد محمد مريم40623231822090040

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيراهي الجواد عبد مهند غدير40624231822113037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيموسى صاحب عايد ايات40625251822091007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيمحمد منصور كريم مازن40626251821021031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجعفر الصمد عبد صادق علي40627251821012196

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحسن حسن علي مسلم40628251821012294

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر بالسم ثائر فهد40629131821011053

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعلي محمد الزم علي احمد40630271821049007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبييوسف نعمان مهدي حسين40631251821012096

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيسعدون عيدان علي حسن40632281821012010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيعجيل خلف هادي حسن40633261821208006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيصاحب خليف الرضا عبد نور40634261822078028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعبود شنتاف القادر عبد مصطفى40635161821061098

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيفرحان كاظم نعيم هللا عبد40636241821159015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيمبادر هاشم نصير حيدر40637221821005013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبييوسف داخل حسين محمد40638291821010112

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيجابر الحسين عبد سلمان جعفر40639241821014012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبياحمد حسن احمد بتول40640251822056018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيعبود كاظم حسان زيد40641231821012023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبياحمد نايف عباس محمود40642211821077156

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيهاشم جليل حامد هدى40643251822075067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجعفر الصمد عبد جعفر رضا40644251821012113

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيمحمد عبيس الحسين عبد امير40645251821004004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيجابر خليفة عامر حسين40646211821079008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجفات حمود رياح حيدر40647251821150032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيسلمان حسين علي بارق40648271821049018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيشاكر عبد علي افتخار40649271822071001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعبيد شاكر مرتضى براء40650261822087008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيحسون الوهاب عبد احمد سيف40651271821154035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيمحمد صالح الحسين عبد خالد40652261821020018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيهللا جار عباس جعفر محمد40653161821136037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيكريم عارف محمد عمار40654291821009086

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسن علي عبد راجح حيدر40655271821031066

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم مهدي نافع محمد40656141821013137
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيدحام كاظم عدنان هللا عبد40657221821239010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيفجر كاصد جاسم هشام40658221821086088

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعنيزان تومان حسين اسراء40659231822164002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيسلمان طاهر نعمان طه40660231821185013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيلفته الواحد عبد محسن زهراء40661251822078058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيعيسى جمعه عباس نور40662241822116031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيعكله بدر ماجد علي40663281821001033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيجبار كريم علي منتظر40664291821153201

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيابراهيم كاظم حامد جعفر40665231821170006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيجابر مهدي مهند سجاد40666231821002017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة الياسري نور ثانويةالنجفادبيجاسب فائق ثائر حسن40667251821117001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيعبود الجليل عبد عادل حسن40668161821311006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيخلف مكطوف منصور ابراهيم40669251821024010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجاهل جهاد حيدر محمد40670251821012263

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعباس حسين فلح امير40671271821049014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيمحمد االمير عبد شهيد زينب40672251822079059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيخليل خيري سعود نور40673261822074043

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيجواد حسن كريم عباس40674261821044033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيمجبل حسون سعدي محمد40675241821007036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيحمزه محمد الزهره عبد امير40676241821015015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0المختلطة المسائية الميمونة ثانويةميسانادبيمنصور جابر شمخي مصطفى40677281821154019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيعلي طاهر حسون علي40678281821039031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيماجد حرب مجيد انور40679221821057004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيحمزه محمد عباس محمد40680251821049018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيمسير رشيد علي حسين40681261821004016

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيحميدي نعمه الزهرة عبد محمد40682281821004108

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيالواحد عبد كاظم الزهرة عبد عقيل40683251821011024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيحميد اديب عالء بثينه40684261822252004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعبيد معن ثامر محمد40685271821011078

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة438.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيدروال مسير رعد فهد40686291821106030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيمحمد شعن جعفر حيدر40687281821046018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيجاسم كرماش جبار شهد40688241822121030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيخليف حسين شفيق فهد40689281821151154

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحنتوش ابراهيم عادل معتز40690231821197036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيحامد احمد مهدي فراس40691231821253080

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيالزهره عبد رضا حسن عباس40692271821024037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيحسن ابراهيم سعد رقيه40693251822073021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيياسر رشيد سعد مرتجى40694261821046038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمشكور مراح هادي عمار40695261821015083

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعبيد االمير عبد الحسين عبد جعفر40696271821048008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيعلوان كاظم هادي حسين40697271821025009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة613.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي احمد زهير مريم40698251842100602

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي فاضل نجاح مصطفى40699251841205224

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيهادي مهدي حسين علي40700251841050023
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيطينه خضير حميد بنين40701251842059069

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة524.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد عباس محمد مرتضى40702251841001272

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد موسى هدى40703251842076078

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيصادق عيدان فاضل هبه40704251842096307

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد كاظم علي ايثار40705251842096030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيمحمود حسين علي حسين40706211841274011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد يوسف نعمان علي40707251841031510

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس الرضا عبد محمد باسم40708251841001041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيجواد حسن االمير عبد حوراء40709251842099005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسون شاكر حميد علي40710251841150225

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعاشور عبدالزهرة علي زهراء40711231842144027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم مهوس علي المهدي محمد40712251841044180

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة505.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد حمودي كريم زهراء40713251842100321

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمنصور علي فليح اسراء40714251842059016

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدالزهره كاظم مهدي مرتضى40715251841031773

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم حمزه عالوي كوثر40716251842059403

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعباس مدلول شبر علي40717251841007158

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه محمد اسامه علي40718251841031417

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم مسلم عباس مصطفى40719251841001284

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهيدي كاظم راضي نور40720251842108226

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبيد كزار عاصم مسلم40721251841007249

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحسن طالب تحسين نور40722251842096297

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين محمد فاطمه40723251842089051

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد رسول علي حسنين40724251841007049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد عزيز سمير الدين ضياء40725251841008067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيتقي حميد فؤاد محمد40726251841044220

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيرشيد مطر محسن احمد40727231841002017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعيدان جاهل جهاد زمان40728251841200035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عالوي حسين جعفر40729141841011018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجابر حميد هادي علي40730251841205130

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعبد احمد سعد أزهر40731251841034001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي رزاق عالء حنين40732251842100165

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائينور عبد عطيه جاسب الهدى نور40733251842053067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبيد هادي احمد هدى40734251842059497

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجادر عاصي ارتياح حنين40735251842059109

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم صاحب علي حسن40736131841014005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائينصيف حسن فاضل منتظر40737251841030033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين محمد سجا40738251842084390

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين كاظم نسرين40739251842084607

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيراجي صاحب محمد فاطمه40740251842084525

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم حسن مصطفى40741251841012130

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائيطالل صكبان كاظم مصطفى40742251841020045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمكلف حمود عمران علي40743251741009182

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائينجم جبار باسم علي40744251841200050
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائينجم شاكر رؤوف مؤمل40745251841020037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسراج كامل قصي سجى40746291842052167

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيتمل صاحب مهدي زهراء40747251842070086

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكندر ياسر الساده عبد صادق40748251841001134

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسلمان كامل عدنان زهراء40749251842059220

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعليوي نوماس حازم نريمان40750251842070168

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحنين عوده جفات جنان40751251842170078

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيصادق جعفر سالم مجتبى40752251841205151

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيطرخان حمزه رعد حيدر40753251841200028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيهاشم تركي ثامر زينب40754251842076042

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين علي أحمد فاطمه40755251842101117

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمحمد عبدالكاظم حليم عباس40756251841007117

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعباس علي مكي سرور40757251842084400

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيالزهرة عبد نعمه عقيل زهراء40758251842089030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0الخارجياتبابلاحيائيمحسن مسلم طاهر غدير40759231842401029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيكاظم االمير عبد وليد زهراء40760251842071017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيفزاع علوان علي العباس عبد40761251841150199

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيشياع غانم الشهيد عبد رند40762251842059176

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحمد جبار عقيل نور40763251842170327

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن جمعه عاد مصطفى40764251841205212

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسون نعمه حميد الهدى نور40765221842153294

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيغيدان داخل غايب سجى40766251842112022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرشيد جاسم اثير مصطفى40767251841031791

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيحمود عبدحسون نجم خديجة40768251842075012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيحسون علي عباس حنين40769251842089013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعلي احمد الكريم عبد طفوف40770251842083059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد زيد عبد صاحب ضحى40771271842087062

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيمهدي الصاحب عبد عادل كرار40772251841008116

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيدرويش يوسف ثامر يوسف40773251841151156

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيابراهيم سلمان جاسم زهراء40774251842053026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحسن مسلم طاهر رقيه40775231842092059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيكاظم عبد هيثم زهراء40776251842083045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيرضا الحسين عبد عالوي حسين40777251841009069

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيوحيد عبد محمد حنين40778251842059115

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسوادي حميد قاسم ابتهال40779251842122006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم طعمه احسان علي40780251841031411

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيمراد كاظم رائد هللا عبد40781251841016035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد رسول اسعد أحمد40782251841205001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيعيسى مهدي احمد فاطمه40783251842071020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين النبي عبد زهراء40784251842059219

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيناصر نعمه عباس حوراء40785251842075011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسالم حسون هادي صفا40786251842059337

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح نور مثنى بسام40787251841031111

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد جابر احمد ياسر40788251841010159
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيعلي الرضا عبد زيد فاطمه40789251842085026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسين اللول ابو حمزة غفران40790251842170230

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيزعيل جدران موسى آيات40791251842056003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيابراهيم نعمه حسن غدير40792251842076059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حمادي زياد زهراء40793251842100288

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيرحيمه فلك هللا عبد فاطمه40794161842152166

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيجاسم سلمان جاسم سجى40795251842086045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعبدهللا نجم مجيد كاظم40796261841022099

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيمهدي كاظم عايد ساره40797251842075028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم سلمان علي حسين40798251841031215

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمسلم محمد قاسم سرى40799251842084403

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفهد فالح علي بتول40800251842100079

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيسى عبدالكاظم عقيل مسلم40801251841031783

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالوي جساب وليد زهراء40802251842070088

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم علوان ربيع رقيه40803251842062226

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين محمد ساره40804251842108132

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحصيني الحسن عبد حاتم عبير40805251842084449

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسين الزهره عبد ناجح علي40806251841205128

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر محمد محمد علي مصطفى40807251841031824

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد نجيب صباح منتظر40808251841031857

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمنسي الكاظم عبد ياسر محمد40809251841009250

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيحنتوش محمد كريم شهد40810241842138018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي محمد جعفر رقيه40811251842084221

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عبد العظيم عبد حسين40812121841031050

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات االهلية السماح ثانويةالنجفاحيائيجواد طالب احمد غدير40813251842106006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبرهان حسن فليح حنان40814251842096063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد سوادي مكي محمد40815251841039013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعبيد محمد باسم مرتضى40816251841012119

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس نعمه هادي حسين40817251841010050

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائينايف مالك فاضل زينب40818251842070103

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد داخل علي ديانا40819251842084191

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد جاسم محمد40820251841010115

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحمد صبر محمد زهراء40821251842059240

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبود عطيوي جواد مريم40822251842084561

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد جبار هللا عبد حسين40823251841010041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرزاق عبد حسن ليث مينا40824251842062645

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد بحر عبودي محمد40825251841044210

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيعلوان دهش حسن رشا40826251842068016

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد عباس عويد علي40827251841112017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبود شاكر رحيم فاطمه40828251842084498

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيرويح بلبول حيدر حسن40829251841003008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدالحسين بردان كاظم مسلم40830251841031786

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيجابر رزاق باسم علي40831251841011015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمد شمران الرضا عبد زهراء40832251842084288

2889 من 928 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي محمد جاسم هديل40833251842100725

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبار محسن ستار بنين40834251842084098

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم تركي رزاق عذراء40835251842059353

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس سلمان محمد اميره40836251842070017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسين كردي موفق محمد40837251741009266

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس عكموش حسين مرتضى40838251841001259

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياسماعيل رضا عادل كوثر40839251842100574

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعد علوان عباس تقى40840251842100149

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعلي يحيى محمد كرار40841251841007194

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعلي حسن احمد حسين40842251841034012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائييوسف حسن حسين امير40843251841150052

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد محمود علي امنه40844251842108013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخيون حسن الكريم عبد مصطفى40845141841019093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيخنجر هاشم نبيل هاشم40846251841156032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكطافه حسين طالب تقي محمد40847251841044184

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرسن حميد كريم رسل40848251842084208

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيكاظم تقي حسنين دعاء40849251842099006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطوفان عراك الساده عبد سمر40850251842100431

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيامين منعم نضال امير40851251841205026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيصادق جعفر ستار هديل40852251842084671

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم الزهره عبد احمد فاطمه40853251842100513

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبود مهدي حيدر العابدين زين40854121841030070

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحسن نعمه صالح مهدي40855251841007274

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعباس محمد حسن زينب40856251842096133

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيطاهر محمد زهير منار40857251842058034

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكريم سليم حيدر هدى40858251842084663

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيسعيد مجيد محمد مبين40859251841009206

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهللا عطا هللا عبد احمد سجاد40860251841205070

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعويد علي حسين زهراء40861251842108088

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم االمير عبد نور40862251842108229

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمجيد صادق جواد طيبه40863251842084442

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيجاسم حسين احمد حسين40864251741009064

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد عباس محمد مرتضى40865251841031766

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيعلي جبار هادي اثمار40866251842063001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعذاب سالم حازم محمد40867251841051027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه ماهود فالح غدير40868121842094141

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحمود عبد سعيد خطيب40869221841306073

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كامل الحسين عبد احمد40870251841205015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيشبيب سلمان رعد سجى40871251842101089

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيعلوان حسين علي يقين40872251842104027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع حامد الكريم عبد علي40873141841034021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين الحسن عبد فؤاد زهراء40874251842084300

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد شاكر حيدر عباس40875251841031377

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمود نزار هادي ايات40876251842096029
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيجاسم االمير عبد صادق زينب40877251842086039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد عالوي حسين كوثر40878251842070147

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيثعبان مهدي قيس قتيبة40879241841016053

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذياحيائيكريم يونس االله عبد مرتضى40880221841367018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن رزوقي قاسم بنين40881251842084110

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكريدي كريم محسن حسين40882251841009080

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيحرجان هادي علي هللا عبد40883251841016038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشك مطلك كاظم علي40884131841008049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهاشم حنون علي امير40885251841044026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه حميد اياد علي40886251841031421

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس الحي عبد علي فاطمه40887251842059380

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهدي كاظم حيدر نورس40888251842108232

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيحسن محسن طاهر زهراء40889231842078031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم هللا عبد حيدر فاطمه40890231842088247

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاهل عواد ليث هند40891251842084676

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد جابر كريم تقى40892141842086036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمحسن مجبل فضاء زهراء40893251842086033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرزوك عباس الحسين عبد بنين40894251842100104

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائييوسف فرحان هللا عبد ايمان40895251842086006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيهويدي ابراهيم حسون جاسم40896251841016009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعلي عباس عالء عمار40897231841257088

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبود راهي علي حوراء40898251842170087

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد كردي قاسم بنين40899251842084111

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهاني مجدي قاسم حسن40900251841044044

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائييوسف عبود حيدر فرح40901251842084536

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيابراهيم خليل حسين زينب40902251842086037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعلي محسن سالم حسنين40903251841007046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفاحيائيعلي صالح مشتاق زينب40904251842077011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجوهر مظلوم كامل كاظم40905231841251168

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيحمزه كاظم احمد انتضار40906231842153006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد فريح عقيل قدوة40907231842271249

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيعباس حمزه علي ايمن40908231841175002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0الخارجياتكربالءاحيائيعزيز رزاق حامد شكران40909271842401021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم40910131841003001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيمسيلم علوان حيدر عقيل40911251841051011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيضايع محمد باسم عباس40912251841031373

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيحواس عبد محمد مجيد40913251841016050

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجعفر رحيم يعقوب مرتضى40914251841205200

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد خليل اسماعيل محمد40915111841203111

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيغزاي غاوي سمير ساره40916251842122099

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعلي عبيد هديب زهراء40917251842059248

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيباقر محمد حسن رقيه40918251842059163

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسين علي عباس شهباء40919251842070115

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيمجهول عواد راهي حيدر40920241841027055
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعلي حسين عالء مريم40921231842087227

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم االمير عبد غيداء40922251842122125

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيمحمد داخل رحمن زهراء40923231842080035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكريم حاتم سعد طيبه40924251842096195

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات االهلية السماح ثانويةالنجفاحيائيمجيد عباس عالوي بركات40925251842106002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيجليل عباس خضير محمد40926111841009030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيعبدهللا كريدي عباس فاضل40927231741061036

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس الرضا عبد فاهم فاطمه40928251842070139

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحمادي جبار راضي مقتدر40929231841006182

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيراشد عبيس حميد امجد40930251841205019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيجريو هادي حسن بنين40931251842056013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكريم يوسف هشام أحمد40932251841010005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيظاهر كاظم يحيى رسول40933241841204029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعطيه كاظم حسين هدى40934251842070183

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعيسى الحمزه عبد الحسن عبد مرتضى40935251841001267

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيصاحب علي حسين سجاد40936251841044095

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم ثامر كاظم هند40937231842271326

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلم كريم قاسم الدين صدر40938251841031354

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد سلمان ثامر حنين40939151842040035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي جودي احمد الهدى نور40940241842092030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحجي خفيف كامل اسراء40941241842111007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد علوان غالب ُعال40942251842062477

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن االمير عبد نزار رسل40943121842112058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم الزهرة عبد حسن أية40944251842100022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخضير كريم كاظم حنان40945251842084150

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين عليوي مهند زينب40946251842059285

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمزيد طالب تبن زينب40947251842084329

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيدغيم زين باسم فاطمه40948251842070130

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيحسين عبادي كامل هاجر40949251842085033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود مذهان علي زينب40950251842100379

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد ابو الحسين عبد جميل انتظار40951251842062067

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر رحيم محمد احمد40952151841015004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجاسم عكروك حميد علي40953251841045051

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمحمد علي حسين مرتضى40954251841200083

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيعويز حمزه زوير نغم40955241842111099

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيذياب الرضا عبد محمد علي40956231841164030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم هللا عبد علي واثق40957241841207319

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعمران علي حاكم عباس40958231841019057

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةاحيائيناجي ذر ابا عاهد حسن40959241841050002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجواد كاظم باسم هدى40960251842170345

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيبخيت الزهره عبد الكاظم عبد محمد40961251841150338

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيده جاسم صالح رقيه40962251842096093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيبخيت هللا عبد ثابت عبد40963241841017033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيداود سلمان عالء عذراء40964251842087048
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيجوده الرضا عبد محسن ايه40965111842105009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مطر مزاحم تقى40966241742121030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمرزوك هادي فارس بنين40967231842092032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهوان جواد كاظم عباس40968251841014049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعلي حميد سعد حنين40969251842053015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمبارك صالح مبارك فاتن40970251842170235

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمهدي عبيد مهدي ساره40971251842086043

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحاتم صباح نوري اسراء40972251852096005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقينبهار عيسى هللا عبد سجاد40973251851153056

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقييوسف رضا الحسين عبد محمد40974251851044150

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيابراهيم طاهر صفاء امير40975251851200010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيراضي كاظم حسين زينب40976251852096035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيعلي محمد كاظم جواد بدر40977251851034002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيحسن جالب عبيس حسين40978251851012041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالعباس عبد حسن علي محمد40979251851150253

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالنجفتطبيقيعبيد رهيف طالب شفق40980251852065001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعبد منعم حامد احمد40981251851009005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيدبدوب الحسين عبد حيدر حسنين40982251851011009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحجيل رجب كاظم كرار40983251851150207

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيهادي علي رسول يونس40984251851150319

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عليوي سالم وسام40985251851111069

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمهدي جوده حسن باقر40986251851205027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيسعيد كاظم عدنان امير40987251851007019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسب معين احمد آيه40988241752097002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيزري فرحان راضي االعلى عبد40989161851135047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيراضي شعيل صباح أحمد40990251851031001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسن علوان كفاح امير40991251851044029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم سالم مصطفى40992251851001240

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيصكبان حسين ازهر رحاب40993251852054010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحسن مهدي ثابت هاله40994251852122068

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحجاب حسين حمودي سجى40995251852084118

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد عبيس شاهين محمد40996251851044144

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد قاسم اللطيف عبد جعفر40997161751030018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيجعفر سلمان صادق جعفر40998251851012024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيمحمد طارق زياد علي40999251851049012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيحمود الحسن عبد نوفل مرتضى41000251851153149

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد النبي عبد ظاهر بنين41001161852225008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحبيب الرزاق عبد تحسين احمد41002251851031010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقياحمد حميد عرفان منتظر41003161851095013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيعباس خضير محمد باقر41004251851012020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمسلم هادي عالء كرار41005251851200048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي جبار حمود نديمة41006221852172046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيحسن حسين جواد حسن41007271851030014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحبيب ماضي الصاحب عبد حنين41008251852059078
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد مسلم عبد فارس زهراء41009251852070035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين مانع حسين علي41010221851053033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيصكب محمد عادل زينب41011251852075026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعمهوج هالل راضي محسن41012251851001187

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيرسول باقر فاضل شهد41013251852062061

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسب عباس علي41014161851038068

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد ناجي سامي نور41015251852104037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد عبدزيد موسى فاطمه41016251852104031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفتطبيقينور حمزه عقيل محسن41017251851024022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةالنجفتطبيقيالرضا عبد طالب باسم الفقار ذو41018251851033002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالكريم عبد عباس فاخر كرار41019251851150205

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين االهلية الرسول ال ثانويةميسانتطبيقيلعيبي غازي سمعان حسين41020281851034003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيموزان االمير عبد صالح هللا عبد41021251851012070

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيكدر تركي نعمه هاجر41022251852061025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين االبراج اعداديةالنجفتطبيقيصكبان عيسى زاهي صادق41023251851027022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيعبد سوادي شاكر هبه41024251852054023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيصويح هالل عباس فاضل41025231851183049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي فرهود االمير عبد نورس41026251852084203

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم طالب بنين41027251852075007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين التحرير اعداديةالنجفتطبيقيحسين ابراهيم عقيل مسلم41028251851050011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقينزال كريم نعيم احمد41029161851038012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحسين سلمان علي تبارك41030251852070013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيجواد عباس حسين علي41031251851007138

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعبيدش جاهل شعبان حسين41032251851150075

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيمنصور عبيد عباس علي41033231851032048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقينعمه نهيب عباس منال41034251852054020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجاسم محمد االمير عبد ضحى41035251852062064

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيحسن محمد الحسين عبد ابتهال41036161852225001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيحمزه كاظم هادي رسل41037251852170101

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمحمد زيد عبد الكاظم عبد مهند41038251851047028

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيبريهي محمد علي زيد41039251851010039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسن الرضا عبد حسين علي41040251851007139

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمريشد فنجان رياض حيدر41041251851001072

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة475.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيابراهيم اسماعيل جليل حسن41042231851205007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيشناوه جاسم ناظم نور41043241852114100

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيرحيم يونس هيثم مصطفى41044241851071057

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيحصيني جاسم جمعه علي41045231851004049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيوهاب علي ضياء خديجة41046271852072023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين ميسان ثانويةميسانتطبيقيلعيبي رحيمة قاسم رضا41047281851027007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعبد طارش حسن علي41048251751001187

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيجعاز عباس حميد ضحى41049231852091029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىتطبيقيوهيب ياسين اركان علي41050211851042010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيجزار ابراهيم عماد ناديه41051251852066035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيزاجي كاظم كريم اوس41052221851021012
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيعويز علي حسين العابدين زين41053231851164018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمحسن طالب مشتاق طالب41054251851001105

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيعبيد كاظم جعفر زهراء41055281852077031

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيموسى صادق طارق صادق41056161851034060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيموسى شاكر حمزه سارة41057251852066020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيعيدان محمد مراد محمد41058251851116091

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيشمران حرز فارس محمد41059291851007181

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيواجد عيدان نعيمة نصير41060291851107047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد عبد رعد علي41061161851075089

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيسلمان الزهرة عبد مهدي شهد41062231852120023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيشداد جاسم رزاق زينب41063231852092049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيكزار كاظم كريم مرتضى41064251851010088

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان جواد عدنان فرزدق41065161851043110

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيداود سلمان الزهرة عبد اباء41066161852184001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ناصر علي زهراء41067161852176044

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيدلهوم جبار ستار زهراء41068241852082006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيمذبوب عبيد جاسم دعاء41069241852110011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعبيد نور ابراهيم منصور41070251851016058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيخضير محمد صادق جاسم41071221851003018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيحاجم فاخر ستار مؤمل41072221851096054

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيذيخان صكبان علي جنات41073221852101014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد قاسم رسل41074251852111027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد عبد موسى حسين41075241851006018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيشعالن كريم حميد هللا فضل41076251851031108

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيصالح مهاوي ماضي علي41077161851047104

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيصالح جاسم سمير زهراء41078231852092044

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيجاسم حميد حسن محمد زينب41079251852076035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم كريم حسنين علي41080251851031093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاغد شهيب غالب كرار41081111851013033

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيدخل دبعون رحيم ختام41082241852097009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيسدير هللا عبد حسن زينب41083281852070030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد كاطع حسين رقيه41084141852145013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعبدزيد مايع احمد زينب41085271852058079

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيجاسم حمد كاظم جواد41086271851032008

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيهاتف حاكم حسن زهراء41087271852079017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيجواد حميد عامر حسين41088271851009030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيكهي تايه الكاظم عبد نغم41089241852146020

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيحمادي بجاي سعيد علي41090231851060032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيمحمد جخيور حميد تبارك41091231852079009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيعبدالعالي كريم جاسم صاحب41092231851046018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحسون مطر شاكر حسين41093291851100063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن زاجي كريم زهراء41094291852057061

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد قاسم كريم امين41095161851064002

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن حاجم صفاء انوار41096161852204003
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيفليح شاكر محمد شهزنان41097251852089018

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة471.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيدهش جابر نعمان محمد41098251851113035

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيالحمزه عبد رزاق عباس اناديل41099231852271003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعبيد مؤنس حامد علي41100271851015047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيصالح مهدي فالح الدين كمال41101231851029027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيكاظم محمد عمار هاجر41102241852100085

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسن احمد حسين41103271851045015

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيابراهيم حسين حامد زينب41104241852093023

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة470.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسين قاسم مصطفى41105251851044182

التربية كلية/الكوفة جامعة684.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمحمد ميري صفاء زهراء41106251822056062

التربية كلية/الكوفة جامعة659.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكريم يوسف حسن زهراء41107251822056060

التربية كلية/الكوفة جامعة655.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيراضي حسين ناجح نوره41108251822122103

التربية كلية/الكوفة جامعة652.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيسوادي حبيب عايد بنين41109251822115010

التربية كلية/الكوفة جامعة650.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحميد خزعل صادق تقي محمد41110251821024225

التربية كلية/الكوفة جامعة636.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبينعمه محل عقيل حيدر41111251821017016

التربية كلية/الكوفة جامعة635.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعلي حسون مظلوم منى41112251822079102

التربية كلية/الكوفة جامعة635.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد هاتف طاهر طه41113241821016023

التربية كلية/الكوفة جامعة633.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيهادي مهدي خالد شمس41114251822053032

التربية كلية/الكوفة جامعة633.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيكظم جبار شاكر نور41115251822122102

التربية كلية/الكوفة جامعة632.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعزيز الرسول عبد عالء تبارك41116251822089010

التربية كلية/الكوفة جامعة631.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعاشور عباس محمد زينب41117251822122063

التربية كلية/الكوفة جامعة630.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمهدي هادي سالم انوار41118251822056015

التربية كلية/الكوفة جامعة629.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسوني كاظم فراس زهراء41119251822122047

التربية كلية/الكوفة جامعة628.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجاسم عطيه حسين مرتضى41120251821008178

التربية كلية/الكوفة جامعة627.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيحسن صاحب رضا زهراء41121251822093023

التربية كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيكاظم جبار توفيق اية41122251822053005

التربية كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيحمزه مزهر صالح بنين41123251822075012

التربية كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهللا عبد كاظم فاضل زينب41124251822056082

التربية كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيحسون ناصر فرحان زهراء41125251822082018

التربية كلية/الكوفة جامعة623.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيعمران صاحب سرحان ايمان41126251822121001

التربية كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعلي محمد كاظم بدر ساره41127251822078073

التربية كلية/الكوفة جامعة618.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيعالوي عطيه الحسن عبد علي41128251821045008

التربية كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسن كاظم فؤاد بنين41129251822056026

التربية كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيخاجي علي عقيل تبارك41130251822061017

التربية كلية/الكوفة جامعة612.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيجبير خلف حميد حوراء41131221822213002

التربية كلية/الكوفة جامعة608.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيالرسول عبد نعمه نوري فاطمه41132251822056124

التربية كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيراجي محسن محمد مصطفى41133251821008193

التربية كلية/الكوفة جامعة607.0الخارجياتالنجفادبيعبد حميد جعفر سرور41134251822401038

التربية كلية/الكوفة جامعة607.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيخزن حسين وثيق حوراء41135241822023003

التربية كلية/الكوفة جامعة607.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيفرهود عباس جميل محمد41136251821008151

التربية كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن محمد باسم احمد41137251821024013

التربية كلية/الكوفة جامعة604.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجدوع عبيد كريم نرجس41138251822056142

التربية كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسن حسين محمد زهراء41139251822086084

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيجويهل الحسن عبد سعيد تقى41140251822081004
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التربية كلية/الكوفة جامعة594.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسين عباس سعد هدى41141251822056157

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيالهادي عبد زيد عبد فائز اديب41142251821123002

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبينعمه أسماعيل رحيم زهراء41143251822081010

التربية كلية/الكوفة جامعة590.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمحسن فاضل نصير نبأ41144251822122100

التربية كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد حمادي عباس تبارك41145251822056032

التربية كلية/الكوفة جامعة589.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيطاهر هاشم جواد تقي محمد41146251821115016

التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد راضي حيدر رقيه41147251822056053

التربية كلية/الكوفة جامعة588.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم زيد عبد حميد زينب41148251822122057

التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيالزهره عبد داخل طارق سجى41149241822108008

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبينعمه جبار محمد مؤمل41150251821045009

التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيالكريم عبد حسن فليح دعاء41151251822093014

التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيالساده عبد علي صالح حوراء41152251822061023

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيعلوان فرحان احمد مصطفى41153251821045011

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعدوس عزيز محمد بنين41154251822075016

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيغضيب صكبان حسن زهراء41155251822075029

التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيخنجر حيدر رياض مرام41156251822075055

التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيثجيل هللا عبد ستار تقى41157251822085012

التربية كلية/الكوفة جامعة581.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسن كاظم حاتم حسين41158251821122038

التربية كلية/الكوفة جامعة579.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم هادي تايه عباس41159251821122072

التربية كلية/الكوفة جامعة579.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلي حسين حيدر علي41160251821012187

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيدحام طاووس تويه سعد41161251821027042

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيصالح عباس عمار بنين41162251822096010

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيجبار الكريم عبد سعد انفال41163251822058001

التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيالرزاق عبد شعالن عباس انعام41164251822086013

التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيدويج محمد علي حيدر41165291821016035

التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيخميس محمد عامر زهراء41166251822081011

التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيحسن محمد عباس فرات41167251822061056

التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيعبادي محسن قاسم حوراء41168251822170021

التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيعطيه كامل جابر هللا عبد41169241821014037

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم عباس هدى41170251822056159

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيعصواد مهدي رياض فاطمه41171251822066031

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيعالوي حسن رحيم رقيه41172251822073020

التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيوساف الكاظم عبد فراس حسن41173251821045002

التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيشعالن لطيف صفاء زهراء41174251822086075

التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعطية الحسين عبد عالء سكينه41175251822086111

التربية كلية/الكوفة جامعة563.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعطيه حسن بناي مريم41176251822122090

التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيطاهر الحسين عبد محمد رغد41177251822107011

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيدحام مهدي جمال زهراء41178251822086069

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمهدي حسين علي زهراء41179251822064024

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيشنون حسن محمد آسل41180251822111001

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيخضير عباس زهير ساره41181251822055021

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيمحمد الحمزه عبد محمد صفا41182251822081015

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيالحسين عبد العباس عبد فاضل زينب41183251822056081

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعباس تركي فاضل غفران41184241822145024
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التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيالشهيد عبد رشيد مظاهر الحسين نور41185231822089049

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيناصر هادي صالح جعفر41186241821026002

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيحران حمود الرضا عبد رقيه41187241822140028

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيبجاي عبيد علي حسين محمد41188251821024232

التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيخزن حسين علي بشائر41189241822023001

التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيهاشم الزهره عبد قاسم فاطمه41190251822078096

التربية كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيدرويش الحسن عبد علي احمد41191251821008012

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيخدام عطيه علي نور41192251822056151

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيخضير رزاق جاسم نور41193251822080099

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجبر كنازه محمد رضا41194251821122051

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمهوال الحسين عبد زاهي علياء41195251822111027

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيباني الكاظم عبد الهادي عبد مرام41196251822086148

التربية كلية/الكوفة جامعة547.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلي جواد عطيه أحمد41197251821122006

التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيمحمد هادي منصور فاطمه41198251822058023

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيجبر ارحيم موجد جريان41199251822061018

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيجهادي ادريس فارس زهراء41200241822145013

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيالزهرة عبد الرسول عبد علي تبارك41201251822079025

التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن محمد الرضا عبد علي غيث41202251821024196

التربية كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيخشان محمد علي نورس41203251822086184

التربية كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينجم رؤوف عالء باقر محمد41204251821024221

التربية كلية/الكوفة جامعة541.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيشاطي صبيح محمد ايالف41205221822182003

التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيغافل شاكر عقيل علي41206251821017028

التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيكناد نمر شهاب قاسم41207271821020050

التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمجارح عبد عدنان عباس41208251821012155

التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيشري الحسن عبد طالب زينه41209251822080064

التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم حسن رحمان منار41210251822086159

التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيكشاش الحسن عبد حيدر شهد41211251822091045

التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيموسى محمود صبار رباب41212251822079038

التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيالحسين عبد ناصر مازن رقيه41213251822071017

التربية كلية/الكوفة جامعة536.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيكاظم حسن محمد بركات41214231822205004

التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكتاب الكاظم عبد فؤاد رسل41215251822061027

التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيلطيف حسين فرحان فاطمه41216251822081017

التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكريم طارق فاضل فاطمه41217251822056123

التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي عبد حميد غني زهراء41218251822086081

التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكاظم االئمه عبد محمد زهراء41219251822061038

التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيعيسى عزيز رشاد زينب41220251822066022

التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيابراهيم كامل حيدر شمس41221251822056099

التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيبرهان عباس فاضل مصطفى41222251821024281

التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيمهوس السادة عبد نجم علي41223221821018031

التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيبريس كاظم جواد اكرم41224231821001009

التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجعفر الصمد عبد صادق زيد41225251821012122

التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيحبيب مهدي صالح علي حيدر41226251821025030

التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيجربوع ساجت عبد صابرين41227251822170061

التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيابراهيم رحيم هادي نرجس41228251822093042
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التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيعبد لطيف ضياء علي41229251821026004

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيالحسين عبد ريسان شهيد حليمه41230251822073016

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكاظم رزيج كامل احمد41231251821024023

التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي صياح ظاهر زينب41232251822086096

التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفادبيرسول عباس خضير فاطمه41233251822057011

التربية كلية/الكوفة جامعة656.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيحسين خليل محمد حيدر41234291841004049

التربية كلية/الكوفة جامعة654.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدجن جيثوم علي آيات41235251842100018

التربية كلية/الكوفة جامعة653.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد الهادي عبد علي محمد مريم41236251842122145

التربية كلية/الكوفة جامعة651.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحنون حسن هاشم فاطمه41237251842100562

التربية كلية/الكوفة جامعة645.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيعبود عبد عادل جمانه41238251842103002

التربية كلية/الكوفة جامعة644.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبيده الحسن عبد امين زينب41239251842097053

التربية كلية/الكوفة جامعة643.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد احمد عباس زينة41240251842062385

التربية كلية/الكوفة جامعة638.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد الحسين عبد مجيد ضحى41241251842112024

التربية كلية/الكوفة جامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيشعالن هادي شاكر نبأ41242251842097104

التربية كلية/الكوفة جامعة637.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيكريم عطية هادي بتول41243251842066004

التربية كلية/الكوفة جامعة636.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبعير سعيد رياض تقى41244251842100147

التربية كلية/الكوفة جامعة635.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجبار عمران الحسين عبد اسيا41245251842059022

التربية كلية/الكوفة جامعة635.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد سامي ثامر حسن41246251841031140

التربية كلية/الكوفة جامعة632.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسوادي بشير يحيى علي41247251841031514

التربية كلية/الكوفة جامعة630.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه عبد نجاح زينب41248251842100400

التربية كلية/الكوفة جامعة630.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس راضي قاسم ضحى41249251842100471

التربية كلية/الكوفة جامعة629.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيناجي شاكر حسين نهى41250251842084610

التربية كلية/الكوفة جامعة629.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبود نجم عبود حوراء41251251842108064

التربية كلية/الكوفة جامعة628.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيهدام عذاب عزيز مؤمل41252221841365039

التربية كلية/الكوفة جامعة627.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغائب محمد جاسم نور41253251842100688

التربية كلية/الكوفة جامعة627.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه كاظم محمود علي41254251741031501

التربية كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعباس خضر ناجح زهراء41255251842097051

التربية كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمد عسكوري هادي ميقات41256251842084591

التربية كلية/الكوفة جامعة618.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيعكظ عبد علي حسن41257231841061009

التربية كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيزيد عبد عباس صاحب زينب41258251842096142

التربية كلية/الكوفة جامعة617.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين مجهول سليم امير41259251841150059

التربية كلية/الكوفة جامعة617.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين عدنان احمد41260251841001020

التربية كلية/الكوفة جامعة615.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسان االمير عبد علي احمد41261251841150027

التربية كلية/الكوفة جامعة615.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرزاق عبد يعرب امجد فاطمه41262251842100518

التربية كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيحسن صبحي اديب اديان41263291842055002

التربية كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيفاخر كريم علي بان41264251842057005

التربية كلية/الكوفة جامعة609.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين هادي حسين نريمان41265251842100662

التربية كلية/الكوفة جامعة609.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيفليح محمد عدنان زهراء41266251842076037

التربية كلية/الكوفة جامعة608.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين عباس طالب براء41267251842100083

التربية كلية/الكوفة جامعة608.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد صباح مرتضى41268251841015027

التربية كلية/الكوفة جامعة607.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائينجم صادق محسن منى41269251842122151

التربية كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعيسى موسى حسين زهراء41270251842059197

التربية كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد هريس محمد تقى41271251842108051

التربية كلية/الكوفة جامعة605.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيساجت عبد فخري عدنان41272251841044122
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التربية كلية/الكوفة جامعة604.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس حمودي باسم زهراء41273251842059184

التربية كلية/الكوفة جامعة603.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيعلوان عصويد حمزه محمد41274251841112020

التربية كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيهادي صالح الرضا عبد تقى41275241842097007

التربية كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيموازي علي عبد هاني فاطمه41276241842097029

التربية كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات الصباح اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين مهدي عذراء41277251842064026

التربية كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجاري رمان ميثم بدور41278221842161018

التربية كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الحسين عبد عامر ايات41279251842108017

التربية كلية/الكوفة جامعة601.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمردان ماضي وليد مروه41280251842100589

التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجابر محمد علي حسين41281241841074010

التربية كلية/الكوفة جامعة600.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيحمود غضيب عمار ياسر41282251841116050

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيلذيذ خوام كطران مصطفى41283241841016079

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجبير المهدي عبد صالح مؤمل41284251841045072

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيمطرود خرنوب مهر كاظم41285251841046033

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيمهدي كاظم فاضل عباس41286251841112014

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيعبيد جوده صالح مصطفى41287251841156026

التربية كلية/الكوفة جامعة599.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجابر هادي سلمان مروه41288241842149029

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحبيب هادي حسن نورس41289251842097116

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيراضي خلف هادي زمزم41290251842059181

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد عبيد حرج بنين41291251842108034

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد علي صالح محمد رقيه41292251842062231

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس محسن صالح زهراء41293241842144034

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد حسن قاسم زينب41294251842062363

التربية كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيحسين الرضا عبد حسن كرار41295251841042008

التربية كلية/الكوفة جامعة596.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم حسن منير زهراء41296251842062319

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعيدان جعفر جهاد فاطمه41297251842096222

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد سامي انوار41298251842122020

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائينزال زامل حميد حسن41299251841052003

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم علي مصطفى41300251841205214

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيناجي مالك الكريم عبد مباهله41301241842077082

التربية كلية/الكوفة جامعة594.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشخير عاشور قاسم أمير41302251841044005

التربية كلية/الكوفة جامعة594.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيفاضل راهي علي بهاء41303251841008024

التربية كلية/الكوفة جامعة593.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم عادل زهراء41304251842170140

التربية كلية/الكوفة جامعة593.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيناجي فاضل علي فاطمه41305251842108182

التربية كلية/الكوفة جامعة592.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسعيد محمود سعيد عباس41306251841044114

التربية كلية/الكوفة جامعة592.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد ستار رافد الزهراء41307251842108010

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيرضيو الرضا عبد محسن علي41308251841012078

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيراشد ذياب علي زهراء41309251842084294

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجاسم حسين ابراهيم أمير41310251841122001

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكريم جاسم صباح زهراء41311251842070074

التربية كلية/الكوفة جامعة590.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم نعمه ضياء بهاء41312251841001047

التربية كلية/الكوفة جامعة590.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيهادي صالح الرضا عبد رقيه41313241842097015

التربية كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعمران فخري احمد حسين41314251841010034

التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيدفار ثجيل كاظم احمد41315251841007015

التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم عراق غالب نور41316251842059486
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التربية كلية/الكوفة جامعة587.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد حسن محمد نور41317251842100706

التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيفهد كاظم هللا خير اكرم41318221841302002

التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حاكم يوسف امين41319251841031095

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد نجم جبار الهدى نور41320241842097036

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس علي قاسم رؤى41321251842070055

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلوان لفته حسن غيث41322251841122153

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيغزال الكاظم عبد جودت فاطمة41323251842170236

التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيسلمان شنين كاظم روان41324251842055030

التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيعبد خلف احمد هدى41325221842120051

التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعليوي حنون الحسين عبد تقي محمد41326251841031609

التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيحسن فليح كريم هديل41327251842075049

التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسلمان تايه احمد ازهار41328251842059008

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائياحمد محسن غانم مسلم41329251841150374

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبد عباس احمد مصطفى41330251841205255

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر الكاظم عبد حسن41331251841150093

التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمحسن نوماس ضياء فاطمة41332251842053055

التربية كلية/الكوفة جامعة582.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد فاضل علي نرجس41333251842100659

التربية كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم نعيم سمير رواء41334251842084243

التربية كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحمادي سلمان الباري عبد ازل41335241842100002

التربية كلية/الكوفة جامعة581.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جبار عماد بنين41336251842100108

التربية كلية/الكوفة جامعة581.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلاحيائيعزيز صاحب ناجح محمد41337231841035014

التربية كلية/الكوفة جامعة580.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر علي عبد عدنان والء41338251842100733

التربية كلية/الكوفة جامعة579.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبد جميل اسعد ساره41339251842108127

التربية كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيراهي فياض قاسم منار41340251842059443

التربية كلية/الكوفة جامعة578.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيعلوان زغير طالب هللا عبد41341251841003026

التربية كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسطام سلطان كوتي ذكرى41342221842204053

التربية كلية/الكوفة جامعة578.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد فرحان راهي رحاب41343251842062194

التربية كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهاشم عبيس عاهد مرح41344251842108196

التربية كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلمان حسن كاظم مؤمل41345251841044175

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعناد اكرامه حسين علي41346251841014056

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحي زغير حسن بنين41347251842059067

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيغافل محمد ماجد علي41348221841309015

التربية كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسن الهادي عبد تحسين تيجان41349251842059103

التربية كلية/الكوفة جامعة575.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسن زعاك نعيم كرار41350251841150296

التربية كلية/الكوفة جامعة575.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير عباس سعودي زهراء41351251842062285

التربية كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود نجم جاسم االء41352241842144005

التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين مطرود محمد نرجس41353251842059468

التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعالوي حسين عامر الفقار ذو41354251841031276

التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعزيز هاني ابراهيم علي41355251841150209

التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيرسولي مجيد محمد ابراهيم41356251841001003

التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسن علي حسن نور41357251842170319

التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالشهيد عبد شاكر علي صادق41358251841031351

التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي محمد عمار طيبه41359251842084444

التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيساجت زيد عبد خليل أخالص41360251842070001
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التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن شعالن علي العابدين زين41361251841044092

التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبيد محمد اثير علي41362251841045050

التربية كلية/الكوفة جامعة571.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيرزاق فرحان حامد يوسف41363251841112027

التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيمحسن داهي محمد محسن41364251841003038

التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيهادي حسن كاظم سجى41365251842075030

التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيبرهان مهدي ناجح رغد41366241842117040

التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصالح عوده عامر هللا عبد41367291841003176

التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعمران هاتف مهدي اسيل41368251842102002

التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيجواد جابر يوسف ايات41369241842144009

التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعليوي لهوب رسام مرتضى41370221841051032

التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيجودة تالي حسين سجاد41371221841051014

التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس صاحب مهدي ايمان41372241842144010

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعمران حسين هادي بنين41373251842058005

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حسين علي محمد ياسر41374251841031907

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمطيرة علي سعد مرتضى41375251841031754

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيمحسن حميد أحسان نبراس41376251842066038

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيمحمد عبد علي سجى41377271842089044

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيعجرم طارش جاسم منصور41378221841309025

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم الزهره عبد انعام41379251842087004

التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحسن ناصر احمد رسل41380251842170105

التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمزهر الزهره عبد عالء كوثر41381251842053060

التربية كلية/الكوفة جامعة563.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد عداي غانم عباس41382251841122106

التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيسعيد كامل منير زينب41383251842057018

التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيالرسول عبد حسن علي سجى41384251842053044

التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيفليح محمد جعفر هدى41385251842097120

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعباس كاظم الرضا عبد اسماء41386241842220017

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرضا علي محمد عباس امل41387251842084050

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد طالب عالء آيه41388251842122005

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيتسيار كاظم ثامر اثمار41389251842059006

التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمجيد رشيد حسين محمد41390251841022039

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى حسين محمد باقر نور41391251842100687

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس عليوي سعد سليم41392241841168017

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيراضي حسوني حميد زهراء41393271842160089

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسان االمير عبد علي نور41394251842108231

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيجلوب عاصي جبوري زهراء41395231842113015

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعوده الواحد عبد طالب احمد41396251841044015

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم باسم سرى41397251842122106

التربية كلية/الكوفة جامعة558.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيهاشم احمد مجيد احمد41398271841019005

التربية كلية/الكوفة جامعة558.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكحط محمد ماجد وسن41399251842122169

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحسن حبي حيدر حنين41400241842168012

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسين مهدي باهر طيف41401231842087176

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيذباح حبيب كامل فاطمه41402231842082041

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيحسين صالح سليم محمد41403261841016052

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائييوسف جري جميل رانيه41404251842101044
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التربية كلية/الكوفة جامعة556.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر صادق امجد اديان41405251842100031

التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيرحمان صاحب مكي هدى41406251842070184

التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس هادي عقيل زينب41407251842101076

التربية كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمجيد الحسين عبد عالء بنين41408231842092027

التربية كلية/الكوفة جامعة553.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيمجلي محسن الفاروق عمر مؤمل41409241841016060

التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبادي حسين علي دعاء41410251842084187

التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيمعارج مثكال يوسف علي41411251841003032

التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسعدون داغر محمود زهراء41412251842059244

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيحمزة مسلم عقيل مريم41413231842131036

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحمزه غانم نبراس الهدى نور41414251842086073

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبدهللا جواد رائد عباس41415251841007120

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعبدالساده حبيب علي حسين41416251841111014

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد كاظم مكي عمار41417251841150264

التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيستار خصاف كامل سعاد41418251842102030

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن سرحان محمد فاطمه41419251842096246

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيهللا عبد عبود حامد رواء41420231842113014

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حيدر ماجد ايات41421241842114019

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيجاسم حمزة كاظم حيدر41422251841012038

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيمحسن كامل محمد زهراء41423251842083042

التربية كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد الغني عبد رضي منتظر41424251841205231

التربية كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حسن عباس حيدر41425251841031259

التربية كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجواد شاكر محمود مرتضى41426251841205198

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد حمزه كاظم41427251841122157

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حبيب صالح حسين41428251841031195

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين شاكر حسين علي41429251841122132

التربية كلية/الكوفة جامعة547.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح ناظم عماد صفا41430251842100464

التربية كلية/الكوفة جامعة547.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى حبيب محمد ضحى41431251842062458

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن كريم حسن مرتضى41432251841205189

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيموسى كريم علي هبه41433251842112032

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيصالح خيري علي محمد زهراء41434251842087032

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيحسين موسى عباس حسين41435271841033013

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفاحيائيسلطان عواد عقيل مسلم41436251841036007

التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد علي ابراهيم رحاب41437251842084197

التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعبود سعود نجاح نور41438251842089064

التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعبدالساده تركي عقيل ايمان41439231842144011

التربية كلية/الكوفة جامعة632.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيابراهيم الزهره عبد صباح مروه41440151852042037

التربية كلية/الكوفة جامعة628.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسين مسلم عقيل زهراء41441251852062046

التربية كلية/الكوفة جامعة625.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيبريهي صبار مثنى زهراء41442291852057062

التربية كلية/الكوفة جامعة613.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقياسماعيل حسون صفاء مسلم41443251851044167

التربية كلية/الكوفة جامعة608.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقينعيمه حسن سلمان رقيه41444251852097009

التربية كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد ناجي سامي اديان41445251852104002

التربية كلية/الكوفة جامعة605.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحسين كامل ابراهيم ليلى41446251852070069

التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيالكريم عبد زهير حيدر مريم41447251852056025

التربية كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيالعباس عبد خضير احمد نور41448251852076053
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التربية كلية/الكوفة جامعة598.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيلفته سوله حميد هند41449251852122074

التربية كلية/الكوفة جامعة597.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيجبر عباس خالد الخالق عبد41450251851113026

التربية كلية/الكوفة جامعة596.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمهلهل اسكندر مالك حسين41451221851046020

التربية كلية/الكوفة جامعة596.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم عبدالحسين شهالء41452251852075033

التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعبيد عيسى رزاق علي41453251851008099

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيرضا جمعه هيكل حيدر41454251751008078

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0الخارجياتالنجفتطبيقيحسن راجي طالب اصاله41455251852401003

التربية كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيناصر علي حسين مؤمل41456251851031118

التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد سعد يحيى فاطمه41457251852086015

التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعامر رشاك علي حامد41458221851023008

التربية كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيلويج رومي عواد بنين41459161852266006

التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيمهدي سودان بيان بنين41460251852063001

التربية كلية/الكوفة جامعة584.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمنصور عباس خضير عطاء41461251852062067

التربية كلية/الكوفة جامعة584.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيعباس زيد عبد محمد مصطفى41462231851177010

التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيكمون حميد ضياء أحمد41463221851039002

التربية كلية/الكوفة جامعة580.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيوالي شريف كطامي حيدر41464251851046018

التربية كلية/الكوفة جامعة579.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيشعالن الحسين عبد علي عبد تقى41465251852084041

التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبد كاظم سعد آيات41466251852096002

التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيمنشد حسون حيدر رضا41467251851157029

التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعليوي فاضل حيدر زينب41468251852059159

التربية كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيراجي هللا عبد رائد نور41469251852086022

التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيملوكي حسون حسين علي41470291851026047

التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعباس الرضا عبد هللا عبد احسان41471251851001002

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيولي مراد عباس استبرق41472251852084011

التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيشبيب كاظم الصمد عبد ضحى41473161852153032

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيموسى عناد حسين فاطمه41474241852166008

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيسلمان ياسر نعيم محسن41475251851150220

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيحساني محمد حسن سارة41476251852075030

التربية كلية/الكوفة جامعة565.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيرضا محمد االمير عبد حسين زينب41477251852108018

التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعامر دايش النبي عبد زينب41478241852117043

التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيشريده جايد محسن فارس41479221851096046

التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيالزهره عبد محمود سعد حوراء41480251852056007

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسن رضا احمد غدير41481251852062070

التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيهادي غازي حيدر زهراء41482251852066013

التربية كلية/الكوفة جامعة558.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعباس عزيز سعد سيف41483251851150128

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيالحسين عبد مسعود حيدر فرح41484241852117061

التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعتوي مرزوك عباس يوسف41485241851014068

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيسعيد موسى سعيد حسين41486251851008041

التربية كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقينايف مالك فاضل كرار41487251851010071

التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان نومان ملتاج احسان41488241851014001

التربية كلية/الكوفة جامعة549.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجوده صاحب مهدي غدير41489251852062073

التربية كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيعيدان روزي عبدالعظيم أبتسام41490251852104001

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيجبار الزهره عبد الحسن عبد الفقار ذو41491251851001078

التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيعلي عبد الحسين عبد عالوي كوثر41492251852061017
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التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعيدان هالل عزيز مسلم41493251851001237

التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحسين محسن وحيد كرار41494251851001183

التربية كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيحميد جعفر عالء رمله41495251852076021

التربية كلية/الكوفة جامعة543.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيشعالن جبر هللا خير فيض41496251851153112

التربية كلية/الكوفة جامعة542.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيموسى عبيد علي حيدر41497251851007081

التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقينويص حمود محمد سجى41498251852059187

التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيسليمان العابدين زين كاظم لبابه41499251852082029

التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمجيد فهد حسن زينه41500251852096040

التربية كلية/الكوفة جامعة538.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعبد عبيد محمد وفاء41501251852122077

التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيفاضل الزهره عبد زيد محمد41502251851007211

التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمرزوك راهي علي حسين41503251851007061

التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيبرهان شمران عطيه رقيه41504251852084072

التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعذاب مهوس حيدر رواء41505251852084074

التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيعلي حسن علي بنين41506251852104012

التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيطه عجمي عادل اسماء41507251852075003

التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعيدان هالل عزيز مرتضى41508251851001234

التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمحمد كاظم محمد احمد41509251851007014

التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعطش حسين معين زهراء41510251852084103

التربية كلية/الكوفة جامعة528.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمود ناصر رضا رقية41511251852062032

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمالك الرزاق عبد احسان مصطفى41512161851358099

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيالعباس عبد عزيز علي براء41513251852076009

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحسين نعمه جبل مصطفى41514251851150284

التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعويز مهدي ناصر شهد41515231852080047

التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جاسم عبداالله غفران41516251852102010

التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيقاسم واثق السميع عبد جمانه41517251852070015

التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعبود عبدالحسن عبداالمير فاطمة41518251852075040

التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد حسن رافد زهراء41519251852059138

التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحمزه علوان ساجد ياسمين41520231852115040

التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيالزهره عبد نعمه حامد عقيل41521271851037019

التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن عابر امين عبدالحسين41522221851026056

التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحسون حسين حسن فالح41523271851024059

التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين االهلية االجتهاد ثانويةالبصرةتطبيقيصالح جالل نافع محمد41524161851347024

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد محمد نبيل زهراء41525241852094010

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيتطبيقيحسين دغيم جبر حسين41526221851254009

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيصكر كاظم فاضل مصطفى41527251851044181

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيمنديل مزهر ثامر مريم41528231852093036

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيهادي صالح عقيل زهراء41529271852094021

التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحاجم كاطع الزهره عبد حسين41530271851024022

التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيخالد غشيم حسن زينب41531221852321031

التربية كلية/الكوفة جامعة519.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيثامر منحوش نعيمه احمد41532251851116003

التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيضيدان عنايه الحسين عبد زينب41533221852111013

التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيشنبوج بثور عليوي مصطفى41534241851059015

التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيحسوني صالل نعيم مريم41535251852082032

التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحميد الهادي عبد حسن هدى41536271852088087
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التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقينايل بدوي حسين استبرق41537271852072001

التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحمود جابر يحيى فاطمه41538251852101016

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيهاني مسلم باسم رقيه41539241852120019

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعلي هالل الهادي عبد امير41540251851150037

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيمشاي شعير هاني فاطمه41541241852157011

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان جبار ابراهيم احمد41542241851203005

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيعلي محسن عباس فاتن41543271852081014

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيكاني رشيد محمد ايات41544251852058002

التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيسلمان لفته داخل حسن41545251751046004

التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمهدي حسن علي محمد نرجس41546251852084185

التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيعباس كطوف علي حسين41547251851049006

التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر كامل سجاد41548221851021054

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيحتات حسين داخل نبأ41549271852071036

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعلي الكاظم عبد احسان علي41550271851036041

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان رحيم مجبل علي41551241851152031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة652.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيالرضا عبد الزهره عبد غالب تقى41552251822056034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة640.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيكاظم محيسن قاسم خديجه41553251822107007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة626.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيحسون كاظم عباس نور41554251822081020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة624.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيمجيد كريم عادل زينب41555251822058015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيسعيد األمير عبد محمود زينب41556241822100031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة617.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيحسين الرضا عبد الخالق عبد فاطمه41557251822089033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة617.0الخارجياتالنجفادبيجوده محمد عبدالرضا زينب41558251822401030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم جاسم زهراء41559251822053020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة611.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعطيه فدعم سلمان زينب41560251822122058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعباس عليوي حسين عذراء41561251822075046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكزار عباس علي فاطمة41562251822086139

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة602.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيكاطع جبر علي سجى41563251822085038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيهاشم الرضا عبد فاضل حوراء41564251822079033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة598.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمطر ناهض علي زهراء41565251822122046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة597.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبي خضير احمد عباس شيماء41566241822097019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيناجي عزيز احمد شهد41567251822086114

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيالحسن عبد جميل عباس فرح41568251822096034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة593.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيعبود الكريم عبد سعد مالذ41569231822113046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة590.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيمهدي صالح عقيل زهراء41570251822089022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبينعمه محمد علي فاطمه41571251822091054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيكاظم عبيد جبار حنين41572251822091018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيحسين شاكر حميد أيه41573251822083001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة582.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيسلمان خشان كامل مريم41574251822122094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبينعمه عبيد ابراهيم ندى41575251822088016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمجيد حميد غزوان زهراء41576251822078057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيحسون ناصر سليم أيات41577251822073004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة580.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيالكريم عبد المهدي عبد صالح فاطمه41578251822086138

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة578.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبياالمير عبد علي مرتضى رسل41579251822097007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي محمد ماضي فارس الهدى نور41580251822086172
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجاسم محمد فاضل غدير41581251822086131

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة575.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيطراد جبار فالح ليلى41582251822122088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيكاظم حسين فارس صفاء41583251822078086

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيمحارب فرحان طالب اسراء41584251822093002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيشبيلي كاظم غانم حنين41585251822075020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيجابر الحسين عبد هللا عبد طيبه41586241822097021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيالكريم عبد الجبار عبد علي ابرار41587231822087002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيساجت زباله عبد زهراء41588251822089021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيعبد عزيز عبد تبارك41589251822107005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة568.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيخنجر عبد رائد فاطمة41590251822115028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيمحسن هادي صالح زهراء41591251822093025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيالحسين عبد كامل مهدي زينب41592251822079067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيخضير محمد هللا عبد هاله41593251822096042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيعبود نايف حميد زهراء41594251822102009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعبود حسن طعمه بنين41595251822089005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيحسن حمزه محمد زهراء41596251822071023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيطاهر عبيد كلف زهراء41597251822066020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيخضر عمران هللا عبد حوراء41598241822145006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيهاشم جليل احمد طيبه41599251822075043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسن محمد سلمان حيدر زهراء41600251822086070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبيد موحان ناجح زينب41601251822061045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيجواد الدين كمال حامد اسرار41602251822091004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيعبيد حسن سعيد عهود41603251822170064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيحسن محمد قاسم رسل41604241822105011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبد كاظم حمزه فرقان41605251822061057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعباس الحسين عبد علي سرى41606251822078081

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيصيهود الحسين عبد الزهره عبد طيبه41607251822097012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد فاضل كاظم زهراء41608251822056069

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيدخيل شنيار رحيم فاطمه41609251822068024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجاسم محمد فاضل زهراء41610251822086082

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيحسون معين طالب بان41611251822068002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيكاظم ليطه ماجد زهراء41612251822066021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيعمران عبد وائل هدى41613251822064058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيكيطان الزهره عبد الرضا عبد رياحين41614251822093019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيسعد مطرب حميد فرقد41615251822091057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيعلي عبد حاكم نجم هجران41616251822120006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيالكريم عبد الجبار عبد الكريم عبد الزهراء41617231822117005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيساجت خوان داخل عائشه41618251822068022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسن عبيد جبار زهراء41619251822122042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيمجبل نصر فيحان سراب41620251822061047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم جواد خالد حوراء41621251822086039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحمزه عوده حسين هديل41622251822086193

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيعلي الحسين عبد ناصر حنين41623251822081006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيمحسن جواد ناظم زينب41624251822066024
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكماخي بخيت موحان زينب41625251822061044

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعباس حسين كاظم نورهان41626251822078116

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيابراهيم رضا مهدي فرح41627251822053041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيحمود العباس عبد عبادي هدير41628251822097021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيالوي زيد عبد محمد رسل41629251822066014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيكاظم محمد ناظم ايات41630251822088002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمحمد بخيت الحسين عبد فاطمه41631251822080079

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيمحمد داخل حسين زهراء41632251822082015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيجبر شمخي فاضل كوثر41633251822053043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيجراب صايل فاضل زينب41634241822145018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبياحمد ابراهيم حسين صابرين41635251822122072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيناجي كامل امير زهراء41636251822080041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيارحيم االمير عبد علي زهراء41637251822085027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعباس حميد محمد مريم41638251822082035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعودة جاسب فالح كوثر41639251822082032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيحمزه كاظم علي زينب41640251822170048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيهللا عبد محمد حيدر رسل41641251822079039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسن صالح مهدي زينب41642251822080063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيجبر كريم علي عبد زينب41643251822115021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيكوماني سلمان علي سجى41644251822055025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكاظم شميعه ابو علي زهراء41645251822056064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيكاظم فالح محمد آيه41646251822066002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبود محمد عايد نور41647251822061063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيحمد الزهره عبد نبيل سجى41648251822111023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيصيهود ياسر النبي عبد اسراء41649251822079003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبينعمه الزهره عبد حميد هدى41650251822093047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم جبار االء41651251822073009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيبريهي عزيز جاهل ازهار41652241822113004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعباس الكاظم عبد حيدر حنين41653251822086034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعلي رسول ناجح غفران41654251822056115

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيهادي حسين علي سجى41655251822111022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيهاشم عباس نعمه بنين41656251822056031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيالرضا عبد محمد حسين منار41657241822097025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفادبيالكريم عبد صالح حيدر زينب41658251822057006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبيبيد محمد محمود زينب41659251822061043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكاني عبودي صاحب زينب41660251822056077

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيمرجون محمد ابراهيم زهراء41661251822093020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيعبيد المهدي عبد صادق زهراء41662251822091030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمهيني مهدي رائد فاطمه41663251822078093

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمحسن خليل حيدر شهد41664251822064037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيرضا طالب مشتاق رسل41665251822056049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيسلمان كاظم علي غاده41666251822075047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيجابر صاحب مهدي فاطمه41667251822085052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيشنون حاضر يوسف اشراق41668221822104001
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيساجت سعود ناجح شريفه41669251822056098

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعلي محمد مهدي حسين رقيه41670251822080036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيجبار جليوي فليح علياء41671251822064042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيفضيل مطرود علي ضحى41672251822097010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيالحسين عبد نجاح مازن غدير41673251822080077

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيشياع طارش هللا عبد هدى41674241822097032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيعبيد خضير كاظم رفل41675251822064018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالرضا عبد هادي الزهره عبد سجى41676251822078078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيجاسم الرزاق عبد كاظم ليلى41677251822083016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعيون جبر الزهره عبد علياء41678251822122077

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيحميدي الحسين عبد اياد نبأ41679251822081019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعبيد هادي فارس زهراء41680251822089023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيعاشور هادي غسان شهد41681241822116022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيبديوي حميد عباس زهراء41682251822075031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحسين تايه عباس بنين41683251822078022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيزغير جابر عباس زهراء41684251822102010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيزغير سوادي سمير زهراء41685251822061034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيحميري محسن مسافر صابرين41686251822118007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعاشور جاهل حسن زينب41687241822145017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيغافل رهيف مهند مريم41688251822096037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيظاهر جواد فياض رفاه41689251822111017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيجاسم حسن حميد رحمه41690251822078036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيسريح الحسين عبد احمد حنين41691241822105007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيجالب حسن الخضر عبد حوراء41692251822115011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحمد جياد لفته مياده41693251822086161

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيكاظم موسى رزاق زينب41694251822088010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيثامر حريجي ناجي هدى41695251822064057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعطيه رشيد احمد غفران41696251822096031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحمود سعد علي تبارك41697251822078026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0الخارجياتالنجفادبيفرهود حسين حيدر سرى41698251822401039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعلي رسول ناجح فضه41699251822056129

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيشمخي محمد ازهر أيمان41700251822080003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيحسن كريم سعد كوثر41701251822088014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلوان عباس فاضل تبارك41702251822086029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيسايب رضا محمد بنين41703251822056030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةالنجفادبيعلوان كاظم جواد لقاء41704251822171028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعوان عداوي جابر ميالد41705241822145030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكاظم نعمان سعد بنين41706251822061009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحسون جياد باسم زينب41707251822078063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد حمادي عباس ايه41708251822056017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعبد فاضل سامي وفاء41709251822080111

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيعباس غاوي اكريم غدير41710251822068023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكاظم الزهره عبد هيثم مروه41711251822080092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيابريو عباس حمزه براء41712251822080018
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيهللا عبد محسن مجلي فاطمه41713251822088013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيبتور نويص موسى دعاء41714251822093015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيعنيد رباط عالوي نور41715241822023011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعباس خضير نعمه ورود41716251822086199

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيعلي بخيت صالح زهراء41717251822064021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيسلمان محمود حامد زينه41718251822081014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالزهره عبد ناجي فاخر اسراء41719251822078003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيعوده كاظم حميد نوال41720221822104026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمجيد علي كريم زهراء41721251822080052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبد بديوي علي نبأ41722251822061059

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد حسين فاضل مريم41723251822056137

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيصالح ماجد رافد زينب41724251822080058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيعباس عبادي علي هدى41725251822071046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيحسين محمود مهدي زهراء41726241822105015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةادبيعلي عبد كاظم ناجح عذراء41727241822168006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيموسى شمران سلمان نوره41728251822061065

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعزيز علي سليم زينب41729251822115020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيسلمان شاكر احمد زهراء41730251822075028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيحبيب رحيم حسن زينب41731251822091036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيجاسم حسين عباس بدور41732231822113008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسن ادم حسن زهراء41733251822056059

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيبياد الساده عبد فرحان نبأ41734251822064051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحسن حسين حسن زينب41735251822086092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعلوان حسين كاظم زهراء41736251822079053

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيعويد حمزه صندل اسراء41737231822137001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبياالمير عبد علي مرتضى هدى41738251822097020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيفهد عبيد مديح رقيه41739251822068013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيجاسم جالوي محمد زينب41740251822061041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحسن منذور يوسف رسل41741251822115013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيناهي كامل الكاظم عبد رسل41742251822086057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعناد حسين الزهره عبد لقاء41743251822111032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيحسين رزاق منتظر هدى41744251822066036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسن محمد رزاق صباح نور41745251822086176

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيعبد مسيلم عدنان بنين41746251822066006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمشتت جبار كريم زهراء41747251822122049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيجبار االمير عبد حافظ زينه41748251822085033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيالزهره عبد شاكر احمد روز41749251822053018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعبود جبار كاظم زهراء41750251822079052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالنجفادبيالرضا عبد علي محمد زهير رسل41751251822065002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيجعفر سبتي منتظر أنعام41752251822078011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيعبد حسين مقداد علياء41753241822220039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيمحمود عبيس صبار رغده41754241822145009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعزوز هادي عقيل زينب41755251822079063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيضمد هادي سماح سكينه41756241822162005
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيهادي محمد عقيل بهاء41757251822080021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعجون حسن حسين بنين41758251822122014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة478.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجابر طاهر حسين انعام41759251822122011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيشاكر سعدي مهيمن زهراء41760231822130018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيكاظم هادي هللا عبد صفى41761251822111025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيمنجل كريم قاسم مريم41762251822089038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيسوادي عبود شاكر سرور41763251822066027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيزغير كاظم ناصر ضحى41764241822145021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسين حمودي حسين تبارك41765251822080023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيسكر زيد عبد صبار هدى41766231822113054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيعباس شهيد ماهر رقيه41767251822091026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيالهادي عبد الرزاق عبد احمد مريم41768251822066033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبينعمه علي نزار هدى41769251822086192

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة475.0الخارجياتالنجفادبيخويشي حبيب جبار زهراء41770251822401024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم مسلم عبد عباس رواء41771251822086065

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيعدوان طاهر محمد بنين41772231822084002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيابراهيم خليل علي زهراء41773251822081013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعبيد خضير محمد فاطمه41774271822081015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات المنار.ثكربالءادبيعباس حسين علي فاطمه41775271822050062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيمطلك علي طرخان فاطمه41776251822061055

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيحريجه محمد باسم االء41777271822078006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسين عباس حسين زينب41778251822086093

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيقنبر هادي حيدر زهراء41779201822148023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة471.0الخارجياتالنجفادبيجبر عبداالمير حسين مريم41780251822401048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيشالل الكاظم عبد فائق الهدى نور41781271822102146

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيحولي هادي رحيم هاجر41782231822092046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمهدي صالح حسن رباب41783251822086056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيعلي حسين محمد فاطمه41784251822091056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيمحمود طاهر جاسم اطياف41785181822159003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيكاظم غالب مهند كوثر41786251822071038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسون مجدي ثامر ساره41787251822085034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمهدي داود مهدي زهراء41788251822056072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيحمد كاظم كريم عذراء41789261822076036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيغزال غازي انور رقيه41790251822071015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبينعمة جبار محسن هدى41791251822066035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيجيثوم نعمه احمد بنين41792271822146004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيشهد كاظم الوهاب عبد ميقات41793271822140067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيماشي سعران غالب زهراء41794241822134024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبياسماعيل عبيد عماد تقوى41795251822102006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيفهد محمد الناصر عبد أديان41796271822102006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيجواد هادي االمير عبد هبه41797251822082038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيحسين طه هللا عبد زهراء41798231822139012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة465.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيبرهان عباس وحيد اختيار41799251822113001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيهللا عبد حبيب لؤي مريم41800251822086154
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيجالب جبر شهيد منار41801231822089048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيكاظم سعيد خالد فرقان41802271822106033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيعبيد كاظم حيدر طيبه41803231822118014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة464.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيعون عبد زيد عبد حمد ياسمين41804251822113002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيعبيد كاظم سعد نوره41805231822089051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيعباس سوادي علي بنين41806271822051008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحول وادي سعدون مريم41807251822056134

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيمحسن علي محمد فخري دعاء41808231822105009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيرضيوي نعمة محمد زهراء41809241822102035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكاظم الحسين عبد ميري رواء41810251822061030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيمنذور حاكم حميد نور41811241822107026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيقنبر حمودي حسن محمد تبارك41812251822066010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0الخارجياتالنجفادبيرسن محمد حسين زينب41813251822401029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيشنان حمادي هادي زينب41814251822114004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعينون حميد فارس شيماء41815251822061049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيكاظم ناظم سعد امل41816231822113003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيمهدي الرضا عبد محمد فاطمه41817251822096032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيفرحان كردي راجح زهراء41818251822061032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيعناد هادي كاظم وديان41819251822097022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمحمد حمزه علي افراح41820251822122008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيحسين مسلم عبد محمد هجران41821241822100055

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيهاشم حمزه عطيوي نور41822251822088019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيكاظم حمزه يوسف هبه41823231822113053

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيهللا عبد نجم عادل سكينه41824251822085042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيجاسم شهيب الخالق عبد رغد41825251822078039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي حسن كريم غدير41826251822086132

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحمزه جالب راسم زهراء41827251822078051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيكاظم موسى محسن تبارك41828241822122012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحمود الساده عبد حبيب غيداء41829251822086137

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبياالمير عبد راتب الحسين عبد امل41830251822078008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة458.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسن مصطفى كاظم بنين41831251822122018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيعبود حسين ناصر رقيه41832231822271025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعيدان طعمه حامد سجى41833241822115043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0الخارجياتالنجفادبيعوده جبار رسول زهراء41834251822401025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيمشهد مشرع عبد رحاب41835231822083011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبياهليل وادي جواد زينب41836251822086091

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيعلي عبد راضي مجيد تبارك41837231822104006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيسوادي شنان يونس وفاء41838251822090029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيناجي محمد ماجد زهراء41839271822140031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيصالل عدنان قحطان طيبه41840251822061050

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيزيدان فاضل حيدر طيبه41841231822127031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحمود جليل كامل بيداء41842251822085008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسين مهدي صالح سرى41843251822085040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمهدي كاظم جواد هديل41844251822111038
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحبيب الحسن عبد عويد زهراء41845251822115017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيالحسين عبد علي غلوم العزيز عبد زهراء41846251822170039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةادبيجبير دخيل كاظم رسل41847241822092003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيبروش حبيني غياض بنين41848241822023002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسن مهدي عامر بنين41849251822056024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيزوير الزهره عبد رياض زينب41850251822071026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيالرضا عبد فاخر ليث فاطمه41851251822079094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبينهاب حسين علي زينب41852251822086098

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسن العباس عبد زهير نبأ41853251822086163

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعباس كاظم هادي علياء41854241822115050

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيمسنسل عباس صباح نور41855231822098093

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبياحمد الجليل عبد عالء بنين41856251822097005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة453.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم علي دنيا41857251822122032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة453.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبد خيري مهدي االء41858251822122009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم حسين مخيف زهراء41859231822093041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعباس خضير سعدون ريام41860231822125016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيموسى عجمي مصلح ارجوان41861111822082002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيمحمد حسين عباس غفران41862231822119076

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيجبر خضير جبار رقيه41863251822078041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة451.0الخارجياتبابلادبيفارس حاتم  رعد لميس41864231822401041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحبيب الحمزه عبد علي زهراء41865231822113025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيناصر صالح مهدي حنين41866241822116012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيجاسم كامل عباس زهراء41867251822053022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيكاظم الحسين عبد ناصر زهراء41868251822068017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيشنين زكي عالء بسمه41869271822142007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيصادق عون عبد سجاد رقيه41870271822051020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيالحسن عبد عباس عماد مريم41871251822121004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبياحمد صاحب محمد سجى41872251822170055

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعويز حازم فاهم كوثر41873231722087048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيخضير نعمه نصير بنين41874251822086023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيراضي محسن صباح اسراء41875281822073001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيجبر كاظم رحيم زينب41876241822113013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيواوي جاسم نصيف ابتهال41877261822071001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمنشد طراد صادق مريم41878271822088075

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيجواد الواحد عبد فاضل نور41879251822080103

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيعوده علي عبد احمد مريم41880231822083034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعبود كاظم محمد أيات41881231822117001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعلي خليل حسين فاطمه41882231822090030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيمضخر سالم علي زينب41883231822089028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعوده رشيد علي زينب41884231822117053

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيحسين محمد عبود علي لجينه41885251822096035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحمزه محمد ستار فردوس41886271822094056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيعلي صافي عقيل غدير41887271822109052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيمحسن مصطفى شريف ذكرى41888271822084011
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبود مشكوف الزهره عبد رغد41889251822056051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيناجي يحيى حيدر تبارك41890251822071007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيعطيه عبيد علي رغد41891231822088014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعلوان هللا عبد باسم اقتدار41892231822110006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبينصيف الرزاق عبد سعد بنين41893231822121005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيياسر كاظم جواد بنين41894251822091011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعبود كاظم محمد صابرين41895231822117067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيوالي كاظم هيثم زهراء41896251822086086

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم سلمان احمد زهراء41897251822122040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعادي كاظم جواد هيلين41898231822197019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيشياع عبد كاظم فرقان41899231822191007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيكاظم حمزة فؤاد بنين41900251822079024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيمخيلف طالس هللا عبد فرقان41901251822089034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيشريف االمير عبد ابراهيم حوراء41902251822085016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0الخارجياتكربالءادبيعساف حميد الغني عبد اسراء41903271822401004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيهللا عبد جميل سمير ضحى41904251822078087

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيخضير هادي زهير حوراء41905231822084005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيغازي رياح مؤيد ريام41906241822100023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيمعوض محمد عادل غدير41907241822135015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيجواد ناظم عامر نور41908251822097019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيهواد ناجي علي رقية41909251822115014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعبيس جاسم احمد بنين41910231822105005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيكريم شاكر احمد ضحى41911251822089029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمحمد كاظم قاسم ساره41912251822122068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيعبد قهار الحسين عبد مروه41913251822064046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعبد حسن حمزة زهراء41914231822090021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيخليل العادل عبد احمد رسل41915251822078037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيكاظم محمد عباس حنين41916231822086014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفادبيحسين عباس محمد هدير41917251822057016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيلفته مسافر ناجح جنان41918251822107006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة671.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجحيل غالب عقيل زهراء41919251842062300

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة662.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحبيب شاكر مؤيد عذراء41920241842168047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة659.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعباس جاسم علي سرور41921251842102029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة651.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيبشون حسين محمد رقيه41922251842059173

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيجابر العزيز عبد قاسم طيبه41923241842097024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة645.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيصحن حمزه جميل ماسي41924241842114238

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة638.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيجاسم ياسين بالسم رغد41925231842086023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة637.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيشداد رحيم علي يقين41926241842117127

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة636.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعوده كاظم غافل تبارك41927251842102013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة635.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحسن اليمة عبد مهدي ايمان41928241842168005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة634.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيشنو وادي ستار فاطمة41929241842168054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة632.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضور مهدي جبار فاطمه41930251842100519

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة631.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيراهي سعيد محمد نرجس41931251842066039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة629.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيسعد علي حيدر زهراء41932251842170133
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبد جابر احسان زينب41933251842097052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة620.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيعليعل عطا فالح فاطمه41934251842087061

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة614.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيفيصل فاضل عماد هدى41935241842220394

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة613.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعزيز زيد عبد عالوي حوراء41936251842053019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة612.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالساده عبد جواد تركي تقى41937251842059098

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة611.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيجعفر موسى سمير سجى41938241842144046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة610.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد منصور فاطمة41939251842170239

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبيس هادي كامل أستبرق41940251842070002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة606.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيانعيس عبيد حسين كوثر41941261842104092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيزوير زغير حسين ايات41942241842117013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيزغير فاهم نوري فاطمه41943241842117095

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيحسين محمد باقر فارس زينب41944251842087040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة601.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيخضير عبيس رغدان الهدى نور41945251842096292

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة600.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيناجي محسن ساجد حوراء41946251842086019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة598.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعالج صاحب مهدي هدى41947251842084667

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة594.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناجي حسين ساره41948251842100410

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة592.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود علي محمد حسين رغد41949251842100219

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة590.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيظاهر رسول حمودي رقيه41950251842062222

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة590.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعباس راضي رعد بدر41951251842096039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة590.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحمزه مرهون محمد عذراء41952251842122118

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعزوز جمعه خالد كوثر41953241842144054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحمد محمد جاسم غدير41954251842097079

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحمد ابو صاحب صالح هدى41955251842086078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم الزهره عبد قاسم حنين41956251842084159

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيواوي حسن فليح شهد41957241842117070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة583.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعبد كردي جاسم نور41958241842168069

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيعليوي راضي حيدر كوثر41959231842113034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة581.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجمال ارشد مازن زينب41960251842100393

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة580.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيثعيلب غزاي حسن الهدى نور41961241842168068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة580.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيدايخ جبار الحسين عبد بنين41962241842117017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة579.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعباس محسن ميثم فاطمه41963271842058234

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة576.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم حمادي اماني41964251842100049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن صادق عباس كوثر41965251842096256

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد رسول ضحى41966251842096191

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة574.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مهدي االمير عبد حنين41967251842100163

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيوحيد كامل نعمان فاطمة41968251842170240

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيصيهود باقر جميل ساره41969251842097061

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة573.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيحسن نور عبد حسن بنين41970251842083011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحسين وهاب طالب انعام41971251842102006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيياسين سامي يحيى تبارك41972241842114048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحراوي نور عبد حسين مريم41973251842101129

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعزوز يوسف ماجد نور41974241842117117

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة569.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود نجم كاظم زهراء41975241842144037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمهدي ناصر عالء حنان41976251842058008
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيعبد جابر كريم رانيا41977191842199014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة568.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشكري شهاب ياسين نبأ41978251842100647

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمغيض كاظم سعد فرقان41979251842101126

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة567.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد احمد زيد اسراء41980251842062037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة567.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجواد الزهره عبد كاظم االء41981251842122015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمونس كاظم اياد بنين41982221842164012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن كتاب عمار مريم41983251842084572

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائياحمد الحسين عبد مجودي غفران41984251842086051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيطوير جاسم هللا عبد زينب41985251842170375

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيهاشم شاكر عباس عذراء41986241842100056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسماوي الحمزه عبد فالح زهراء41987251842096116

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيوالي ابراهيم حسين هاجر41988251842108234

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيحسن نور عبد حسن زهراء41989251842083033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيخشان الرضا عبد هاشم اسماء41990251842122013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمدلول كاظم جليل هند41991251842100726

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد باقر محمد سامر فاطمه41992251842096228

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة561.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيوناس هادي هاشم والء41993251842071025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعبد دربيل معين كواكب41994241842117098

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة560.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حسن فليح صفاء41995241842168044

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعيسى جواد علي دعاء41996251842084186

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحميد جابر شمخي غدير41997251842101107

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائياسماعيل شكري رعد مريم41998251842059426

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعباس باقر محمود سرى41999251842096179

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمحسن نعمه علي ريام42000251842101056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة558.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحرج قاسم الكريم عبد زينب42001251842076047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبار حبيب هاشم كوثر42002251842084552

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة557.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعزيز الباري عبد ساجد فاطمه42003251842062528

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيفليح حسن محمد الهدى نور42004251842096296

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة554.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسلمان جابر نصير غدير42005251842084465

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيجاسم هادي حازم زينه42006251842063007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيملوح ناصر حميد ساره42007251842097062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي خضير شاكر شهالء42008251842084426

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبرهان حساني صباح تقى42009251842096055

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد ابراهيم خليل بنين42010251842170054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيعبد شاكر حسن سجى42011251842061023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد ابراهيم زهير حنين42012251842100162

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسعيد فاضل رياض تبارك42013251842059095

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيكاظم العالي عبد هيثم الهدى نور42014251842086074

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكاظم الحليم عبد نديم فاطمه42015251842097090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسين كاظم علي هدى42016251842108239

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد محسن حيدر براق42017251842084080

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة550.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد جعفر محمد نعمان آيات42018251842100021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة549.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيشهيد سالم حيدر زهراء42019251842059200

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيدراغ مالك وليد حنان42020251842084152
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين هالل خالد والء42021251842059507

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيرزاق حسن محمد عادل الزهراء نور42022251842170314

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد عباس عالء طيبه42023241842097023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جواد االمير عبد خلد42024241842168017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيفرهود مهجج العباس عبد صابرين42025251842122113

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيروكان بدر كريم رواء42026251842070064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيخضير كاظم علي سجى42027291842085096

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحمزه مهدي حيدر مريم42028251842108200

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة543.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين علي عبد كريم ايالف42029251842100068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة543.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي االمير عبد رزاق نهى42030251842062661

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطاهر ناصر نبيل نور42031251842062701

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات حلب ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد حبيب نبأ42032231842129016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة540.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر علي تبارك42033251842100132

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيحميد وحيد حمد فاطمة42034221842104020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعبد غالي الرضا عبد طيبه42035241842117080

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحميد عباس حيدر فاطمه42036251842108175

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة539.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي طالب شوقي تبارك42037251842062121

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحاشوش الواحد عبد عقيل زهراء42038251842059221

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعباس جواد زياد سرور42039251842096175

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسن علي محمد عباس آمنة42040251842084008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيحسين الزهره عبد مكي زينب42041251842056038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المعارف ثانويةالنجفاحيائيشالكه كاظم جواد بنين42042251842060001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيمنصور احمد محمد زينب42043241842168037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيزاير هالل صاحب بتول42044251842170379

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيحبيب حسن فليح اسراء42045241842117008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبار محمد حسن ضحى42046251842084437

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيميثم محمد حيدر زينب42047251842086038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيابراهيم الحسين عبد محمد غدير42048251842096212

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات حلب ثانويةبابلاحيائيمحمد هادي محمد نور42049231842129017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة536.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم عطيوي سليم زهراء42050251842100296

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهاشم حسن احمد سجى42051251842108133

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيفرهود حسن صالح ضي42052291842053047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد هللا عبد سلمان فاطمه42053241842169020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات المعارف ثانويةالنجفاحيائيجاسم غزال عباس وسن42054251842060013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكاظم عزيز احمد شهباء42055271842063111

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجياد عاجل الزهره عبد مريم42056241842117104

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحنتوش هاشم االمير عبد اسراء42057251842170021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبد عزيز هادي زهراء42058231842092081

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيكريم يوسف قاسم يقين42059231842134076

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعباس وساك عوده دالل42060251842102018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس حميد مجيد حوراء42061251842101041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير عيسى حافظ رسل42062251842062197

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم الحمزه عبد صادق حوراء42063241842168015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعاتي جاسم عباس ريام42064251842122072
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيحسين وحيد هادي دعاء42065231842220006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة533.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان خلف سليم علياء42066251842100491

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيخضير سلمان شاكر احمد حوراء42067251842075010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائينعمه عبد جبار منى42068251842122149

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيدوش عبد ناجي عدنان اديان42069251842089002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحمود شيال راسم سجى42070241842139072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيالكاظم عبد راهي سعيد سراب42071241842100048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشجاي فاضل حميد حنين42072251842170081

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيعوده ذياب نعمان حنان42073221842171013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيكاظم هادي حسين فاطمة42074231842144049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيجاسم راضي كاظم الهدى نور42075251842070172

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيجاسم جعفر االمير عبد زهراء42076251842068019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيشنان وحيد اسعد اثمار42077241842220009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعباس جبار يونس زينب42078251842086042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيخلف محسن محمد غسق42079241842093075

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيموسى هاتف الرحمن عبد فاطمه42080251842070138

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الواحد عبد حسين فاطمه42081251842062518

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجعفر عباس الغني عبد شيماء42082251842170208

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيطارش عبدالكاظم فؤاد رانيا42083241842110024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجبر االمير عبد حسن زهراء42084251842101062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي حسن حال42085251842122043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيجبر كاظم حيدر نوره42086251842112031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيرحيم ناصر حيدر مريم42087251842059422

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيإبراهيم كاظم صالح ساره42088251842084380

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيشيال سالم احمد هدى42089251842084657

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيطوفان محي حديد حوراء42090251842066008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيجون ابو عبيد ستار رسل42091251842111019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمهدي صالح شنان حنين42092251842053016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيراضي جواد ناصر اية42093251842063003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيشناوة عبد سعيد شيرين42094251842075034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم عبد حميد فاطمة42095241842100062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيهاشم جليل علي طيبة42096221842120032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيعبيد حسين علي سجى42097251842104018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائياحمد هاشم عباس وفاء42098231842078085

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمطلب وهاب عصام إمامه42099251842084007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيحسن سعيد رشيد فاطمه42100251842083070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن عزيز فراس أيات42101251842096012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعبود رحيم عزيز أديان42102231842089001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيجواد نعمه عدنان والء42103271842059102

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيراضي جابر فاخر زينب42104241842144042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيدايخ باجي احمد حوراء42105251842084160

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة521.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيحسين حمود فارس بنين42106251842111010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيجابر الزهره عبد االمير عبد فاطمه42107251842070137

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين علي آيات42108251842070005
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسن حمزه االمير عبد ايمان42109251842097012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم كاطع كريم زينب42110241842220400

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعجه كاظم حسين نوره42111231842090279

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه بدي عدنان كوثر42112241842081042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيدفار ثجيل كاظم زهراء42113251842059233

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد حسين حيدر نور42114251842100692

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر فاضل اخالص42115251842122007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكشيش حمود مدحت جنان42116251842108054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيموسى مشعان فارس مروه42117251842055074

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيموسى االمير عبد حيدر زينب42118251842170158

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجواد كاظم جواد زينب42119241842121093

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمجيد خيري كامل زهراء42120251842053036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسون عبيد سعدي حوراء42121251842108062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيجاسم حسين علي بدور42122251842055007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميد هادي حيدر كوثر42123251842100572

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي تايه حامد فاطمه42124241842111082

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعبود حمزة عباس ايات42125231842106002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيشمران كاظم سمير حوراء42126251842076021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر هادي نورا42127251842084642

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهادي كاظم علي زينب42128251842108121

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحسون عباس عادل تبارك42129251842102012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة517.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشاكر فارس سالم زينب42130251842100365

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسين علي الهدى نور42131251842096294

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيالشهيد عبد هللا عبد صادق ميساء42132251842170296

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيالكاظم عبد حاكم قائد رواء42133241842077036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعبد ناهي محمد الهدى نور42134241842139112

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسن صباح نور42135271842063160

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيابراهيم هادي تركي غصون42136251842084467

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيضاحي حبيب داخل اسيل42137221842161006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعون عبد عبد يحيى حنان42138251842070040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيشعالن حسين محمد نازك42139251842066037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.3أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي محمد هللا عبد زينب42140251842062348

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيلفته نعاس حيدر رسل42141241842114074

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيساجت أيوب ثائر فاطمه42142221842105090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيطعمه غازي كريم زينب42143251842057017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبد فياض فايز فرح42144271842056224

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجهول جياد حامد جيهان42145251842100159

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيرمضان الزم احمد زينب42146251842070090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعبيس يوسف صباح الهدى نور42147231842089113

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعباس خضير كاظم ميس42148251842086069

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيمحمد ابراهيم خليل نور42149221842162114

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيديكان رحيم حسين ندى42150231842145080

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمهدي محمد حيدر فاطمة42151251842096216

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحاشوش الكاظم عبد جواد نهى42152251842100665
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحيوان ناهي تركي انتظار42153251842086003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيخليف محمد موسى مها42154261842116080

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيناصر محمد احمد زهراء42155241842117048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد هادي حميد اخالص42156241842114001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيالمنعم عبد رزاق الوهاب عبد نور42157271842094059

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعبود مجيد قاسم رحمه42158261842087037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعبود وحيد العال عبد سلسبيل42159251842086048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيعبيد المهدي عبد حيدر فاطمة42160241842100063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعلوان وداعه محمد فاطمه42161241842077072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيعبيس منغر نهاد فواطم42162231842204007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس جبار علي نور42163251842059484

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود عباس حسين ابابيل42164251842059003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي رحيم حيدر فاطمه42165251842108173

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد جالوي رياض شهالء42166251842122111

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيرسن صاحب علي نور42167251842097113

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيعبد مزهر عباس تقى42168251842085011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيشنان عباس ظافر وسن42169231842145096

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيدالي عويز سعد هجران42170241842115041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيصخيري راشد سامي ايمان42171221842142008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة510.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمحمد كريم جواد ساره42172251842111029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسين احمد رحاب42173251842112012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم هادي عامر ساره42174251842084381

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعناد حسين الزهره عبد دعاء42175251842111016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجعفر جبار حمزه منال42176241842117105

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيخضير شريف الحسين عبد اكرام42177221842105015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيفرج عبد ناظم بنين42178251842084117

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين سالم فرقان42179251842170261

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد نجم سامي هدى42180251842062725

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات االهلية البنين ام اعداديةواسطاحيائيعلي حسن حيدر شهد42181261842121007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيمنون عباس ستار فاطمه42182251842061030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيخضير حسن ابراهيم بنين42183231842090042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيجلو جونه كريم حنان42184231842089035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات السنابل ثانويةقار ذياحيائيبنيه حسين علي احالم42185221842122002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيعاشور كريم علي ايمان42186271842072006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات طوقان فدوى ثانويةقار ذياحيائيدنانه صبار علي فاطمه42187221842131013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجفات كامل أحمد شيرين42188241842114160

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيشعير غالي عواد هند42189221842170092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه محمد قاسم مريم42190231842090246

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيمحمود حمودي محمود رمله42191251842083028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعباس كريم حيدر زهراء42192251842084267

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعمران زيد عبد فتحي رقيه42193251742101019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسون عبد حمزه غصون42194251842059362

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيحمزه مطرود حمد نوره42195221842182028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب هاني توفيق فاطمه42196241842114197
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيضمد غازي حبيب فرقان42197271842087075

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد محمد ابراهيم ختام42198251842122051

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمشكور كاظم جواد نبأ42199251842111045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه عواد كاظم دالل42200241842114070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحسين فضل حيدر نور42201271842058271

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حمزه كاظم عذراء42202241842168046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيخشيش جوان عادل اسراء42203241842117007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعايد كطن جبار زينب42204251842070094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم وحيد عباس كوثر42205251842059401

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيوهيب خشن اسماعيل خوله42206251842059133

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزه عطيوي كريم احالم42207251842084019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيخلف زامل ثائر ايه42208251842070022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيعبد جابر كريم زهراء42209191842199020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد محمد جاسم أديان42210241842124001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد جبر قاسم فرقان42211251842170262

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيبديوي صالح عباس زهراء42212221842229005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيمهيد جاسم محمد زهراء42213261842076012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائياحمد عباس علي عال42214231842271217

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيضاحي طعيمة رحمن زينب42215221842205005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيكريم شريف كريم زهراء42216241842096045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي علي صابرين42217231842080058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد شنشول كريم ابرار42218251842100027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهنا حمزه نجاح زينب42219251842100399

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيجواد عباس االمير عبد رواء42220271842161017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيخضير الزهره عبد علي فضيله42221271842101025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيهادي كاظم صباح بنين42222241842139020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعباس حميد جاسم رقيه42223251842097034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعزيز االمير عبد ضياء زهراء42224231842090110

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيخضير الرضا عبد علي زينب42225271842161028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيراضي كاظم جواد الزهراء نور42226271842144054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيشاهر فارس كاظم نورا42227231842107044

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيابراهيم خضير جمال زهراء42228241842081018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعياضي هويدي هني نجالء42229251842122155

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيغزاي عباس حاكم رسل42230251842084199

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيبعير احميد عبدهللا غدير42231271842056198

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشمخي موسى وسام ريام42232251842170124

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكاطع هللا عبد فريق حنان42233271842058081

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس ناهي حمزه سجى42234251842101088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعباس محمد محمود رتاج42235251842084196

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيشريف محمد جاسم نبأ42236251842087068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيعبد حمزه صالح آيه42237251842056004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعواد عبود حميد بنين42238251842084095

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيداود الحسين عبد فليح حميده42239251842059106

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيابراهيم محمد نعمه زهراء42240251842101070
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيهادي ابراهيم رائد الزهراء فاطمه42241231842090210

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيجاسم نصيف قيس زينب42242261842109050

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن تركي سناء42243251842112023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى الساده عبد علي فاطمه42244251842100541

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيمحمد مخيف عباس زهراء42245231842154039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيرحيم ناصر حسين فاطمه42246241842114202

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد محمد جاسم غدير42247251842053048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيعواد زيد عبد ماجد زينب42248251842071018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيهادي شاكر الحليم عبد طيبه42249251842066030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيمهوس مزعل عالوي زهراء42250241842134046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكصاد عباس فاضل فاطمه42251251842108184

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد دفار طه فاطمه42252241842114209

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد جميل طالب نور42253251842100696

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيعبيس داخل ذياب ايات42254251842075004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيماكان محمد خالد رقيه42255251842122064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا جبر ثائر فاطمة42256251842062502

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمود فرج جميل رواء42257251842084241

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمحسن الحسن عبد فالح عذراء42258261842087090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعباس خضر احمد االء42259251842076006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائينعمه عبدالكاظم سامي غصون42260251842075038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمسعد هللا عبد علي زهراء42261231842098047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد حمزه هدى42262251842101148

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد رحم كريم بنين42263231842077021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود كاظم رزاق ايمان42264251842059046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمحمود عبد حسين سجا42265251842058019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخشان فاضل ناجح بنين42266251842084116

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد ماجد اسراء42267241842121006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيعيدان واوي محسن غدير42268231842107033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسلمان كاظم عباس حنين42269251842084157

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكاظم الصاحب عبد علي زهراء42270251842108095

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مزعل محمد زهراء42271241842124076

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيرجه منادي رياض نور42272261842096146

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد صالح ثائر سرور42273251842070110

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم عبيد احمد اسراء42274251842170016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعبيد كتاب علي هاجر42275231842106054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسن وحيد عباس رغد42276251842096083

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان شمخي أحمد زهراء42277241842120080

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0الخارجياتقار ذياحيائيعوده محسن ضياء هاجر42278221842401054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيمعيوف حميد حسين زهراء42279231842119090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيعطيه محمد عباس رسل42280251842075016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشطنان راجي حاكم سلوى42281251842170197

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيناصر عليوي محمد نرجس42282241842123108

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيلفته عبد علي زينب42283241842122028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم رجاب هادي زهراء42284251842070087
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيراضي محسن سالم معصومه42285251842059441

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيمنصور حمزه طالب نور42286231842119210

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيسفاح روضان مهدي شروق42287261842098019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيساجت كاظم حسن صفاء42288241842114167

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم علي صكبان زهراء42289241842134044

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمهدي حسن مؤيد فاطمه42290251842096245

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياسكندر طرماح محمد فاطمه42291251842100553

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين سلمان كاظم شفاء42292251842122108

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعاشور سعد حيدر زهراء42293251842084266

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيصليبي عاشور شالل انوار42294241842117012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيشندل عبد حسن زينب42295241842220161

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسين محمد هدى42296251842100723

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمواش جبر رحم فاطمه42297241842115035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعطيه الرضا عبد علي تماره42298251842059101

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين سالم حنين42299251842122048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيصالح علي عقيل تبارك42300251842084132

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسين جوده رزاق منى42301251842070156

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحاتم حامد عالء زهراء42302251842070078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيمهدي فالح احمد هديل42303231842145094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعليوي الزهره عبد ضياء نورا42304241842220310

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيهليل عبد علي ايثار42305221842190024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيابراهيم هادي بشير البنين ام42306251842084048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد ناصر كاظم اسيل42307231842271025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحسين جاسم رزاق بنين42308231842123012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيمسرهد سلمان احمد فرقان42309271842144045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعباس خضير بسمان كوثر42310241842106088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيسباهي الحسين عبد ناجي جيهان42311261842082005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر سالم فاطمه42312251842062529

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيبلوص عزيز رشيد زينه42313261842088058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد نوره42314241842144064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيحسين كريم هاشم ساره42315231842167009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيجبار حبيب حيدر منار42316251842083082

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبيد حسن كاظم ساره42317251842084385

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم مسلم عقيل فاطمه42318241842077068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيسلمان صبار كريم رحاب42319221842171021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين صباح رحيم كفاء42320241842107090

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحمد مشتت رحيم فاطمة42321221842323117

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيحسون الحسن عبد حسين زهراء42322241842134042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيحمزه حسين محمد مريم42323231842220013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعباس مهدي جمال هاجر42324251842170337

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدرويش حسن حازم رقيه42325251842100234

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جوده كامل رثاء42326241742081026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالنبي عبد شاكر احمد نور42327251842100666

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمسلم فليح عالوي نجوه42328251842059463
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزه محمد علي زهراء42329251842084299

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمجنون حربي طه فاطمه42330251842084502

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيعبد يحيى فؤاد زهراء42331251842066016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمود جعفر جابر سراج42332251842084398

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عبادي جبار اقبال42333241842167002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيرضيوي صخيل لطيف تبارك42334241842121033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيعلي حمود صبيح زهراء42335221842111012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيجبار شمخي فارس زهراء42336221842198019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد قاسم هللا خير بنين42337251842170055

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبهول مهدي مرتضى فاطمه42338251842084528

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعالج حسين محمد ايمان42339251842076013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيساهي حمزه عمار ميسره42340261842106062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعباس خضير محمد حنين42341221842323043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائياحمد اغائي موفق كوثر42342251842170267

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحسن حمزة هاشم قمر42343231842117122

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيمؤنس رزاق وردان اريام42344251842068001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيخليل علي ميثم بنين42345231842096014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جبار وليد سارة42346241842121123

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان عطيه قاسم سحر42347241842115029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحميد طالب عالء ضحى42348231842142131

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيخضير حسن راجح رواسي42349231842154032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيحسون محمد جاسم زهراء42350251842053027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيمحيبس قاسم يونس بنين42351251842102011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عبد فارس نوره42352241842113014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد نوح عادل عذراء42353241842168045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكرم صادق علي رسل42354231842090089

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائينعمه سلمان سلطان نبأ42355241842114255

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيشهيب بادي عيدان بنين42356241842088008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس محسن ناظم تبارك42357241842168010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيطعين كريدي مزهر بيداء42358241842149008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيسعد كاظم مسلم ميساء42359251842170297

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيزهيرى احمد حسن سلسبيل42360251842056044

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم عبد حمزه اسراء42361241842117005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجحيل غالب قاسم زينب42362251842096154

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعبد نجم منذر هدير42363271842083068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة668.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجحالي كاظم جواد آيات42364251852062002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيجبر طاهر محمد فاطمه42365251852063005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة647.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيعبد حسن عالء كوثر42366251852082027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة640.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيرشيد جالل عدي ارجوان42367251852097002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة623.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقينعمه الباري عبد راهي فاطمة42368251852066031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة618.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيشهيب عبد كريم االء42369251852053004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة616.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم عادل شهد42370251852053027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة615.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيشهيب عبد كريم زهراء42371251852053019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة612.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجوعان محسن علي غفران42372251852122049
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة609.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيحسن احمد االمير عبد زينب42373251852082018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة608.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيجلو عتيوي الحسن عبد ايات42374241852168002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة604.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعكيلي كاظم محسن بنين42375251852111017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيغالي رحيم احمد زهراء42376251852076024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة594.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعباس هادي عباس نبأ42377251852059275

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة593.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيجبر جواد الحسين عبد عبير42378251852089020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيخشان ابراهيم جميل االء42379241852100010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجعفر توسيل عزيز رقيه42380241852117030

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة585.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيالمحسن عبد الحسن عبد فالح زينه42381251852111041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفتطبيقيزيد عبد كطان حيدر زينب42382251852057006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد العزيز عبد وجدي ضحى42383221852103042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة583.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيالرضا عبد هادي ناصر براء42384251852084026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة582.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيهادي حاتم سالم سجى42385251852066021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة581.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكاظم حسين محمد علي زهراء42386251852096031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة580.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعطيه الزهره عبد حسين تبارك42387251852062014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبد العباس عبد فاضل كوثر42388251852170086

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيمهدي كامل قاسم سكينه42389251852066023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر الكاظم عبد فريد حوراء42390241852114025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعبدالحسين اسماعيل شاكر زينب42391251852097014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة573.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمجيد محمد جمال زهراء42392251852062041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيحبيب هادي حسين مريم42393251852097024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيالزهره عبد دونه حمزه علياء42394251852059214

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد هاشم طالب غدير42395251852062072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة572.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيفنجان يحيى حمزه بنين42396241852114011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة570.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقينعمه حميد سعيد زهره42397251852076029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة570.0الخارجياتالنجفتطبيقيخلف عبدالحميد مجيد رحيق42398251852401007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة567.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيفهد فليح مراد رجاء42399251852076018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسطم مظلوم جبار نبأ42400251852084181

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيمطلب عبد نعمان رسل42401251852061008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيجابر الجواد عبد فارس زهراء42402251852089012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة564.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعبود عليوي زهير غفران42403251852084139

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسن محمد هللا عبد قاسم هدى42404251852059304

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيحمود محيل ناظم ورود42405251852075056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيعلوان شراد محمد نرجس42406251852053035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيجليل هللا عبد سعد بنين42407251852066004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة560.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعاكول عناد فاضل اسراء42408251852084014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيخلف غازي اياد هبه42409251852059293

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة559.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيجساب جبار عبداليمه اشجان42410251852075004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة557.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيمراد حسين فاهم نور42411251852086023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة556.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقياسماعيل محمد الحسين عبد فاطمه42412251852111052

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة556.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيهاني علي فالح زهراء42413251852111036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيمحسن حسين شعبان زهراء42414251852066014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة555.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيشراد عبود هادي حوراء42415251852075013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة553.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيهويل عدنان قحطان اطياف42416251852059018
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيبرباز كاظم محمد رباب42417251852097008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة552.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيساجت مخيلف عطيه اسراء42418221852171004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيجيثوم كاظم جليل زينب42419251852170057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيصكر هاشم حسن نرجس42420241852117069

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة551.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعويد كامل مصطفى ليلى42421251852084161

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم رحيم حوراء42422251852059086

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة546.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيمحسن جواد علي نور42423251852063006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعطيه مثقال حيدر اسراء42424251852111005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيموسى مخور مزيون اسراء42425251852068001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة545.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعطيه احمد علي ابرار42426251852096003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيمهدي نور مؤيد افراح42427241852100008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيكاظم حسن ادريس بيان42428241852117020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيشنان انجيل عمار اسراء42429251852084013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عبيس رحيم حوراء42430251852059087

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيسردار علي عبد شهيد فاطمه42431251852059234

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيوادي خضير علي فاطمه42432251852087015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد كاطع الحسن عبد بنين42433271852087012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة538.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيدلبوح سلمان رياض فاطمه42434221852214008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمجيد مهدي االمير عبد مريم42435251852084171

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيهلول كريم قاسم هدى42436251852076058

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيوالي زيد عبد خليل الهدى نور42437251852059283

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمجيد رشيد ماهر زهراء42438251852059145

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيصفر صيهود احمد اسماء42439251852054002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيلفته حنتوش ضامن زينب42440251852082017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيغايب حميد صادق الهدى نور42441241852220099

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفتطبيقيكاظم عبد حسن زينب42442251852057005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة527.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحسن حسين قاسم اسراء42443251852062006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيالحسن عبد الساده عبد فاهم غفران42444231852143021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيرسول الجليل عبد علي بنين42445251852066005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم محسن شهيد منى42446241852114095

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيخالوي عكاب كريم زينب42447241852117045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيصالح وحيد رضا نادية42448251852059272

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيعباس جابر عمار رحاب42449231852105010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيسلمان حسين عماد كوثر42450271852070021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيجالب حميد عباس أزل42451251852076001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيراضي جمعه حسن ايات42452231852134005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيكريم عبيد جعفر اسراء42453251852070003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيدحام عباس رزاق حوراء42454231852149007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيمحسن جابر جالل فاطمه42455231852090037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيشبانه داخل حسن زهراء42456251852076025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جواد محمود اسراء42457221852111001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيرديف مضر حيدر دعاء42458271852072026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيمنهل خنجر قنبر زينب42459221852111014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة518.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقينايف صموت سعيد حال42460231852205004
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيعزيز علي يونس شهب42461271852094032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي محمد صالح رعد زينب42462241852114049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيباقر واعي غانم نور42463231852080066

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد احمد حسن محمد كوثر42464251852084160

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعبود نجم حسن رنين42465271852072032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيعلي هادي حامد تقى42466251852076015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم حسين شهد42467251852084125

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيحمود ناصر جليل سارة42468221852178008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة513.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيدلي محمد جاسم فاطمه42469251852062079

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيالحمزه عبد النبي عبد عماد تبارك42470251852066007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيغلوم درويش عادل فاطمه42471251852059236

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيعزيز جابر ثائر زينب42472241852142008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيبعيوي محمد باسم فاطمة42473231852080054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيجوده شمخي رياض فاطمه42474241852077019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيحمادي جاسم احمد رقيه42475251852075016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجعفر جبار حمزه رشا42476241852117027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيساجت جبر محمد زهراء42477241852114048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات شاطي حميد الشهيد ثانويةالديوانيةتطبيقيرهمه سالم حسن خديجه42478241852180006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيعمران زيد عبد حسين نرجس42479251852061021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيتكليف محمد نبيل بنين42480251852066006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيعلوان عبيد عدنان زينب42481241852169006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد سالم نوماس بتول42482251852083007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيعالل خضير حسين زهراء42483251852087008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحسين عبد العباس عبد هديل42484251852070083

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعوده شاني حيدر زينب42485251852122033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيكحط قند علوان هجران42486241852160019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيخلف كرز حسن نبأ42487241852104040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمرزوق صالح االمير عبد فاطمه42488251852084151

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمحسن االمير عبد رائد امنة42489231852115004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيناصر محمد رعد داليا42490231852080019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيحريج كاطع عواد زهرة42491251852068010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة506.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيحسن فليح حسن زهراء42492251852066012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجوده صاحب مهدي تبارك42493251852062016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيراشد جاسم طه رسل42494251852062026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد جواد علي زهراء42495251852062047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مسير عادل طيبه42496241852114064

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم مهوس مهدي زينب42497221852111015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيحسن فليح الحسن عبد بنين42498221852171008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيحسين حامد كريم فاطمه42499231852081031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيحسين كاظم عباس هديل42500251852063008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيحميدي عبود محمد رسل42501251852066011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيمتعب عباس شخير بنين42502241852107005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسن ياسين تحسين مريم42503251852096062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر عبد سلمان عذراء42504241852169011
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيمحمد الكريم عبد مصطفى تبارك42505281852080004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمهجر محيل شعبان فاطمه42506161852309046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيمزعل حسين حيدر نور42507231852113037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيالسادة عبد المحمد عبد عدنان اسراء42508251852084012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسن ابراهيم عامر حسنه42509251852059072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقينصيف حسن فليح الهدى نور42510251852066039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجواد عالوي آدم رغد42511241852117028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيامين حسن زكي منار42512251852084176

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيدحام حسين محمد مريم42513231852077042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم نعمه حيدر آمنه42514221852105004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيعالوي عبيس الرحمن عبد ايمان42515231852111005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعباس حسن علي ثناء42516251852070014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0المختلطة سليم الدين عز الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيسلمان ابراهيم زهير منتهى42517251852124004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيحسن جاسم حيدر نرجس42518251852083046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيابراهيم عبد عقيل مأرب42519251852066032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيكوير حمزة نبيل ايات42520241852100018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيمفتن عدنان هادي عهد42521251852068017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيرهمه سالم النبي عبد رحاب42522241852169003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي الحميد عبد يوسف زهراء42523221852125026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيغضبان محسن صالح نسرين42524251852070075

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيالكاظم عبد الرضا عبد حيدر بنين42525241852169002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيفاضل هاشم عباس هدى42526271852068073

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيصاحب حميد فاضل زينب42527241852097018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعبادي حمزه وسام ايهاب42528251852070007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقياحمد نعمه احمد مروه42529251852076048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسين حسن فليح أسماء42530251852059001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيكركوش ورد شهيد بشرى42531221852138012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيخلف عامر فاروق سميه42532221852266005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيعيسى كامل انور ضحى42533221852397018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد مجيد فالح شهد42534251852070046

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن شريف احسان حوراء42535271852072020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيهاشم حسن ميثم براق42536231852144002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيكاظم احميد سالم نورس42537231852144037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيحسن حمد كريم براق42538271852057022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة497.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسن مسلم عبد احمد الزهراء42539251852062007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجياد فاضل عماد زينب42540251852059174

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجدح عارف عدنان فاطمه42541251852070057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيمطلب الكاظم عبد نصير هجران42542251852061026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيغالي حريز سجاد زينب42543251852059162

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعكاب االمير عبد عقيل مريم42544241852114091

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيحمزة علي حيدر فاطمه42545231852144026

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيحميد جاسم محمد دعاء42546241852097010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيشكر نجم علي محمد زهراء42547251852086008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد محمد عباس زهراء42548251852108014
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد الكريم عبد احمد زهراء42549241852114039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيحاشوش ذياب حميد زينب42550221852214004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيكاظم حسن سجاد نرجس42551251852066037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيياور احمد حسين زينب42552251852070040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد الحسين عبد صدام مروه42553251852059248

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسن صادق حيدر منار42554271852072067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقياحمد رزاق معين رقيه42555251852063002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم محمد اسراء42556241852100005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيفرج منصور حسين افنان42557221852207001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحمود الواحد عبد صفاء زهراء42558271852063050

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيمسلم مكي كريم زهراء42559251852089013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيمرزوق صالح مهدي زهراء42560251852083022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد محسن حسين منى42561241852096037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيياسين خضير علي رسل42562241852166002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيعلي كشيش كاظم زينب42563251852066019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيحمود الواحد عبد صفاء زينه42564271852087038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيحسين تايه رعد تبارك42565251852061003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمسافر رزاق صباح ايمان42566161852309013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه جالب قاسم زهراء42567241852088010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيحسين عطيه شاكر ماجده42568251852104034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيفلفل غافل صادق زهراء42569251852104018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان كريم جميل آمال42570241852220001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيحسن اسعد يحيى شروق42571161852179008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي جياد هادي تبارك42572241852120008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيجعفر خضير نزار هند42573241852097041

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيغيدان حسن غانم زهراء42574241852114047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم حافظ بشار طيبه42575241852097027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيدوهان حمزه ماجد زينب42576251852104022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيرملي سعدون خلف امل42577261852095010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعبود ضاحي محمد مريم42578271852095043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيصالح حمزه علي مروه42579231852081035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس محمد سرحان اميره42580241852114006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيشنان وحيد سالم رنين42581241852114033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحركان اسود عبيس دنيا42582231852090014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيحسن احمد وهاب حوراء42583251852104013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعنبر سلمان احمد براق42584221852105015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيطالب سعدون مشتاق زهراء42585291852079017

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعواد محمد باسم هناء42586241852117076

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيالرضا عبد سعيد الحسين عبد زينب42587251852066018

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيحمزه ياسين وافق فاطمه42588261852090031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيطراد جندي حميد نور42589251852170094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيرفيش علي نبيل الهدى نور42590271852070025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هادي حسين دعاء42591271852072025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان عطيه الزهره عبد هيام42592241852114107
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحمد نعمه رياض أسراء42593251852101001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيصالح عبد حيدر رسل42594251852101005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيمحزم عبد حسين نرجس42595241852117070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعلي عكط االمير عبد حنان42596271852058038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسين احمد خضير ساره42597271852072045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيكاطع عباس حازم زمن42598271852059036

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيعبيد كاظم وليد نور42599251852054022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان عبد محمد مريم42600241852115039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيناصر كزار حيدر ريام42601221852138021

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيمحمد مردان حسين علياء42602251852102009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعلي عباس عبود اسراء42603251852059015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيالحسن عبد فليح فراس آيات42604251852084007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيرهمة سالم النبي عبد مروة42605241852100074

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعبود علي محسن زهراء42606251852084100

اآلداب كلية/الكوفة جامعة603.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيعلي محمد موسى رزاق ايات42607251822093004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة587.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمحمد احمد رؤوف مرتضى42608251821024263

اآلداب كلية/الكوفة جامعة568.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمحسن خلف مظفر بان42609251822080012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة549.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمرتضى الرزاق عبد عامر مؤمل42610271821003103

اآلداب كلية/الكوفة جامعة534.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيعلي عبد الحسن عبد فالح ضحى42611251822085045

اآلداب كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحميد رشيد ضياء بنين42612251822056023

اآلداب كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيهللا عبد شذر عبد مرتضى42613281821151206

اآلداب كلية/الكوفة جامعة512.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسعد هاشم سعد حيدر42614251821024097

اآلداب كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيكريم الواحد عبد خالد الكريم عبد42615161821030057

اآلداب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعبد رسول علي نور42616251822080102

اآلداب كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبينوماس سهم جميل دموع42617251822086051

اآلداب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجواد ياسين فاضل محمد42618251821024252

اآلداب كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيجبر  عبد محمد بنين42619251822071005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيمحمد ضعيف حسين رقية42620251822096018

اآلداب كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح صباح ضياء علي42621131821003040

اآلداب كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيجريني حسين حبيب هادي42622291821001178

اآلداب كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكاظم ابراهيم بشير هدى42623251822080105

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعيسى علي عماد أسراء42624251822086008

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيحمزه عطيوي عالوي شيماء42625251822073031

اآلداب كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيمجيد سامي عماد اديان42626251822071002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيعباس حسين أحمد اسراء42627251822102001

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيهللا عبد ابراهيم محمد حسين42628251821008062

اآلداب كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيلفته مناخ احمد مسلم42629251821012290

اآلداب كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيزغير كاظم فيصل نسمه42630101822104012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمحمد كريم لؤي كريم42631271821016109

اآلداب كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمهدي الكريم عبد الخالق عبد محمد42632251821008162

اآلداب كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيهادي علي محمد غدير42633251822083014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيلطيف عبد سجاد حوراء42634251822053014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم محمد بنين42635251822075014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيخليف هادي صالح علي42636121821044052
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيصاحب عباس علي مريم42637251822071040

اآلداب كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيحسن جواد عباس أمير42638251821023003

اآلداب كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمحبس سلمان عدي زهراء42639251822080051

اآلداب كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحسن محمد يحيى بنين42640251822086024

اآلداب كلية/الكوفة جامعة466.0الخارجيونالنجفادبيهادي عبدالزهره مهدي حيدر42641251821400016

اآلداب كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيعطيه الدين محي كاظم زهراء42642251822107015

اآلداب كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيجبار مجيد رياض فاطمه42643251822170070

اآلداب كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيناصر جبار سعد زهراء42644251822071021

اآلداب كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيسبوس هاشم حسين هاشم42645251821008201

اآلداب كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجباري مظلوم علي زهراء42646251822056065

اآلداب كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحبيب هللا عبد علي نور42647251822086180

اآلداب كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيتايه عباس رحيم حسين42648251821012081

اآلداب كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيجاسم لطيف عباس الهدى نور42649251822093046

اآلداب كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم حسام حيدر42650251821025027

اآلداب كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة الياسري نور ثانويةالنجفادبيشاهين عزيز جعفر حسن42651251821117002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيحسين محمد سجاد زهراء42652251822053021

اآلداب كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيحسين علوان محسن زهراء42653251822091034

اآلداب كلية/الكوفة جامعة454.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد حسين الرضا عبد علي42654251821024178

اآلداب كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيشطنان مردان قحطان بشرى42655251822080019

اآلداب كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعلي هادي علي آيات42656271822141002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيجالي حسن الزم وداد42657251822102019

اآلداب كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المسائية الكرار ثانويةالنجفادبيشاهر جابر الباقر عبد احمد42658251821163002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمظلوم حميد جهاد صفاء42659251821122067

اآلداب كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحسين ناصر مسلم زينب42660251822115023

اآلداب كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحسين طاهر طالب ضرغام42661251821022007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمجحم المهدي عبد ممدوح زينب42662251822056088

اآلداب كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيجبر نعيم مزهر مرتضى42663281821018055

اآلداب كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسعد عبد مهدي حسنين42664251821024065

اآلداب كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيعناد اسود مهدي زهراء42665251822107017

اآلداب كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيعباس سعيد سلمان سعيد42666251821027043

اآلداب كلية/الكوفة جامعة447.0الخارجياتالنجفادبيعبدالحسن رسول محمد زينة42667251822401033

اآلداب كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيجبر اياد مسار جيهان42668251822085013

اآلداب كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيغازي كريم احمد سجاد42669251821027040

اآلداب كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعباس ابراهيم محمد بتول42670251822096007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمحمد كاظم حبيب احمد42671251821024014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيحمد كاظم حسين ديما42672251822066011

اآلداب كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلوان عبيد شهيد أحمد42673251821122003

اآلداب كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيحسن شنين كاظم مرتضى42674251821011055

اآلداب كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيغالب ذياب عذال اسراء42675251822093003

اآلداب كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيابراهيم منيف حاتم غفران42676231822117078

اآلداب كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيعباس دالي زيدان احمد42677111821054004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة438.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيسلمان فتالوي طاهر مجيد42678251821122131

اآلداب كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفادبيعبيد محمد ابراهيم عباس42679251821157012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحسين محمد جاسم زيد42680251821008075
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيياسر ونيس فيصل حيدر42681151821003039

اآلداب كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيباجي مراد باسم عباس42682241821017036

اآلداب كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعبد نوماس عقيل غادة42683251822096030

اآلداب كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيشوجة سلمان نايف عماد42684291821021070

اآلداب كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيحسين محمد مقداد بسمه42685251822170010

اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيالكاظم عبد الحسين عبد علي زهراء42686251822078055

اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيالحسن عبد علي عبد فاضل حسن42687251821024058

اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسن مهدي صالح فاطمه42688251822122082

اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيمهدي السجاد عبد رزاق مهى42689251822068030

اآلداب كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيموسى عمران عباس نصير42690251821021039

اآلداب كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيطراد ياسر عبد محمد بنين42691251822078025

اآلداب كلية/الكوفة جامعة432.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيعليوي حسين علي ضحى42692251822058019

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيسعيد مهدي امجد الهدى نور42693251822055033

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبيمحمد هللا عبد حافظ غزوان42694251821164050

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيحسون نعمه عنيد زيد42695251821013023

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيصالح عباس الزهره عبد الهدى نور42696251822073037

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعباس جودة عمار امير42697251821012042

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيعبود كاظم الحسين عبد فاطمة42698251822055030

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيابراهيم جليل الكريم عبد فاطمه42699251822058022

اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيسهيل غالب ستار زينب42700231822121013

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجبار علي محمد منتظر42701251821024358

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيشندي سعد عباس حسين42702131821045032

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيعطية حميد ماجد احمد42703101821018003

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيمحمد شلوح ناظم سجى42704251822083012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيغيالن مشاري قاسم ايمان42705291822060022

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعزيز فهد حسن علي42706251821115014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعبد عكوش عدنان غسان42707291821017218

اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيباقر عوده جاسم علي محمد42708251821024245

اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةادبيجوده مذكور مظفر منار42709141822118005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيشياع عزيز سعد فاطمه42710251822079091

اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيطعمه فرحان علي رقيه42711251822078044

اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيرضا حنتوش سجاد رسل42712251822066013

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمواة خضير علي حسين42713251821008056

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيعناد حمد عبود حسين42714251821123006

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجبار حامد توفيق وفاء42715251822086200

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعباس كريم جاسم زينب42716251822078065

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيمهدي راهي عمار ياسر42717251821047035

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيكاظم فليح حيدر تبارك42718251822066008

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيعبد الهادي عبد فارس علي42719251821026005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبياحمد رحم يحيى زهراء42720261822100012

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيخضر حسون قاسم غانم42721291821016064

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيكاظم النبي عبد جبار الدين ضي42722251821012145

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيسبهان لفتة خالد كرار42723141821025039

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسين شعالن ناظم دالل42724251822056046
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيعبيد عيدان عدنان فاطمه42725241822162007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيناجي كاظم الزهره عبد عباس42726251821025047

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبيد عزاوي جابر علي42727251721122089

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيطروال مهدي صالح هللا عبد42728231821187007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهادي محمد اسامة لؤي42729251821012248

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيملوح سلطان رياض ميس42730251822086162

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيكريم الحسين عبد رافد زهراء42731251822081009

اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيعكله هاتف عادل احمد42732251821013004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلي حسن مكي معتز42733251821012314

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيمحمد علي حمزه يوسف42734271821011091

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيالحسن عبد االخوه عبد علي عبد صفاء42735251822086122

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيحسين نعيم صالح مريم42736251822089037

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعبد سامي محمد عذراء42737251822053037

اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيالكريم عبد ابديوي هاني محمد42738181821094019

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيرحيم كاظم نزار امير42739251821025014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعتيوي جابر حسن فالح42740251821025070

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيحمادي حبيب علي مصطفى42741251821026009

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيعبود علي عبد كاظم جواد42742251821123005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعودة عبد حسين حسن42743251821024051

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيحسين زيد عبد جابر حنين42744241822116010

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيخفيف رومي شعيوط حمزة42745291721017087

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيفيروز كاظم زمان عصام42746251721025064

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعبد رزاق ناظم حوراء42747251822082010

اآلداب كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمحمد الزهره عبد الحسن عبد مسلم42748251821024267

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيذويب سريح االمير عبد مصطفى42749251821023048

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيزيد عبد جهاد حسين دعاء42750251822071010

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعذابه حمزه علي تقى42751251822053011

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهاشم كاظم حميد مثنى42752251821012253

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين هللا عبد عباس صادق42753251821012140

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيالعباس عبد عويز كاظم ليث42754251821024212

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكاظم لطيف علي حسين42755251821008057

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجابر خضير علي فاطمه42756271822099076

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيمحمد عبيد يوسف مصطفى42757271821045049

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيخلف عبد ستار مريم42758271822160048

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعبد صاحب مهدي مصطفى42759251821008194

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمزهر كاظم فرحان مصطفى42760251821024282

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيخنجر هللا جار احمد مرتضى42761121821176037

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيحبيب ظاهر صباح انور42762161821044008

اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعبيد الحسن عبد جعفر سجى42763281822050051

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيشعالن االمير عبد قاسم ايناس42764251722080016

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسن كاظم عماد مؤمل42765271821031156

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبياحمد علي كاظم حسين42766161821044010

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيخرير حبيب سنان احمد42767211821032004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكريم شنون سعد فاطمه42768111822109088
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمزهر رزاق زيد علي42769251821012191

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيالزهره عبد علي فاضل سلمى42770251722056114

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجبر عبد يوسف العابدين زين42771251821012126

اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيالحسين عبد جاسم صادق حيدر42772251821024098

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفادبيذهب عبد احمد سجاد42773251821157009

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةادبيجمعه يازع حامد رائد42774161821024009

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيخضير عبود نعيم اسراء42775161822225004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسون خيون جواد سجاد42776251821012127

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيعلوان سعيد علي باقر42777181821085014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيرعيد سالم مدلول جاسم42778291821102005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيصبر مهيبن حسين مالك42779281821018050

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيمنهل حاتم فيصل مرتضى42780161821014070

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبياحمد صاحب عباس رضا42781111821007035

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيجابر هداب رزاق سجاد42782261821004029

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعلي حسين واثق دعاء42783251822079035

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيعبود فاضل عباس حوراء42784251822068008

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيكطوف شهيب خضير معالي42785251822071042

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيخلف سكران محمد دعاء42786261822135005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيعلي عبد انعيمه علي احمد42787281821018004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة663.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيالرزاق عبد حسين محمد علي مهدي محمد42788251841001255

اآلداب كلية/الكوفة جامعة641.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد عبود ناصر غدير42789251842062494

اآلداب كلية/الكوفة جامعة563.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحصو كاظم حسين ثريا42790271842058079

اآلداب كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيشمخي عزيز سامي رقيه42791251842070060

اآلداب كلية/الكوفة جامعة554.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكتاب كاظم نور رسل42792251842100217

اآلداب كلية/الكوفة جامعة545.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجامل هويدي جالل غدير42793251842100493

اآلداب كلية/الكوفة جامعة544.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد صالح ظافر رغد42794251842100221

اآلداب كلية/الكوفة جامعة544.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيكاظم عكش الخضر عبد زينب42795161842153016

اآلداب كلية/الكوفة جامعة542.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عالء احسان شهد42796251842062426

اآلداب كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي حسن رقيه42797251842059164

اآلداب كلية/الكوفة جامعة535.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةاحيائيهللا جار سمير فاضل زيد42798131841228002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي احمد رقيه42799251842083026

اآلداب كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر صالح علي مختار42800251841031738

اآلداب كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعلي ابراهيم رزاق رقيه42801251842059165

اآلداب كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعبود جاسم عباس تبارك42802271842062030

اآلداب كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم نومان مضحي زينب42803251842059284

اآلداب كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعلوان حسين كاظم فرقان42804251842102036

اآلداب كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمهنا عبيس كاظم محمد42805291841003276

اآلداب كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيطالب داخل جمال ابتهال42806251842056005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة514.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيعباس هادي محمد مرتضى42807291841109036

اآلداب كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائينادر قانع حسن زهراء42808251842053028

اآلداب كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسون رشيد هادي بتول42809251842084075

اآلداب كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيحمزه ناجي ماجد مريم42810271842087077

اآلداب كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعلي هادي رياض العابدين زين42811231841003023

اآلداب كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخضر صكبان ناظم صادق42812221841053049
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد كاظم حاكم اسراء42813251842108002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة503.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مراد فارس زينب42814251842100382

اآلداب كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيحسن مهدي رسول محمد42815251841012102

اآلداب كلية/الكوفة جامعة500.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح رافع بتول42816251842100075

اآلداب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيشاكر محمود اسماعيل عباس42817291841013016

اآلداب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي كاظم حيدر زيدون42818251841044090

اآلداب كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشنشول حبيب احمد مصطفى42819251841044246

اآلداب كلية/الكوفة جامعة499.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي محسن عالء سرى42820251842100425

اآلداب كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين األهلية النموذجية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسوير عبدالحسين ابراهيم امير42821131841036002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائياسماعيل كاظم عماد الباقر محمد42822291841013039

اآلداب كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحليو حسن جبير صالح42823251841205080

اآلداب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيداعي كاظم جواد ازهر42824231841065003

اآلداب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمود راشد احمد زهراء42825251842096098

اآلداب كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي كاظم رسول مرتضى42826251841031752

اآلداب كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح الحسين عبد مؤمل42827251841205148

اآلداب كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبد مجيد لطيف علي42828251841007171

اآلداب كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحالوب مهدي غيث شمس42829251842096184

اآلداب كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيظاهر عبيد الكاظم عبد غدير42830221842323113

اآلداب كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعليوي حسن سحبان مؤمل42831251841009201

اآلداب كلية/الكوفة جامعة490.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكامل حامد نبيل فاطمه42832251842100559

اآلداب كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد حمزه راجح بنين42833251842084096

اآلداب كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيعطشان مهدي فالح حسنين42834251841041005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر االمير عبد احمد مرتضى42835251841031740

اآلداب كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمبارك محمد هاشم ايمان42836251842084067

اآلداب كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن كتاب محمد زينب42837241842124087

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيرعد جازي فليح باقر42838271841007014

اآلداب كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيعون عبد جبر حسين علي42839251841008084

اآلداب كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيغضبان حسوني كاظم نبأ42840241842114256

اآلداب كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد مجيد مرتضى عمار42841251841031520

اآلداب كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيرضا محمد علي محمد رياض طيبه42842251842101101

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن سلمان مرتضى42843251841031755

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسين نزار رقية42844251842100230

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعوفي حمزه جاسم هاشم42845251841001303

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحسن عاشور الحسين عبد رقيه42846251842084233

اآلداب كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيسعيد محمد علي كوثر42847251852059245

اآلداب كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيونان حسين محمد جاسم42848251851046006

اآلداب كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيسعد الحسين عبد علي مقتدى42849251851012136

اآلداب كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعليوي كاظم جواد محمد مصطفى42850251851044184

اآلداب كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمنسي شاكر حمزه محمد42851251851044138

اآلداب كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيشبوط عبدعلي حسين عبدهللا42852251851009077

اآلداب كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيسعد شاكر رضا محمد حسين42853251851205044

اآلداب كلية/الكوفة جامعة501.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيموسى عمران هادي رسل42854251852084064

اآلداب كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان خزعل عويد ماهر42855161851352263

اآلداب كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءتطبيقيحاتم جميل زكي ساره42856271852102020
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيكاظم هادي حسن غفران42857251852084138

اآلداب كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجابر ياسر هادي هدى42858251852070082

اآلداب كلية/الكوفة جامعة488.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيعبد الجليل عبد فهد مخلد42859161851309048

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيغضبان ثامر رياض حسين42860251851007049

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكاظم الهادي عبد حسن حسام42861251851044042

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد عبد عبدالرضا حسن ماسي42862161852383072

اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان كاطع داخل حمزه42863161851303011

اآلداب كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم العباس عبد زهراء42864161852175018

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيزاير العباس عبد محمد والء42865251852083049

اآلداب كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد حمو علي اسراء42866271852057008

اآلداب كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيكشكول مفتن علي بالل42867161851363033

اآلداب كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم محمد جاسم تبارك42868251852108004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالنجفتطبيقيحسين حسن المهدي عبد حسن42869251851018002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحسن حسين الكريم عبد هاجر42870251852084206

اآلداب كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيسلمان هادي حيدر عباس42871251851044097

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيسعيد احمد عامر سجاد42872291821017131

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحبيب جواد حسين حيدر42873231821004036

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيزغير الحسين عبد ناصر امال42874241822140007

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعبد محمود عصام يونس42875271821044157

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيعلي حسين اياد فاطمه42876251822071048

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسين حمزه محمد حسين42877251821024086

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيشعيب فهد لحم منتظر42878291721017265

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيحسين عباس خضير حوراء42879251822170019

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيشمخي فيصل حاتم محمد42880251821044006

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيشاكر العظيم عبد فاخر سعدون42881181821129008

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيحاكم شاكر احمد مجتبى42882251821025078

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة426.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيسويف رحيم الحليم عبد ميثم42883251821120015

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسون كاظم الحسين عبد دعاء42884251822056044

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيعلي ياسر ثابت زينب42885231822103018

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيابراهيم عون عبد حسين سجاد42886231821027021

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجاسم عيدان مسلم سامر42887251821150043

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيجواد حسن حسين محمد42888271821045034

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيهللا على خضير حسين قاسم42889231721169048

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيعيدان الزهره عبد محمد مهدي42890231821060038

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة420.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيماضي جبر حمزه مصطفى42891261821162029

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيخليل غني فراس بان42892231842087030

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحمد داخل عايد علي42893251841009158

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمحمد الرضا عبد محمد تبارك42894251842053012

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم ستار حوراء42895251842077003

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة475.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن نعمان علي فاطمه42896251842100542

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيسلمان مدلول مالك مريم42897251842086068

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين هادي حسن االء42898251842084045

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحمود ابراهيم محمد زبيده42899271852055025

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة479.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيرزاق خشن هالل حسن42900251851116023
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحسين فاضل سالم زمن42901251852084077

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة537.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيسلمان نور جهاد ميثم42902251821121026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة533.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبينعمه منهل امجد مريم42903251822091058

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة532.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحسن رزاق حميد فاطمه42904251822085050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة526.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيراضي عليوي كريم والء42905251822066038

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة526.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبينور شاكر سامي احمد42906251821121001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهاشم حسن فالح كرار42907251821012244

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيعبيد شويل جاسم محمد42908221821046022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيمحمد جبار محسن زينب42909231822113032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيكزار ايدام رحيم ايناس42910251822079014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيياسين هاشم عدنان فاطمه42911251822053040

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيسلمان حمزه علي دعاء42912241822105008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيوساف خنفر كاظم نور42913241822116032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيتايه ارحيم جبار حنين42914251822061021

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيحوير الهيل ابو شهيد بنين42915251822061010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة514.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيكاطي حويش رحيم باقر42916251821115003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكاظم حسين علي فاطمه42917251822056122

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيكريدي كريم جبير سهى42918251822078083

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيستار والي عمار زهراء42919251822055019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمحمد انور اكرم اسيل42920271822088004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيصاحب تكليف محمد صفاء42921271822052023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيجواد الحمزه عبد مرزه بنين42922251822061014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة496.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيفارس عطشان يونس احمد42923221821222003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة495.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبينور جهاد محسن قاسم42924251821121018

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة493.0الخارجياتالنجفادبيكنعان مونس سليم زهراء42925251822401026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبينعمه حسين ناصر نرجس42926251822075063

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعطيه عبد نجم رسل42927251822056050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة492.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمحيميد عبيس لطيف غدير42928251822122078

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيخزي كاظم الحسين عبد حوراء42929251822079032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيعبود محمد ميثم نرجس42930251822083019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيمرزوق محسن حمدان عباس42931251821011023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجدوع رحيم ناجح علي42932251821012211

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة485.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبينور راهي حيدر كرار42933251821121019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعطيه سودي كريم قائد42934251821111041

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيريحان بالل الكريم عبد علي42935161821030066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيكريم جبير نصير نورا42936251822078114

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيجبار داخل محمد محسن42937251821036020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيجواد ياسين طه علي42938251821013034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيشنان جبر سعدون يوسف42939231821061061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم علي سهى42940251822122071

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيهللا عبد نهاب فرحان هللا عبد42941251821024153

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين الياسري الحميد عبد ثانويةالنجفادبيحسن الحمزه عبد الخالق عبد علي42942251821028014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيرمضان حسن حيدر زهراء42943251822107014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسون عوده ستار علي42944251821024169
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيهاشم هندي حسن احمد42945251821022002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة473.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيدوين محمد جميل امل42946251822079009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحمد كريم بدر احمد42947251821012006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة472.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيحسين حميد عباس محمد42948251821116044

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحمزه محمد قاسم عباس42949251821022008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة471.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيسلمان االمير عبد مالك زيد42950251821122057

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة470.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمحسن مطشر سامي حسن42951251821122031

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيموسى غازي كريم تبارك42952271822106006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة469.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعطيه بندر رحمن بنين42953251822111011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيخضر علي عبد عصام زهراء42954251822071022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة469.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحمد نعمه كريم حسين42955251821012094

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعلي حميد سامي مقتدى42956231821051057

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيصيهود الساده عبد حامد مقتدى42957271821003138

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيمكطوف عنون كامل سجاد42958241821208016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعبود مطر جاسم علي42959251821025058

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيصبهود الحسين عبد الحسن عبد رقية42960251822079045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة465.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمزه هادي كفاح صادق42961251821012141

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة464.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيمحمد كاظم حميد مصطفى42962251821120013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيهللا عبد محمد هاني مصطفى42963251821025104

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيعطيه االمير عبد علي وسن42964251822170088

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المسائية القدس ثانويةالنجفادبيجاسم حسن ضاحي حبيب42965251821152006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبود هاشم عباس حسن42966251821024316

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيمحمد حسن علي رقية42967241822113010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيديوان راضي ريحان نبأ42968221822120027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيصيهود محمد الحليم عبد حيدر42969251821024099

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيفرمان زيد عبد خالد حسين42970251821012080

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيمحمد سوادي ابراهيم رواء42971241822145012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيالحسن عبد حاتم علي سرى42972251822086109

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيشعيل ميري سمير حسين42973241821029018

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعزيز هللا عبد الخالق عبد زهراء42974251822078053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم حسن نور42975251822085064

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة459.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعجم حسين مهدي محمد42976251821122147

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسن كاظم فاضل سجاد42977251821012134

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة458.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجياد رفاك فاضل زينب42978251822122061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمحسن عودة سعدون جعفر42979221821086013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيعادم شراد حسن حمد42980221821086022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيجبار حسن هادي عالء42981251821021022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيدخل هوله علي عبد هاشم42982241821014076

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيسهل هالل اياد حيدر42983241821022011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيهنين غني مزاحم غسان42984251821004028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيمجلي عوفي عبد مصطفى42985241821014065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة الهداية ثانويةقار ذيادبينعيمه راشد علي ذوالفقار42986221821342005

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجواد كاظم حيدر علي42987251821150066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعباس عبودي كريم زهراء42988251822056070
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيشوك ابو زيد عبد احمد ايالف42989231822113007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيعطيه الحسين عبد علي حسن42990251821015006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة454.0المختلطة السعدية ثانويةقار ذيادبيطويس محسن عدنان محمد42991221821247006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة454.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيحسن نعمه رضا مرتضى42992251821114007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة454.0الخارجيونالمثنىادبيمحسن بدر علي  محمد42993291821400046

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيناجي كاظم ماجد زينب42994231822087025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيلفته كاظم جواد حسين42995221821006015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيربيع صدام عباس احمد42996281821046003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيحسن كريم سعد محمد42997251821017035

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيحسن محسن ظاهر احمد42998251821015004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيلفته حسين حسن مسلم42999251821012291

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيعلي محمد العباس عبد امين احمد43000221821078001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيسروال العباس عبد خالد علي43001221821222016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيحمود حميد حيدر نور43002241822115066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيحسين الزهره عبد حيدر حسين43003251821049009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيصاحب رشيد مجيد رسل43004251822093017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيجبح عويد كاظم المنعم عبد43005241821014039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيالعزيز عبد حردان عدنان اثير43006271821022003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيساجت سلمان حسن حيدر43007271821003043

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبينعمة جديع مسلم عبد فاطمة43008251822055031

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبييوسف االمير عبد حسن زيد43009231821183027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفادبيبجاي محمد حيدر هيثم43010251821156045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعبادي جواد علي زيد43011251821115011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيجوده امير كريم شاكر43012251821013028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعبد طالب نوري رقيه43013251822061029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبينشمي ضاري حيدر زينب43014251822086095

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكاظم جعفر المجيد عبد الفقار ذو43015251821024102

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيخضير علي عبد كمال أحمد43016231821052004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيشدود عايد عباس علي43017221821041040

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعبيد جاسم غانم حسين43018231821164009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيحميد فليح جاسم مصطفى43019231821186020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيسلمان هالل محمد احمد43020231821006004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيصفوك حمزة محمد مصطفى43021251821012310

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيعبيد علي مفيد حوراء43022231822118005

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيهيل طالب محمد عباس43023231821010046

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيشمخي محمد جاسم حسين43024231821033015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيهادي كاظم علي حسن43025231821194003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيعيدان حسون علي كرار43026231821015022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفادبيالدين جمال حيدر جعفر صادق43027251821041007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلادبيحسن عمران علي جيهان43028231822134004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيعليوي جبر رحيم علي43029251721013034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيبصيو عجل الكاظم عبد حسين43030251821122042

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيموسى عبيد حامد محمد43031231821163027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيعلوان كريم احمد علي43032231821027025
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيحسين يونس مزهر مصطفى43033281821101062

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيلفته كاظم عباس حسن43034281821018014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيحسين علي حسين فاطمة43035241822145025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيالرسول عبد علي غزوان منى43036251822064050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيهللا عبد كاظم رزاق رسول43037251821004015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعلي عباس كاظم سجاد43038251821024125

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيخضير طالب موفق زينب43039231822084014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيحليوت صويح طالب مصطفى43040251821047033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعصواد مهدي سليم حسن43041251821044002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيكاظم جواد سامي ياسين43042231821208016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعلي سعيد خليل نوره43043231822092045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيساجت هادي عباس زينب43044231822187007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيمحمد ابراهيم عباس حيدر43045231821046020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيخليل ابراهيم صالح هاشم43046251821011061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجعفر عقيل شوكت علي43047251821012194

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعاكول عالوي الرضا عبد مشتاق43048221821039056

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيعبادي سليم جمال تقى43049231822089013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلادبيحمزه جاسم محمد حسين43050231821199006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيمرزوك حمزاوي الكريم عبد دعاء43051251822170023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيمشهد مشرع عبد مصطفى43052231821173066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعباس محمد السالم عبد علي43053231821173050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيمسير حسن فالح صادق43054221821006028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيحرج كريم حمزه فاطمه43055241822100037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيهادي شهيد صادق ايمان43056241822100007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيعبد غازي علي ابراهيم43057221821082001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيهادي كاظم قاسم هادي43058251821045015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعاجل جميل جواد علي43059251821025059

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيحاتم الحسن عبد عزيز ميثم43060251821114009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيمدلول غازي سالم محمد43061231821032066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيمحمد جاسم علي باسم43062231821034017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيمحمد الواحد عبد محمد امل43063231822114004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيعصاد عبد عيسى مسلم43064271821045047

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيالحسين عبد كاظم رحمن نايف43065231821055057

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيخلف فالح حيدر كرار43066221821006043

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيطاهر زيد عبد شاكر زهراء43067231822092023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمادي فاضل مسلم عبد تقي محمد43068251821012259

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعطيه حسين ميثم زينب43069251822078072

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيهللا عبد عاجل الرضا عبد علي43070251821025064

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيزغن مهدي فالح هللا عبد43071251821113019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمحسن هادي احسان امير43072251821024033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيعاصي حسين صفاء احمد43073231821250003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعباس جبار هادي مصطفى43074291821028173

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلادبيموسى غالب محمد شيماء43075231822152006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعالوي هالل حميد جعفر43076241821024011
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيحميد الحميد عبد حامد بالل43077211821053001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيشلتاغ زيد عبد محمد شمس43078251822086113

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيصكبان حسين ازهر احمد43079251821015002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيجابر فزع حميد اسعد43080221821086006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحسن جواد محمد مروه43081231822090038

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيجبر بدر حامد حسين43082221821042011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيحنتوش مسير صادق علي43083221821041037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعبود مطر علي محمد43084231821185021

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيكاظم مطر عباس علي43085231821179022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيكاظم حسن صادق العابدين زين43086251821122059

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيياسين مكي عادل االء43087271822094007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيخشان عبد حامد نجالء43088271822102139

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبينايف عبد حمزه مصطفى43089271821024067

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيحمدان هنو رعد كرار43090241821026012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيجاسم محمد قاسم نور43091221822109029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيمحسن ناجي يحيى نبأ43092231822091032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيساجت كاظم سامي منذر43093291821104063

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيتالي كريم حامد حيدر43094241821010019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيكصاد بهلول حسان فرحه43095291822057097

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعذابه حمزه كاظم سبأ43096251822053029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيخلف لوتي محمد الندى قطر43097281822072032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيحمزه نعيم وليد حمزه43098251821017014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيكله المحسن عبد ماهر رواسي43099231822082007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيطراد جندي طعمه زيد43100251821122055

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيطالب حسين فاضل محمد43101251821023045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيشهيد حسين علي نسرين43102231822271059

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيتويلي مطير كاظم براء43103221822166007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيمجيد قنبر علي فاطمه43104211822109030

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيحداوي جاسم فارس زينب43105231822080015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيغزاي الحمزه عبد محمد يوسف43106231821020055

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمزه محمد عالء تماره43107231822117023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيخالطي ساهي زامل عقيل43108281821011034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيحسين مظلوم االمير عبد اسامة43109221821227005

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيعويد شيال طالب سجاد43110221821373019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيعلي حسين بدر هللا عبد43111241821009027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيمزعل مجيد يوسف حيدر43112231821046021

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعبيد حمزه ياس علي43113231821014074

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيصبح حريز وحيد مصطفى43114231821252102

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيعبود كاظم حامد احمد43115271821037002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيسلمان هللا عبد رسول حبيب43116271821110005

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيرباط بدر سالم علي43117221821006037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيحسن هللا عبد رزاق محمد43118271821021057

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعطيه مخيف رضا محمد43119271821020065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيعبود سعيد عبد باسم43120271821037012
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيكتاب الكاظم عبد فؤاد آيات43121251822061002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيمحسن حمزه كريم غدير43122251822091050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبد حسين سمير ايمان43123251822056016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيشكر سلمان رياض رقيه43124251822085021

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسن محمد هيثم ساره43125251822056093

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيسهل علي حسين دعاء43126231822106007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيعلوان حبيب احمد المطلب عبد43127231821044065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعليوي دلي فاضل حسين43128291821014058

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيزوره الحسين عبد محسن ساره43129281822094033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيهللا جار صكبان عزيز محمد43130221821254025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةادبيحسين ناصر محمد حسين43131241821061008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيضجر كريم العظيم عبد علي43132241821051043

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمتعب حلواص قاسم عهد43133241822115051

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيابراهيم كاظم محمود بنين43134241822134013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيغالي والي خضير علي43135221821034018

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيحسين طعيمه حسين فاطمه43136241822107016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكاظم هللا عبد حيدر نور43137241822104045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيكشيش ذخر حمزة عباس43138221821222012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفادبيدرويش عباس علي سيف43139251821048011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيعلي حسن حازم ريام43140231822130014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعبادي تركي محمد آيات43141251822115001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيالكاظم عبد حسن سعد قتيبه43142251821122115

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسين كاظم محمد هند43143251822086196

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيعطشان جميل علي شذرات43144251822053031

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيصالح حسن حيدر سجاد43145251821008079

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعبود علي ياسين علي43146231821014075

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعلي مظلوم رياض طيبه43147231822093064

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيجاسم علي غايب العابدين زين43148231821027019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيبنيان ابراهيم علي حسين43149231821008051

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيحميد كحيط ناظم هادي43150241821014075

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيشايع طحيور هضم عيسى43151291721028103

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيكزار جبير علي عبد هدى43152261822073016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيلطيف علي الحمزه عبد نبأ43153271822104041

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيحسين ظاهر صباح غيث43154231821018027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيخلف فاضل عباس صابرين43155231822100022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيجاسم عبد عامر محمد43156231821250047

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةادبيلفته سلمان طالب محمد43157241821043034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيجراد صكر خالد جمال43158221821006010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيعجد عوده علي احمد43159231821010011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيقطان صالح مطشر ميثاق43160291821028182

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيعبود اعطيه سعدي حنان43161291822066013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيحسن محسن فاضل الهدى بنت43162251822107002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيمحمد مهدي الحسين عبد بتول43163251822085004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيحمزة حسن جاسم علي43164231821252058
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيغازي رغيد محمد زينب43165251822079065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيخريب كاظم جبار ستار43166261821164009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيخوين حسين فائق سجاد43167221821376047

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيعباس هادي حسن رباب43168241822107009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيحسن مظلوم سالم زهراء43169251822061033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيعبود شايع صادق نافع43170291821008088

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيعواد لفته مصطفى منتظر43171221821069041

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيرويس محمد بديوي ابراهيم43172231821183003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعلي الجبار عبد علي تبارك43173231822117020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيحسن جاسم ميثم امنه43174231822102006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيهادي صعيب ناصر مهيمن43175221821054044

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيسعيد كاظم حسن محمد43176251821026008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعلوان حسن فالح علي43177251821025065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيجوده مالك احمد رياض43178241821017025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيجعفر كاظم جعفر زهراء43179251822091027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيعمران علي حسين ندى43180231822121039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلي عباس مسلم عبد حسن43181251821122032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيجواد الحسين عبد ستار كرار43182271821017055

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيدريس ضعيف الكاظم عبد كريم43183291821021082

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيدويش حميد راضي وليد43184241821014077

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيمحسن كاظم جواد علي43185221821039039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيكاظم زيد عبد رعد تبارك43186271822078014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيحسون صاحب حسين علي43187271821024046

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعبد محمد حيدر حسين43188231721061013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد جبار علي جبران43189221821021009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعبود هويدي علي فاطمه43190251822078094

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعاشور ناجي نعمه دالل43191251822080033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعلي نعمه سعد تبارك43192281822093014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيسلمان داود عامر منتظر43193231821170034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيموسى محسن مشعل سياف43194221821376053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيكشكول جالب مشكور زينب43195221822422017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيدحام صليبي سعد حسين43196251821008053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيجبر المحسن عبد ضياء محمد43197231821061051

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيجوده خضير جبار محمد43198221821376120

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيخزن رحيم محمد علي43199241821023017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيالصاحب عبد هادي صالح سجى43200231822088026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيجاسم حسين الرضا عبد حسين43201231821044029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيفيصل جبار عمران مرتضى43202241821024037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسين خضير عدنان ازهار43203231822117003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيخنجر كاظم علي زهراء43204231822166003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيمهدي قاسم سلمان وائل43205221821062044

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعاجل فنوخ كاظم حمزه43206291821006018

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيمزيد غازي مرشد اخالص43207251822079001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيمشعل وحيد حازم مرتضى43208231821034082
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيعالج مهوال رفعت هللا عبد43209251821021020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمادي حسين علي حيدر43210231821055020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحسين كاظم جاسم حسين43211231821014024

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيمرزوك شعيوط نعيم علي43212221821082037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيجياد كاظم راهي دعاء43213251822056043

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيهوير فرحان علوان حسين43214221821376028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعطيه تركي حسين فاطمه43215251842084491

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة536.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعلوان محمد رضا محمد زهراء43216251842070084

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيفرمان عبد احمد اسراء43217251842084027

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة529.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد الرضا عبد اثير زهراء43218251842062251

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسون كريم احمد مقتدى43219251841205225

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة528.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهاشم العالي عبد نجم سيف43220251841150180

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد كاظم نوري علي43221241841061022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيجازع عباس فالح زهراء43222241842118047

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة519.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمتعب جفات حاكم محمد43223251841122176

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمرزوك جيثوم الحسن عبد امير43224251841150060

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحمود داخل يوسف كرار43225241841002066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمغير تركي ضياء علي43226241841001188

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد يوسف يعقوب حيدر43227251841031273

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة514.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائياحمد وهاب حيدر عالء43228251841122121

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيرشيد عبد نجم زهراء43229241842111050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس شعالن مهدي صالح43230251841150186

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيشمران كامل محمد احمد43231251841009014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحسن جوده علي حسين43232221841035050

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة507.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرزاق صاحب زمان زينب43233251842100364

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة505.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيخنفر كوني عادل مرتضى43234251841122199

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائياسماعيل دوحي العظيم عبد زهراء43235251842170142

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبيد رحيم فارس فاطمه43236231842081053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة505.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد عباس محمد احمد43237251841122015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةاحيائيحجي كاظم عمار عباس43238241841211014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيمعارج جاسم نعيم عباس43239221841309014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيفليح خليل فرات زهراء43240251842101068

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيناهي كاظم ياسين مصطفى43241251841012135

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة500.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكوير جواد احمد زهراء43242251842100263

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين مهيب حوراء43243251842100187

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالساده عبد حسن علي بتول43244251842059055

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياكبر كريم فاضل محمد43245251841031704

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد حنون كريم علي43246251841044149

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعالوي جابر عادل ايات43247251842083008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيعبود يعقوب علي برير43248221841007010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيجاسم عطيه محسن امير43249251841007031

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيليلو خضير حسن سجاد43250251841004026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةاحيائيمنحوش حميد حسن العابدين زين43251161841035001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيجحش جبر اسماعيل هاشم43252241841017042
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعبود صاحب ماهر احمد43253251841009013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكزار علوان حسن ساهر43254251841010065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيخنفور رحيم حسن قاسم43255251841030020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائياحمد اللطيف عبد عرفان صباح43256251842170211

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلوم منسي علي حسن43257251841044043

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد أحمد زينب43258251842096128

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيراضي علي بيبر مصطفى43259251841044248

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيوحيد هادي اياد بتول43260221842190029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيمحسن حاتم ريسان زهراء43261271842091045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيباقر جابر منذر حليمه43262251842084145

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم محمد رجاء اسامه أحمد43263251841031003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر علي طاهر43264251841044111

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيمحيسن لفتة محمد بنين43265251842068008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكطيوي وحيد كطران زهراء43266251842070082

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيخريبط غانم حسن علي43267231841014053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءاحيائيمغامس رحيم كاظم زينب43268271842086008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحبس سلمان هيثم حسين43269251841150128

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيرسن عواد فارس احمد43270251841008011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيكاظم حاكم يوسف معين43271251841008151

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيابراهيم عبد جميل مريم43272271842093045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيراضي كاظم جواد غفران43273241842113012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد عايد ناظر احمد43274271841002020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيستار خصاف كريم هاجر43275251842102047

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيعبيد حيال طالب العابدين زين43276221841027009

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي فاضل مسلم نبأ43277251842084598

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسن حسين محمد43278251841051028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيلفته هويدي فاهم صبا43279251842076056

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيمجهول عبيد محمد مريم43280251842076066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحنون مطر الحسين عبد فاطمه43281251842084504

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد رحيم سمير فاطمه43282251842066033

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعطشان جبر اركان اسراء43283251842122010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم حسوني عقيل مسلم43284251841031781

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةاحيائيحسين هاشم حامد بتول43285241842099003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيعنبر محمد حسين حنان43286251842082012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسن جبر حمزة بشرى43287241842100017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة479.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيعامر طارق مطشر عيسى43288221841259008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشدهان كاظم رائد ساره43289251842096163

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحبيب كريم ماجد أمين43290251841010008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمري شتيوي رزاق عقيل43291221841039073

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد جواد فكري مرسلين43292251842062597

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم عرفات تقى43293251842053013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيغازي كاظم جواد بنين43294251842083010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيذهب موسى عماد زهراء43295251842170380

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد عطية كاظم مروة43296251842084555
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد راضي عالء مرسل43297251841205201

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمرهش طراد تومان نور43298241842220304

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيتايه حمد فاهم علي43299251841010095

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيخوشي كلف سالم سماح43300251842053045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد ياسين عارف اياد43301251841012011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحمود حسن فالح فاطمه43302221842393087

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيخضر حسين ناجح بنين43303241842144019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد محمد بنين43304251842084113

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن مهدي صالح شهد43305251842062432

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم حميد فيصل زينب43306251842170172

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعبود هاشم ماجد احالم43307251842101007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيحميدي موسى عامر طيبه43308251842066029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعزيز الشهيد عبد طالب فاطمه43309251842084501

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيواجد عميمه ابو محسن نور43310251842059487

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيصاحب ناظم باسم بنين43311251842059061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيجاسم موسى حسين مرتضى43312251841012121

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعيبح وادي حيدر زينب43313241842220343

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيشطنان هادي عباس فاطمه43314231842100040

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة474.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد نجاح عامر حوراء43315251842100179

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيمطر جايش مهدي علي43316251841030019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة553.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيخنجر طالب محمد مصطفى43317251851009178

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جبار فوزي زينب43318251852170062

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيفارس قادر ناهض حسين43319161851112020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسين رزاق مكي فاطمه43320251852096060

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر جواي حسين مريم43321221852161017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجابر جواد ميثم غاده43322251852084136

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيصالح شناوه صالح حيدر43323251851007077

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسن جواد ثامر صفا43324251852059205

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحمزه حمودي خالد حمزه43325231851003032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه كامل نبيل زهراء43326221852397011

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيسلطان كطران محمد قاسم43327251851052035

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيالحسين عبد علي حسين اسراء43328251852170002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسعدون هللا عبد نزار اسراء43329251852084015

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم حسن سليم الهدى نور43330251852062106

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعلي جبار داخل عباس43331261851010049

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيرضا حمود عقيل ايمان43332251852096007

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيعطشان الرزاق عبد خميس حيدرر43333221851010039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيبدر مكي يعقوب محمود43334161851089102

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيمحيسن خضير حسن حسين43335251851051008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيحسان رزاق عيسى فاطمه43336241852097030

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد عباس رحيم المصطفى نور43337241851014063

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس ناطور حاكم سالم43338241851154003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة486.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيدايم كاظم موجد حيدر43339291851153082

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفتطبيقيحسن محمد علي عقيل صادق43340251851039004
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيمتعب مدلول حميد محمد43341251851012107

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيجبر كاظم كفاح نور43342251852083048

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجوده صاحب حسين رقيه43343251852062034

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيهللا مال اموري مسلم علي43344251851012094

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيناصر قاسم حسن علي43345161851060100

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة484.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد فالح وليد شهد43346251852062062

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيزغير عبيس عذاب نرجس43347241852095037

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمهدي عبد يوسف عطاء43348251852084132

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيدرويش السالم عبد احسان زهراء43349271852083012

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعيسى شبر الرؤوف عبد ساره43350271852087039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيمكي عباس هللا عبد رمله43351271852069020

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيموسى راضي عبد اشراق43352231852113006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمحمد ابراهيم صباح زينب43353231852087026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيصايل جبر عبد شهد43354231852080045

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيحمزه جبر ثامر منتهى43355271852052072

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين عبد يوسف اصيل43356241852101003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيحرش محمد حسن مؤمل43357251851051022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيجادر عاصي سامح حيدر43358251851007074

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيعبد محمد صاحب اسيل43359271852054001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة482.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيبديوي عبيد ابراهيم احمد43360251851122002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحسين جبر ثائر علي43361231851008051

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيشعالن حاجي يوسف محمد43362241851016095

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيحرف محسن كاظم منار43363241852088017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيصالح ابراهيم رضا دعاء43364251852061006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحمزه خلف حيدر زينب43365271852056039

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة481.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيشدهان علي رزاق مسلم43366231851164044

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقينعمه سلمان نعمه احمد43367231851030003

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيكاظم مسلم عبد علي فاطمه43368251852101013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعوفي عالج نبيل هدى43369251852122070

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيمحسن منعم جعفر حوراء43370251852113002

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيخضير محسن موفق سجى43371251852062059

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيجالب عطيه عدنان نور43372241852149019

االثار كلية/الكوفة جامعة636.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيهاشم االمير عبد سعد زهراء43373251822086073

االثار كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبيعباس الرسول عبد نزار لؤي43374251821160041

االثار كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيرطان موسى حميد سجاد43375251821012130

االثار كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيكشتل عرمش ماجد حوراء43376251722082017

االثار كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيكاطع منديل ناجح حيدر43377241821016016

االثار كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعلوان حمداوي حمزه عمر43378261821013097

االثار كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيصبر علي اعيان كرار43379221821078013

االثار كلية/الكوفة جامعة421.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيمحميد عجم مالك عباس43380231821196008

االثار كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيصافي هللا عبد عواد مرتضى43381221821376134

االثار كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيمحمد هاشم حميد مصطفى43382231821003086

االثار كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيموسى الزهره عبد احمد الهدى نور43383251822064053

االثار كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم مهدي صالح زينب43384251842170164
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االثار كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيكتاب االمير عبد رياض انوار43385231842127004

االثار كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم لطيف محمد ايمان43386251842084066

االثار كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمهدي عناد علي بنين43387271842068021

االثار كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحمزة عباس كريم سرى43388251842170195

االثار كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمهدي عطيوي جبار صفاء43389251841044108

االثار كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيبحر صالح مهدي وفاء43390251842059506

االثار كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيعباس حميد جاسم نور43391251842104025

االثار كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيحمزة راضي محمود آيات43392251842057002

االثار كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدريس مرزه ناظم احمد43393251841031065

االثار كلية/الكوفة جامعة451.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين علي محمد حسن مهدي محمد43394251741200045

االثار كلية/الكوفة جامعة451.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم عيدان مسلم عبد سكينه43395251842100429

االثار كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين مرداس مهدي زينب43396251842084368

االثار كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيكاظم لعيبي فيصل هللا عبد43397251841150202

االثار كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيموسى صاحب زهير احمد43398251841205010

االثار كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيخلف حسن فالح اسراء43399251842055004

االثار كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد عبد علي حسين43400251841205052

االثار كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيرشيد محمود طه رواسي43401111842106019

االثار كلية/الكوفة جامعة448.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جبار جاسم مريم43402111742065052

االثار كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد محسن رعد حيدر43403251841041007

االثار كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفاحيائيحجار كاظم مهدي منصور43404251841013020

االثار كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعبد سعيد علي منى43405221852190087

االثار كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيزهوري طعمه عامر مؤمل43406251851022036

االثار كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجاسم كاظم نوح زهراء43407251852059153

االثار كلية/الكوفة جامعة470.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحبيب هالل علي عبد نور43408251852062111

االثار كلية/الكوفة جامعة469.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفتطبيقيناجي حسون فالح بنين43409251852077001

االثار كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيكاظم محمد مسلم نها43410251852059280

االثار كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين جالب كشيش رقية43411241852106019

االثار كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيعبدالمحسن عوده ضياء انوار43412161852283005

االثار كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيناصر مهدي حسن مهدي43413251851205139

الفقه كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعبود محمد قاسم رسل43414251822056048

الفقه كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعبيس شندل حسن ايناس43415251822075007

الفقه كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفادبيكاظم علي محمد حسن محمد زهراء43416251822099007

الفقه كلية/الكوفة جامعة506.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيكريم ابراهيم اياد سجاد43417221821057013

الفقه كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعبود محمد جعفر دعاء43418251822096014

الفقه كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيمحمد مصطفى كنعان اسين43419251822082002

الفقه كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمهدي العظيم عبد مرتضى شهد43420251822080071

الفقه كلية/الكوفة جامعة456.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيصالح مهدي محمد قاسم43421231821035019

الفقه كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيكريم رزاق رياض سحر43422251822078080

الفقه كلية/الكوفة جامعة448.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيعبود جبار باسم محمد43423231821035021

الفقه كلية/الكوفة جامعة445.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيعاشور كنان رائد حنين43424251822121002

الفقه كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيمحسن جواد سعد فاطمة43425251822063007

الفقه كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيمحمد غني احمد فاتن43426251822107023

الفقه كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيصاحب مارد مكي جمانه43427251822056036

الفقه كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيمحمد حسن حازم آيه43428251822073006
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الفقه كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيخليف محمد موجد محمد43429231821252095

الفقه كلية/الكوفة جامعة437.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيرسن محمد حسين دعاء43430251822114002

الفقه كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيملهود دغيمش شعالن هيفاء43431251822064059

الفقه كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيمحسن راشد منذر نور43432251822056153

الفقه كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبييوسف احمد محمد فدك43433251822107025

الفقه كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيمطرود عبيد يحيى غدير43434251822090018

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيجدعان مطرب دوام نور43435251822115029

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيسلمان غافل احمد حسن43436251821111005

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيحمزة األمير عبد جعفر نمارق43437251822093044

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعباس صبري جاسم زينب43438251822080057

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيطابور حسين سالم فاطمه43439121822105123

الفقه كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيكاظم الزهره عبد محمد سيف43440251821047022

الفقه كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمخيف الحسين عبد كريم اكرم43441291821028022

الفقه كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيظاهر نعمه علي احمد43442251821024021

الفقه كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيعبد حميد عامر عباس43443251821017022

الفقه كلية/الكوفة جامعة431.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيحسين هلول جفاطه عباس43444231821191005

الفقه كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعلي حسين عامر مرتضى43445231821034083

الفقه كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيهادي جواد مثنى زينب43446241822140036

الفقه كلية/الكوفة جامعة431.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمشكور جواد علي غفران43447251822111028

الفقه كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيراهي سعيد علي رباب43448251822066012

الفقه كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيسلمان علي حيدر بنين43449251822082005

الفقه كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحمزه الرضا عبد محمد مسلم43450251821024270

الفقه كلية/الكوفة جامعة430.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيسلمان قاب مهدي نبراس43451251822122101

الفقه كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمشعل نعمة رزاق مريم43452251822064047

الفقه كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيمهدي موسى كاطع انوار43453231822113005

الفقه كلية/الكوفة جامعة428.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلي لطيف عصام رغد43454251722122042

الفقه كلية/الكوفة جامعة428.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيذرب علوان خالد إيمان43455251822115002

الفقه كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيالصاحب عبد محمد حافظ فاطمة43456251822063006

الفقه كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعبود هويدي علي زينب43457251822078070

الفقه كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيحسين عويز رشيد العابدين زين43458261821164008

الفقه كلية/الكوفة جامعة427.0للبنين التراث ثانويةبابلادبينواد فضاله عامر حمزه43459231721068023

الفقه كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمزهر كنش ابراهيم زهراء43460251822080040

الفقه كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيعلي عبيد جاسم عذراء43461251822091047

الفقه كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيكاظم عبيد داخل نورا43462251822091067

الفقه كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيحواس عبد محمد علي43463121821203021

الفقه كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيسعد محارب فرحان علي43464231821032051

الفقه كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيمخيلف طالس هللا عبد يوسف43465251821011065

الفقه كلية/الكوفة جامعة424.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيعبود النبي عبد محمد علي43466231821161025

الفقه كلية/الكوفة جامعة424.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيساير جبير حاكم مصطفى43467231821196019

الفقه كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيعاشور شاكر جبار تبارك43468231722137009

الفقه كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيحمادي نعيم جاسم علي43469221821021027

الفقه كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيشالش الزهره عبد حسين هدير43470251822107028

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيصالح كزار عناد عالء43471231821032043

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيجاسم راشد بشير استبرق43472261822071002
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الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيخضر شايع حسين رقية43473291822067013

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمنخي جبر شمخي محمد43474221821028064

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات االكرمين ثانويةالنجفادبيكاظم عبيد الكاظم عبد االء43475251822081002

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعطشان عبد نعمه ضحى43476251822086124

الفقه كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمحيسن كاظم فارس رسول43477251821008070

الفقه كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيهللا عبد هاشم رحيم الحسين43478221821021007

الفقه كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيخشيش حسن علي زمن43479251822107013

الفقه كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمكي الرضا عبد مشرق نهله43480251822080097

الفقه كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيالزهره عبد محمود صبحي حسن43481251821024312

الفقه كلية/الكوفة جامعة422.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيفيصل حاتم عظيم هدير43482241822158008

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيمحسن نعمه عاد زينب43483251822107019

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعلي طالب كاظم اشراق43484231822090002

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيناصر صاحب محمد احمد43485251821012021

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسلمان جبار ستار اكبر علي43486251821024340

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعاتي لعيبي نوري فاطمه43487251822078099

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيجعفر ربه عبد جعفر مقتدى43488251821150098

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيكشمش شهاب محمد زينب43489251822079066

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيحرب ضاحي باسم صبا43490251822078085

الفقه كلية/الكوفة جامعة421.0الخارجياتكربالءادبيراضي محمد جاسم تبارك43491271822401025

الفقه كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيجاسم حسين اعالن محمد43492231821033066

الفقه كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعليوي حامد محمد حسن43493251821008045

الفقه كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيجاسم حمزه رزاق محمد43494251821013049

الفقه كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةالنجفادبيحمزه عبيد حمزه سرى43495251822171019

الفقه كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحسن بشيوي حامي زينب43496251822079058

الفقه كلية/الكوفة جامعة538.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن مهدي صالح محمد رضا محمد43497251841031645

الفقه كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعبد كريم اياد زينب43498251842053037

الفقه كلية/الكوفة جامعة515.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييونس عيسى سعيد فاطمه43499251842100529

الفقه كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيباقر جعفر مصطفى الدين صدر43500131841210012

الفقه كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم خضر الحسين عبد زينب43501241842100040

الفقه كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد حسن فليح فاطمه43502251842170249

الفقه كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد الحسين عبد سجى43503251842170190

الفقه كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيشكر عبدالمحمد رضا عباس43504251841007121

الفقه كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيرحمن جاسم ناصر جواد43505251841150080

الفقه كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيبرهان جبر احمد دعاء43506251842059135

الفقه كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيمروح جبر هللا عبد بنين43507251842089010

الفقه كلية/الكوفة جامعة468.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيطه العباس عبد حيدر آيات43508251842096010

الفقه كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيبطي عوض سعد دعاء43509251842084184

الفقه كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخضير ياسين علي الهدى نور43510251842084619

الفقه كلية/الكوفة جامعة464.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيشنباره كاظم جبار احمد43511231841042002

الفقه كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمراد مريد رسول ساره43512251842084379

الفقه كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيفرحان االمير عبد سعد ايمان43513251842170036

الفقه كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيهويدي علي عبد محسن ميثم43514251741007282

الفقه كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمجيد كاظم حسين نور43515251842070174

الفقه كلية/الكوفة جامعة461.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفاحيائيعبيد ياسر سمير حسن43516251841013006
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الفقه كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيكاظم كريم قاسم طيبة43517251842087046

الفقه كلية/الكوفة جامعة461.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيابراهيم بالل ماجد اسراء43518251842111002

الفقه كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم يوسف رياض زهراء43519251842108089

الفقه كلية/الكوفة جامعة460.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعوفي زاير سعد تبارك43520251842062119

الفقه كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيخضير كاظم اياد رؤى43521251842070053

الفقه كلية/الكوفة جامعة620.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيطراد احمد مصطفى جواد محمد43522251851044136

الفقه كلية/الكوفة جامعة576.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيعبيس عبد موسى احمد43523231851061005

الفقه كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعريبي هالل كامل هدى43524241852149023

الفقه كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمرزه شاكر فاضل شهد43525251852059201

الفقه كلية/الكوفة جامعة479.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيراضي علي عامر حوراء43526251852122017

الفقه كلية/الكوفة جامعة479.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيعلي عبد مكي فرحان سرور43527231852205011

الفقه كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعيدان شراد زهير زهراء43528251852059140

الفقه كلية/الكوفة جامعة477.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيكاظم مهدي علي غسق43529231852166008

الفقه كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيبلكت الحسن عبد عدنان الهدى نور43530251852084187

الفقه كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيصكبان شاطي ماجد رند43531251852084073

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة636.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان الكاظم عبد جواد هاجر43532251842062708

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة628.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمحسن عليوي مهدي سكينه43533231842142120

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة604.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيكزار حسين عماد ايات43534241842149004

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة601.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجودي عبدالجليل مهند حسن43535251841031164

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة598.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرجه عبيد احمد محمد43536131841011032

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيلعيبي باقر محمد منتظر43537241841203200

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة590.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيجاسم هاشم حميد آيات43538251842099002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيمثنى عجيل خالد فاطمه43539221842166037

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيسلطان جالل احمد هللا عبد43540221841001093

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعالك مظلوم شاكر محمد43541261841005087

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيحمود الكاظم عبد رشاد زهراء43542161842187011

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة576.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيحمزه الحسين عبد علي ايات43543221842170012

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة575.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيالعزيز عبد الجبار عبد حيدر زهراء43544271842077039

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة573.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائياسماعيل الحسين عبد سلمان احمد43545291841013001

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة570.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيداخل محمد جاسم حيدر43546271841040011

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة570.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلم مهدي فاضل فاطمه43547251842062545

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعبد سامي وسام سجاد43548251841200040

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحاتم الجليل عبد كريم رملة43549161842202046

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة559.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعفات دهش غالب مريم43550251842100612

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة559.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد جعفر الحسين عبد تبارك43551251842100127

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة558.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجابر معز علي محمد علي43552251841205124

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة555.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي رسول عماد اسماء43553251842062048

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيحتروش علي حسين مقتدى43554231841011088

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة552.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيشريف احمد صبيح نورالدين43555251841007283

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة547.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحسن الهادي عبد محمد رسل43556271842093017

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة540.0للبنات االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد اسماعيل الكريم عبد فواطم43557241842099006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة539.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبداالمير حسوني رائد محمد43558251841031642

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة536.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه مهدي نعمه زهراء43559251842100340

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة535.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي عبد هادي جعفر اسراء43560231842088008
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة533.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيجواد علي علي علي43561251841009166

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيطرف جبار فاضل حسن43562221841042007

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة531.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد فليح باسم اسراء43563251842062036

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم نصيف حسين نرجس43564251842096283

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة530.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحساني هادي مكي رضا محمد43565251841001235

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة529.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم جبار ستار زهراء43566251842084275

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد صالح ثامر مرتضى43567251841031743

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة529.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيابراهيم الهادي عبد حسون ماجد43568291841007173

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيمظلوم حسن الرؤوف عبد سالي43569281842190053

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن رياض محمد عباس43570251841031383

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة525.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير محمد وفاء غدير43571251842100496

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسون كريم محمد مرتضى43572231841017163

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة523.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشايع بجاي سعيد علي43573221841003135

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان خليل احمد تمارة43574241842106025

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم جحيل الكاظم عبد نبراس43575251842059461

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهلول الرضا عبد ناهي الزهراء فاطمه43576251842100516

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيعمران علي عبد احمد زينب43577231842134034

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح الرسول عبد حسين هند43578251842062733

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيحميد ابراهيم حيدر كرار43579251841034029

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود الزهره عبد صباح بتول43580251842059052

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد اليمه عبد ثائر مريم43581251842059415

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة520.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيياسر عبد فليح سلمان43582221841065021

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيلطيف كاظم تحسين تبارك43583251842086011

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيترف الكاظم عبد بهاء مروه43584251842108198

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعبد حسن فليح علي43585251841051015

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحمد ناجي رسول رشا43586271842055073

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة518.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسن فالح تبارك43587251842100133

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيوزير طعيمه عباس منى43588221842156141

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلمان دهش عباس ايه43589251842096032

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخضير محسن محي احمد43590241841207024

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيموسى مهدي عصام تبارك43591251842108046

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيحمزه صالب زهير تقى43592231842083009

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيمحمد حسين حامد علي43593231841040030

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة505.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيسلمان عبد عدنان زهراء43594231842102020

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد الحسن عبد يامر زهراء43595241842103052

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة503.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجابر سلمان سالم همام43596241841001309

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة503.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حميد مجيد شهالء43597251842100455

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحميدان جاسم حسين منتظر43598271841005306

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عطا شحاذة خالد رقيه43599181842275037

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد هللا عبد تحسين الدين نور43600101841205111

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه عبد حسين زينه43601231842088178

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيخلف االمير عبد حسين ابراهيم43602231841009001

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيمحسن عزيز مظفر نهال43603221842162111

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيعبادي هادي محسن نور43604251842082034
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة498.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر علي حسين مروه43605251842062599

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيجواد هللا عبد فوزي كنز43606231842127049

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيكاظم جواد امجد محمد43607221841003200

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد زوري علي سراج43608251842070109

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبود مجيد حسين فاطمه43609251842059370

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيذياب خلف مالك يونس43610271841020073

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمحمود شاكر لواء اسراء43611251842058001

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيجمعه زغير علي حسن43612261841018006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعبود حميد علي حيدر43613261841033039

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيعبود عمران طالب ايه43614231842124006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كاظم حسن باقر43615251841031100

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيزرزور مجيد هادي القدوس عبد43616241841046025

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيمنصور ارحيم نجاح علي43617221841067047

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم ناجي مؤيد حوراء43618231842087068

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيراضي عجيل لطيف حسين43619261841022037

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائينور عبد عطيه علي حسين43620251841001084

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم رضيو بدر التقي محمد43621241841039032

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة493.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيسالم كتاب حسون كريم43622231841017131

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمطرود عبد ناجي سجى43623251842086046

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيوداعه مهدي صالح محمد عباس43624251841001150

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمجيد رشيد علي حسين43625121841030056

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة491.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى ناجي احسان طيبه43626251842100474

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة491.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد نعمه مهدي محمد43627251841031725

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيقاسم كاظم غياض محمد زهراء43628121842110036

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيحسوني فليح رياض الرسول عبد43629251841051008

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي عيدان خالد وليد43630251841031897

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيطعيمه جبر حيدر مخلد43631261841022135

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجبر عوده علي يوسف43632231841020329

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةاحيائيعبد والي سعدون شهد43633241842142015

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عبيد عليوي بنين43634251842100107

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداخل هللا خير علي محمد43635161841075251

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسرحان سلطان محمد زهراء43636251842084313

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكريم خضير حيدر عامر43637271841001100

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيشاهين عوده محمد مجتبى43638221841311092

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيابراهيم هادي حيدر هاشم43639231841009120

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيحميدي عبد ترتيب حسنين43640251841011005

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيمنصور علوان محسن محمد43641261841208023

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيعلي حسن طالع علي43642261841162012

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين كاظم رزاق قمر43643251842084544

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه الزهره عبد تحسين زهراء43644251842100267

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيعلي حسين محمد سيف43645211841081022

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة484.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيخضر حمزه سالم سعيد43646251841122094

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيشريجي خلف علي آدم43647261841033004

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيناصر رمضان احمد مرتجى43648221841077088
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعبود كريم خضر محمد43649221841035163

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد حسيب احمد43650271841001011

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحسن نعمه كامل عالء43651251841009135

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع كاظم احمد جمانة43652241842121037

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيشالل صالل عالء رسل43653231842088090

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيصالح مهدي صدام سجاد43654231841019053

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحيدر كاظم طالل مريم43655231842121065

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيصالح عباس جاسم علي43656251841151075

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيجاسم سعدون سالم حوراء43657281842057006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلوان حسين ناصر مريم43658251842084578

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجوني غني جمال زهراء43659221842323067

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيهاشم جواد فارس ضحى43660251842101097

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيابراهيم الرزاق عبد الجبار عبد حنين43661251842101036

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمحمد احمد الكريم عبد العابدين زين43662161841049017

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة479.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائياحمد كاظم حسن بنين43663251842082009

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة478.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس محمد ياسين مصطفى43664251841031841

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيجمعه اصغر صباح بتول43665201842148005

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة575.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيبردان شامه ابو صالح ثمر43666241852220124

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة562.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيجواد الجبار عبد مصطفى زينب43667231852114024

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة554.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجاسم ابراهيم الرسول عبد علي43668291851007127

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة550.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحسين علي حسين هللا خير43669251851122055

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة547.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيوادي خلف رحمن حمزة43670221851019022

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيحسن جميل خالد داليا43671271852067019

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة539.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيرفيش صبار باقر مروه43672271852063097

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة528.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد محمود رحيم مسره43673251852084173

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة526.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم فالح موسى43674271851045067

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيسعيد تقي محمد الدين عالء زهراء43675251852087009

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عبد ناصح مرتضى43676221851044026

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيحسن حمزه فؤاد بتول43677251852086002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة520.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيعبادي عباس محمد االء43678251852076006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة518.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد السادة عبد باجي كرار43679241851030020

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة517.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيالوهاب عبد الستار عبد الكريم عبد نور43680271852055090

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة516.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد علي حسن43681271851020009

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحسين الزهره عبد ناجح تقى43682251852084042

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن كاظم غانم هند43683241852124021

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيخضير هادي لفته الهدى نور43684181852176025

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة512.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسين كامل الرزاق عبد هدى43685251852062118

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة511.0المختلطة سليم الدين عز الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيهاشم كريم احمد محمد43686251851124010

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد راضي امين سهاد43687161852169073

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة508.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعاشور اسماعيل ابراهيم مصطفى43688251851008173

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيعبود الحسن عبد قصي طيبة43689251852056018

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقينيران جاسم شعالن حسين43690241851012013

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة502.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحلوس كريم مهند بتول43691251852062010

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة502.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمحمد الهادي عبد ميثم مؤمل43692251851007189
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة501.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيغالي حريز سجاد رعد43693251851150111

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيخضير هللا عبد نبيل حسنين43694251851022014

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيخنفور حسون محمود أمنه43695251852084005

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيجالوع حمد محمد كرار43696161851076050

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسن محمد الكريم عبد زينب43697251852108019

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة499.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيالحمزه عبد علي ظافر علي43698251851205074

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيطاهر سلمان خضر مرتضى43699161851001172

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة497.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبدالرضا محمد هاشم محمدباقر43700261851009058

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة496.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد خليل سهام حسين43701251851150074

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيخليل وليد مثنى احمد43702271851013016

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقينصيف جلود حسين اسراء43703221852156002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة492.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالعباس عبد جودي علي نور43704251852062112

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجوان رعد عقيل كرار43705251851014019

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة492.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقينوري جمعة حسين االمير عبد43706101851043019

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعنفص كريم حسن بنين43707241852102008

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيشاكر اسماعيل فارس غفران43708291852055028

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة489.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيهادي رزاق سالم سيف43709251851011020

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيجريدي عليوي حبيب زينب43710231852142028

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسن فالح الهدى نور43711271852083048

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعلي هادي محمد علي43712251851007164

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيموسى حسن عقيل غيث43713251851044115

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد هلول غانم احمد43714241851001005

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيجابر كاظم فالح أحمد43715231851212002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة488.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع غضبان كامل احمد43716221851011005

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد العباس عبد الدين تقي علي43717271851030052

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيسلطان فرحان خليف مصطفى43718291851101006

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعباس كريم صبري ناصر43719271851004087

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيسلمان فهد علي حسين43720251851116030

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيجاهن حسين هاشم احمد43721161851135003

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسين علي عادل علياء43722251852059215

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيعباس صادق حسين سجاد43723231851046016

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيجوده وهيب ثامر زهراء43724271852070009

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعبد كاظم جبار غدير43725241852117054

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة487.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيكحيط فاهم عادل امير43726251851034001

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيحمد هويج حمد محمد43727271751035043

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيعباس مجيد نوري نورهان43728251852056031

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيوحيد محمد حيدر بشار43729101851002003

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حاتم اسعد علي43730161851043086

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم هاشم كاظم حسن43731161851043031

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقينصيف عوده عصام سجاد43732231851004038

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيجوده هادي علي حيدر43733271851020017

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعلي يونس رسول مسلم43734251851200067

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه غافل كاظم موسى43735221851020075

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيكاظم زيد عبد حسن فاطمه43736251852089022
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعلي هللا عبد خليل آية43737231852088003

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيلفته جبار نعيم احمد43738281851036003

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيحميدي ثامر كاظم موسى43739291851026072

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيحمزه راضي فالح شهالء43740271852071025

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيشهيب عبيد عباس آمنه43741231852105001

الطب كلية/تكريت جامعة710.9للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيحمدي احمد صبحي محمد سعدي صفا43742181842178012

الطب كلية/تكريت جامعة708.3للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيحمود طه منير فرح43743181842178014

الطب كلية/تكريت جامعة707.9للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيرجا حثيرب عثمان عمر43744181841032019

الطب كلية/تكريت جامعة705.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيزيدان سامي غازي مصطفى43745181841003033

الطب كلية/تكريت جامعة704.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح احمد مهيب أنس43746181841049001

الطب كلية/تكريت جامعة703.8للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم السالم عبد همام43747181841032036

الطب كلية/تكريت جامعة702.5للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم هللا عبد الرزاق عبد نور43748181842178025

الطب كلية/تكريت جامعة702.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخوجه خليفه فائز الرحمن عبد43749311841024083

الطب كلية/تكريت جامعة701.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيصالح عوني فوزي سجى43750181842161026

الطب كلية/تكريت جامعة701.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيجمعه مظهر عبد رقيه43751181842161020

الطب كلية/تكريت جامعة700.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيياسين عطله قحطان تبارك43752181842161010

الطب كلية/تكريت جامعة698.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيعبد ابراهيم جميل اسماعيل43753181841041007

الطب كلية/تكريت جامعة697.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل محمد عدنان طيف43754131841224010

الطب كلية/تكريت جامعة697.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيسهيل عباس محمد اشواق43755181842242018

الطب كلية/تكريت جامعة696.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيحمود محمد حميد قصي43756181841342014

الطب كلية/تكريت جامعة695.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيمجيد شكور قيس شهد43757201842109046

الطب كلية/تكريت جامعة695.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيعبود ابراهيم عامر مريم43758181842172055

الطب كلية/تكريت جامعة694.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسن منذر يونس43759191841067089

الطب كلية/تكريت جامعة694.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحسين جاسم عجيل ريا43760181842247013

الطب كلية/تكريت جامعة694.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيصالح عزت باسل طيبه43761181842183030

الطب كلية/تكريت جامعة694.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد جاسم مريم43762181842250036

الطب كلية/تكريت جامعة693.5للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيجاسم حسين قحطان افنان43763201842116005

الطب كلية/تكريت جامعة693.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمطلك هالل علي محمد43764201841399037

الطب كلية/تكريت جامعة693.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرشيد حسن رفعت رنده43765201842340046

الطب كلية/تكريت جامعة693.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد سعد حسن43766201841259248

الطب كلية/تكريت جامعة693.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيعلي يوسف خالد وليد43767201841025087

الطب كلية/تكريت جامعة693.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد حميد حازم ريام43768181842271019

الطب كلية/تكريت جامعة693.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد هاشم رقيه43769181842170033

الطب كلية/تكريت جامعة693.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عطا الدين ضياء حيدر43770171841042010

الطب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيعطية هادي حسن بنين43771181842275018

الطب كلية/تكريت جامعة692.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيشريف الرحمن عبد صباح سميه43772201842334125

الطب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي فاروق اسماء43773201842160006

الطب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم جواد خضير ساره43774181842375015

الطب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن حميد اسراء43775181842275002

الطب كلية/تكريت جامعة692.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطاحيائيثجيل محمد منذر يونس43776261841176013

الطب كلية/تكريت جامعة692.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيسعيد هاشم عدي ميار43777311842065011

الطب كلية/تكريت جامعة692.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيحسن رضا مهدي بشرى43778201842340028

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمد الجبار عبد ثامر حوراء43779181842205015

الطب كلية/تكريت جامعة691.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسن سعيد عماد اية43780201842282172
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الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين احمد جاسم رهان43781121842106033

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلوان محسن عمار زهراء43782231842090115

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيراضي فاضل جهاد حسين43783231841252031

الطب كلية/تكريت جامعة691.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد شاكر سامي هدى43784201842331165

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم علي هديل43785201842141047

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيخضير حسن عباس حسام43786271841035004

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفاخر حيدر صباح سكينه43787131842118126

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعالوي غالم مؤيد يوسف43788191841066142

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد رجاء حارث ريام43789181842172030

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيرستم العابدين زين احمد مريم43790201842114060

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي صالح مرتضى43791181841036093

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيجواد عمران محمد ايات43792181842275009

الطب كلية/تكريت جامعة691.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسن احمد يوسف زهراء43793181842243046

الطب كلية/تكريت جامعة690.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحمود حسون عون عبد هدى43794271842077093

الطب كلية/تكريت جامعة690.5للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين الرضا عبد احمد نرجس43795141842129065

الطب كلية/تكريت جامعة690.2الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيذنون صالح منهل تقوى43796171842318019

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجواد عزيز رياض عال43797171842286268

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل خالد بيداء43798171842288063

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيعلي حيدر احمد الهام43799171842269002

الطب كلية/تكريت جامعة690.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد باقر محمد بهزاد فاطمه43800201842394007

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيمكي هادي فاضل علي43801111841032048

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان جخم جميل جعفر43802251841031118

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائينوح يوسف زكي صادق محمد43803251841016055

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائييوسف عبدو ناجح اسامة43804331841016004

الطب كلية/تكريت جامعة690.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمود اموري قيس بنين43805251842062107

الطب كلية/تكريت جامعة690.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالسادة عبد حسين علي كاظم43806121841170022

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي لبيد براء43807121841030033

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم كاظم جواد علي43808121841024014

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعلوان حسن محمد امنة43809211842121013

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيابراهيم خليل مازن رؤيا43810211842143029

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسين حميد ناظم ايه43811211842094016

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيحسن خالد حميد مروان43812211841009162

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائييحيى حميد احمد مرتضى43813211841079035

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيخلف عاصي ياسر عباس43814211841079021

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيتوفيق جمال خالد قمر43815311842047143

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياعبيدو نافع مقداد يوسف43816101841020182

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيسفاح نايف سمير احمد43817101841019012

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيحسن غضيب يونس علي43818261841044032

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيسهيل جابر هادي رباب43819241842121052

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيهدام عناد حسن علي43820231841006099

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيحسن سعدون كاظم عباس43821161841039019

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكاظم طعمه صالح كرار43822231841257099

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد صادق الكاظم عبد نرجس43823161842162047

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيجرجيس سعيد ثابت محمد43824171841186076
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الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبود محمد علي الدين ضياء43825271841005121

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمجدل محمد احمد محمد43826171841144138

الطب كلية/تكريت جامعة690.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائياحمد محمود فالح ناز43827201842338032

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيمحمود سمين حسين دعاء43828201842149010

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد علي هوازن43829171842273179

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيخلف عبد العالي عبد منتظر43830221841003265

الطب كلية/تكريت جامعة690.0المختلطة دهوال ثانويةنينوىاحيائيحجي الياس فهد دلير43831171841347007

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمديخل عكاب مهند ايمان43832221842139026

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبيد جواد علي وائل43833131841012164

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعويد عبيد مظهر دهام43834191841066041

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيحماد علي حسين نور43835181842244031

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياسعد علي فاضل هللا عبد43836201841001106

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد الدين خير أيوب43837171841027002

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيرزوقي الرسول عبد نبيل رؤيا43838181842275032

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد جاسم عمر43839171841018165

الطب كلية/تكريت جامعة690.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياسماعيل علي حسين علي43840171841018146

الطب كلية/تكريت جامعة689.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عواد سعد علي43841141841010059

الطب كلية/تكريت جامعة689.8الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعمر عثمان برهان رفل43842171842318029

الطب كلية/تكريت جامعة689.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمراد عليوي سليم ريم43843121842109039

الطب كلية/تكريت جامعة689.7للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسول حمودي علي سجاد43844251841031326

الطب كلية/تكريت جامعة689.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيياسين محمد ربيع ياسين43845171841022202

الطب كلية/تكريت جامعة689.7للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين عامر ايالف43846171842294037

الطب كلية/تكريت جامعة689.6للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيالمجيد عبد الحميد عبد فراس علي43847311841071024

الطب كلية/تكريت جامعة689.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيخضير سليمان ادريس االء43848171842233023

الطب كلية/تكريت جامعة689.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد هادي فواز فرح43849171842233152

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيذياب احمد شهاب زينب43850211842090065

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيصالح هللا عبد السالم عبد مخلد43851211841005115

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيشعالن ضياء ناطق الرا43852311842080045

الطب كلية/تكريت جامعة689.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيعكاب هادي رحمن مصطفى43853261841169017

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمحمود محمد عادل زينة43854261842132061

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جالوي باسم حوراء43855241842093029

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد كاظم طالب علي43856241841021025

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيشنان حسين فؤاد احمد43857231841002013

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجواد حسين طالل زهراء43858231842120070

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيحميد خشمان نضال كوثر43859231842126065

الطب كلية/تكريت جامعة689.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيراضي يوسف سامي علي43860231841172024

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد حنظل يوسف43861171841009148

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عطا الدين ضياء حذيفة43862171841042007

الطب كلية/تكريت جامعة689.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمود محمد هللا عبد محمد43863201841309053

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيحسن علي طالب بنين43864271842147008

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعبد مصلح رشيد احمد43865191841020008

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيادهم خضير علي ساجد43866201841005021

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيسليم مجيد رشيد علي43867201841030045

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيثامر احمد عايد فاطمه43868181842242098
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الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائينقي تقي الحسين عبد نور43869181842244032

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمجيد الستار عبد نجم مريم43870211842097091

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيحسين حسن محسن نرجس43871211842092068

الطب كلية/تكريت جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد كاظم فائز هدى43872251842062726

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحافظ هليل محمد منتظر43873151841011118

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيجميل علي هللا عبد فرح43874201842118124

الطب كلية/تكريت جامعة689.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس يونس هللا عبد حمزة43875131841242041

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الموالي ثانويةنينوىاحيائيعيسى محمد محمود يونس43876171841055027

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي حسين قدس43877181842209017

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيصالح خلف محمد عمر43878171841039030

الطب كلية/تكريت جامعة689.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعواد عبيد خضير فرحان43879171841028178

االسنان طب كلية/تكريت جامعة692.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود رمضان رياض تبارك43880181842232021

االسنان طب كلية/تكريت جامعة690.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد قاسم مصطفى زينب43881181842240014

االسنان طب كلية/تكريت جامعة688.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيظاهر حماد علي حران43882181841067025

االسنان طب كلية/تكريت جامعة688.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيخلف صالح غياث طيبه43883311842031021

االسنان طب كلية/تكريت جامعة688.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمد سعدي احمد43884181841049003

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.2للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائينصيف حسين عدنان شمس43885181842178011

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد احجاب حسين الرزاق عبد43886181841145020

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مهدي فائق ختام43887181842271016

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمزة محمد هاشم عمر43888121841020094

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيعبد دحام سعد نور43889181842247035

االسنان طب كلية/تكريت جامعة687.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حمود هاشم لجين43890181842240025

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي صعب فاضل صابرين43891181842176080

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيبردي احمد علي خالد43892181841067029

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود شكر محمد شهد43893181842084004

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيذياب رشيد فرج المهيمن عبد43894211841278032

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيسعدي حسن فالح حسين43895211841226004

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيعبد متعب يعرب هاجر43896211842151032

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيعباس حسن جمهور فاطمه43897211842091070

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعبد هللا عبد احمد العزيز عبد43898181841160019

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيصالح هللا عبد احمد ساره43899211842291076

االسنان طب كلية/تكريت جامعة686.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيشعيب بدري احمد راني43900181842140013

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيصالح االله عبد عاصف محمد43901171841212042

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد األله عبد احمد ايوب43902171841022033

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيكامل مزاحم محمد سحر43903181842250021

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيترف راوي موسى منال43904181842218020

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمنصور علوان عامر مروه43905211842134070

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين علي حسين يمامة43906211842139156

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعلوان محمد الكريم عبد راق43907211842099033

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمانع صباح احمد علي43908211841014058

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيجاسم الرحمن عبد نوري صميدع43909211841278024

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيخميس حسن ابراهيم ضفاف43910211842226008

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد ادهم ابراهيم ميس43911181842246033

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيأحمد أنور جواد محمد43912201841312063
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االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد كاكه حسين الدين عز مريم43913201842331144

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيحماده نعمه حسن هشام43914201841025085

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيهاشم محيسن عباس اسحاق43915231841031013

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمعيوف محمود شكر سبهان43916171841001057

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح عبد خالد اسراء43917121842230007

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيمهدي عبيد علي حسن43918271841011014

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم صالح االء43919171842267013

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائينجم محمود هللا عبد هدير43920171842319080

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد بشير محمد زينب43921171842233104

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيامين القادر عبد عماد رغد43922171842299045

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود سليم محمد قيس نور43923171842286366

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات األهلية البنوك ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود عبد رسول رسل43924131842083006

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيكردي علص شافي احمد43925181841073006

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل حسن محمد الدين نور43926181841067074

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف عبد رحيم اديان43927181842230004

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيسلمان محمد غالي همام43928181841042022

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيخضر حمد حسن دعاء43929201842112013

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيحسن نجم فالح ايمان43930181842246007

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد عامر االء43931181842243008

االسنان طب كلية/تكريت جامعة685.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعجاج صالح طه محمد43932121841029026

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد عباس وضاح رضوان43933171841022062

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.6للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيجبارة ياسين قاسم محمد43934211841020070

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.4الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيابراهيم امير الفاتح عمر عائشه43935171842318041

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.4للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيكريفع احمد حميد ميمونة43936211842143082

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.1للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييونس احمد ياسر حسن43937171841022053

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.1للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسين علي رعد الرحمن عبد43938171841011146

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد احمد محمد نور43939211842140195

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيجمعه صالح خالد عائشه43940211842100042

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعلي احمد عمار زينب43941211842145050

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيصالح محي عماد اية43942211842094012

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد طه كريم رسل43943211842135033

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعبده رشيد محمد كمال اسامة43944211841004014

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيافنيسان اعبيان عنتر العزيز عبد43945311841029007

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيوحيد رشيد الكريم عبد تبارك43946211842291026

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيخلف زيدان ستار مصعب43947211841226015

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحسين سعود كريم وفاء43948211842143103

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيحسين طالب حسين هدى43949211842248024

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيعبود رزاق رحيم فاطمه43950261842173006

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان سليم فيصل فاطمه43951241842096080

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسن علي ضحى43952241842119140

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد علي جاسم بثينه43953201842282173

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيظاهر شحيت عادل زهراء43954201842395060

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد يشار تازان43955201842341026

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد خزعل منهل الهدى نور43956241842120214
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االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيادريس جاهل شاكر مريم43957231842088285

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيفليح كاظم علي تبارك43958241842149010

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيذنون محمد مثنى محمد43959171841011294

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي مال محمود مقداد محمد43960171841011298

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيطه ابراهيم احمد هللا عبد43961171841011162

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمود عالوي سالم سفيان43962171841018094

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعجاج حسون يونس محمد43963171841053024

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعثمان وهب محسن انفال43964171842289017

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائييعقوب يوسف قحطان سجى43965171842295046

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياحمد فتحي محمد ديانا43966171842321084

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي فتحي صالح سجى43967171842357144

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيعريبي صراخ طالب فاطمة43968221842422017

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحسن احمد شهاب المامون محمد43969191841011117

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل عدنان قحطان فاتن43970131842070164

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحل خلف يوسف زينب43971191842189071

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد امديد حمد ساهر43972181841067036

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم مزاحم اثير سراب43973181842161027

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيياسين ناجي مبدر منذر43974181841015039

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيسالم محمد جاسم عمر43975181841062026

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيحديد درويش يونس ياسين43976181841042023

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم مسربت ناجي رسول43977181841035045

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصادق محمد زياد هللا عبد43978201841001102

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعبد حميد فؤاد رقية43979211842099039

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيالرحمن عبد جياد عدنان أصاله43980211842107002

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيدحام محمود يوسف عمر43981121841029017

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحسن حمو فالح لقمان43982331841001086

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائيمحمود تحسين االمير عبد محمد43983201841018020

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد عدنان مصطفى43984201841001230

االسنان طب كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائينايف اسماعيل عادل سحر43985111842121033

الصيدلة كلية/تكريت جامعة696.3للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمد عمر خالد أماني43986181842178002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة688.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد صالح طه اميرة43987181842246006

الصيدلة كلية/تكريت جامعة684.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيعواد محيميد سامي تحسين43988201841030023

الصيدلة كلية/تكريت جامعة684.0للبنات الهناء ثانويةكركوكاحيائيعواد احمد صبحي اخالص43989201842161002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة684.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيمنصور شفيق حازم أيات43990321842040002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة683.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحمد صغير محمد رضوان43991191841066043

الصيدلة كلية/تكريت جامعة683.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم صالح اثير اواب43992181841057006

الصيدلة كلية/تكريت جامعة683.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيكردي هوير ممدوح نوفه43993181842172064

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.3للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيفيصل محمود الرزاق عبد بشير43994181841032005

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائييحيى فهمي فارس سرى43995171842268088

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيسالم محمد نبيل مصطفى43996191841020054

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيايوب عبدالوهاب نبيل نوار43997131841009044

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيالطيف مظهر عمر سيف43998181841057015

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيجويد حسين سالم قائد43999181841010036

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد محمود عبدالمنعم اكرم44000181841002024
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الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيخلف احمد عزيز محمد44001181841016075

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيوهيب كامل مزهر بكر44002181841002036

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحسن محجوب كروم تبارك44003181842242030

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيحمد حيزان نايف محمد44004201841058044

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيفياض اصلبي شريف حكم44005201841001060

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائييوسف يعقوب يوسف الجبار عبد44006201841030032

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيالدين ضياء الدين عالء الحكيم عبد محمد44007331841021030

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير سعيد عدنان موج44008121842084036

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم طارق ماجد44009121841022088

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيعلي حسن حمدان تبارك44010211842098022

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيامين سعيد قيس نور44011211842105033

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيرشيد علي ربيع مئال44012211842109056

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيعواد متعب وهاب اقبال44013211842176004

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسوني كاظم محمد هاله44014211842140202

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيقاسم عادل مروان رانيا44015311842047058

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد سالم داود همسة44016171742319102

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعبود مجيد اكرم حارث44017311841024043

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين مرير صباح الرحمن عبد44018101841205057

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيكمر ابراهيم الكريم عبد ضحى44019211842138089

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيامين محمد الدين صدر عصام محمد44020201841012017

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيبكر يوسف سعد محمد44021201841030062

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم صالح صائب رحمه44022181842237012

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد جويد افراح44023181842222004

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائياحمد سعد محمد عائشه44024181842209015

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل صالح محمد فاطمه44025181842182046

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد خلف اياد سهير44026181842203026

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيعبيد شكر نوزاد نيرَكز44027201842348010

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيامين هللا عبد علي روزا44028201842344032

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد امين بيويست بينا44029201842398010

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد سليمان امين كاكه بلين44030201841304039

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد كامران محمد44031201841303125

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد صالح مهدي عذراء44032201842154035

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيرفيق فائق عماد هدى44033201842117056

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيكريم ياسين شمال ياد44034201841304174

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيشكور محمود عدنان سماء44035201842144018

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائينجم سليمان الدين عز احمد44036201841259247

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيرشيد علي طاهر ايه44037211842138018

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبد تركي جمال رانيه44038261842250166

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائييونس محمد جاسم يوسف44039171841019134

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيخليل فضيل فالح سعد44040171841019041

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسون احمد هللا سعد احمد44041171841008014

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين البوير ثانويةنينوىاحيائيحمود محمد دهوش رعد44042171841216003

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد الملك عبد صفا44043171842231185

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد عامر زينب44044171842232153
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الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحمدون حازم احمد زبيده44045171842232137

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخلف محمود الوهاب عبد اطياف44046171842231017

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيطه ابراهيم احمد علي44047171841024075

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد خليل احمد رامي44048171841104022

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحمودي هللا مال الكريم عبد صفا44049171842285143

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمرعي احمد محمد اية44050171842289026

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيمحمود هللا عبد صباح اسماء44051171842295006

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمصطفى القادر عبد عزام اية44052171842288045

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد طه شيماء44053171842296107

الصيدلة كلية/تكريت جامعة682.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمجيد الكريم عبد ثامر عمار44054171841351112

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد حميد فراس مصطفى44055171841022188

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.6للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعلي حبيب اسعد مصطفى44056201841399043

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد الباسط عبد لؤي آمنه44057171842233008

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد المجيد عبد حذيفه يارا44058171842233194

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.4للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيعلي هللا خير سنان حكم44059171841008059

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.3الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيفتحي محمود محمد آيه44060171842318014

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي الدين عز ضياء فاطمة44061171842268119

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمنصور سعيد الياس نهرين44062171842364024

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس هادي السالم عبد موج44063171842357225

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحو يونس ذنون وصال44064171842357267

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيحسن صالح عبد احمد44065181841016010

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد احمد ماجد الرحمن عبد44066181841002075

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد هللا عبد صالح بارق44067181841054007

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم ابراهيم علي محمد44068181841054023

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحسن فليح حسن صالح44069201841030029

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيوالي عيسى عماد االء44070201842132004

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد خضير سناء44071111842082043

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0كواللمبور-  ماليزيا في االهلية العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيالياس اسماعيل خليل محمد44072131841233002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحوته حسن صالح ايالف44073211842178039

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيكاطع عدنان هاشم زينب44074211842091047

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائياحمد طعمه بسام امنه44075211842103006

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيلطيف حسن رياض آيات44076211842140020

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيكاظم علي سعد آيات44077211842140001

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائينصيف حسن ساعد ايه44078211842119006

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيابراهيم احمد فاضل الوهاب عبد44079211841009104

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائياحمد ذياب مؤيد محمد44080211841014094

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد خضر محمد فصلة44081171742281173

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الجديدة القلعة ثانويةاربيلاحيائيخلف عفتان حمود دعاء44082311842041002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيعلو صالح مطلب مهيمن44083211841014108

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيجاسم شراد مدين هواري44084261841012163

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسين هللا عبد ابراهيم سلوى44085211842140120

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحيسن احمد هادي اسامه44086201841259029

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعواد محمود صافي عواد44087201841003052

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيسليمان حسين صدام عباس44088201841013029
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الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان دوبان عامر رانيا44089181842163013

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعايد عبد صالح علي44090181841160024

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيقادر سليمان شكور احمد44091181841035007

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيشكور مرشد ليث ياسمين44092201842282197

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد ولي ستار زانا44093201841304066

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيبحر شاطي جمهور علي44094211841282041

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيسدره محمد موفق زهراء44095211842147041

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد هاشم احمد بالل44096171841017071

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيعيسى احمد جواد الماجد عبد44097171841020060

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيحامد محمود صباح بكر44098171841015046

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيعبد صالح رافد ضياء44099171841008085

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن ابراهيم الناصر عبد44100171841018133

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد سلطان ازهر احمد44101171841018008

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد احمد ابراهيم نور44102171842231270

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد يونس ابراهيم حسن44103171841186028

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد انور محمد رشا44104171842231091

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعواد احمد ادريس احمد44105171841018007

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحامد مؤيد انمار اية44106171842286057

الصيدلة كلية/تكريت جامعة681.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيقاسم جميل مهند عائشة44107171842290172

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة678.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي فياض فراس معن44108181851118031

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة662.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحتطبيقيابراهيم خضير اللطيف عبد محمود44109181851057013

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد خالد وليد خالد44110181851160009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة618.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيسالم خلف حسن القادر عبد44111201851204022

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة609.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود ناصر الحكيم عبد السالم عبد44112101851019088

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنين المحزم ثانويهالدين صالحتطبيقيدهش علو طاهر ايمن44113181851024002

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة607.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحتطبيقياسعد فاضل بهاء طيبة44114181852237014

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة606.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عثمان دلشاد محمد44115201851304077

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة605.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيحبيب الكافي عبد عطية مراد44116201851022054

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة604.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيرشيد حسين محمد احمد44117211851009006

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة603.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن الحميد عبد نسيم مصطفى44118181851086024

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة602.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد هللا عبد جاسم نصيف44119181851067030

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة602.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم حرجان هللا عبد زيد44120181851073016

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة602.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحتطبيقيخطاب عبد محمود امل44121181852217002

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة601.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيمخلف محمد صباح سالم44122181851118012

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة600.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد علي طه ابراهيم44123181851067001

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة598.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيقاسم حسن العابدين زين محمد44124201851001069

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة598.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمحمود سمير جازي معن44125201851001089

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0للبنين االهلية القلم ثانويةكركوكتطبيقيصالح رحيم ديار ر دانه44126201851049003

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيعلي صابر صالح محمد44127201851022046

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيخضر علي عزاوي صالح44128201851204019

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد ابراهيم فزع رغيد44129181851015009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقييعقوب محمد هيثم محمد44130181851086021

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقيعليوي حسين علي وفاء44131181852192012

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيضاحي محمد جسام محمد44132201851004043
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المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة593.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن خضر حسين محمد44133111851203215

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد جاسم خلف عامر44134181851294009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة583.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيعلوان ابراهيم خليل حسين44135181851040015

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحمد احمد فتحي الكريم عبد44136201851048053

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة579.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيشريدة حاجي صالح احمد44137171851166005

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة579.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيحميد نايف عارف رمضان44138201851022022

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة578.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيفرحان هادي مانع عالء44139241851074017

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة578.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيزكي كامل فؤاد حنين44140181852183024

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة578.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيسرحان احمد شهاب رسول44141211851059012

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة576.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيعلي حسن طالل ايالف44142201852395007

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة575.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقياحمد المجيد عبد يحيى امير44143191851298003

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة575.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيسلطان محمود حافظ علي44144211851068013

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة575.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم حميد عثمان44145241851006030

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة574.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيشندوخ محمود احمد عمر44146211851229019

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة573.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيعمر خالد حامد رؤيا44147201852149010

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة573.0للبنين المحزم ثانويهالدين صالحتطبيقيهريش شطي احمد غازي44148181851024008

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة573.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف صالح مهدي صالح44149181851006028

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة572.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيفتحي هللا نعمة خالد هللا عبد44150171851028070

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة572.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيعطية مجيد ناظم عدنان44151201851002024

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة572.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيرشيد نجم محمود نورا44152201852395052

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة571.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف عيدان هالل وليد44153191851292040

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة571.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيحسين ضمد يوسف مثنى44154211851262014

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة571.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيخلف زيدان حميد انس44155211851228004

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة570.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد توفيق سعيد طوى44156181852242057

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة570.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعويص غزاي سلمان غازي44157171851166026

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة570.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيفراج محمد ذنون مصطفى44158171851351084

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود شاكر زاهر محمد44159191851015030

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد برع جبير علي44160191851065010

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيروضان سلمان محمد وسام44161211851272095

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيالكاظم عبد فيصل علي قاسم44162231851006062

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعبيد خليف صالح جمعة44163171851166010

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم هادي الدين نظام احمد44164201851390009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة568.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمود صالح علي44165171851143138

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة568.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعايد عبود حمود ياسر44166191851287092

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة568.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد سليمان هللا عبد المجيد عبد44167181851005021

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة567.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقييابه جواد جمعة يوسف44168201851304112

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة567.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيحسن الصمد عبد احمد مصطفى44169211851031034

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة567.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةتطبيقيرفيش طريف هللا عبد فهد44170241851051023

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة567.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقياحمد جاسم خلف مصطفى44171211851005078

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة566.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيداؤد كاظم فراس الرحمن عبد44172171851017132

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة566.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيكاظم حاتم رزاق ايوب44173231851163004

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة566.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقياالمير عبد حميد الكريم عبد الحسن44174291851002012

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة566.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشالش الحسن عبد قاسم يوسف44175221851028139

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة566.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيواوي حسين ضاحي منتظر44176271851045065
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المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد علي هللا عبد علياء44177121852083009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيشعالن حميد علي رسل44178271852060015

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخلف رزاق مجيد مالك44179221851311155

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعجيل هللا عبد منيف محمد44180141851015033

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيشاعل محمد القادر عبد عالء44181201851003048

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيخلف مصطفى جاسم مصطفى44182201851009063

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيعفتان تركي عدنان حذيفة44183191851070011

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكتطبيقيحسين صالح منصور مصطفى44184201851257024

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيعلوان ذياب غالب احمد44185211851054007

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيالدين نجم حسين باهير احمد44186201851303008

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة564.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد زهير علي44187271851001073

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيداود بركان هيثم صالح44188211851226011

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيظاهر جياد محسن كاظم44189231851054071

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيصالل هللا عبد صباح هللا عبد44190171851039047

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمحمد سلمان عدنان الحافظ عبد44191171851040028

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحتطبيقيالغفار عبد لفته ادهام حسين44192181851085007

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة563.0مرسين تركيا االهلية العراقية نينوى مستقبل مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيحميد يوسف محمد هللا عبد44193131851234002

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيبريس محمود سلوان محمود44194211851007064

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيفندي شهد سالم عباس44195251851046031

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون عماد مصطفى44196171851008133

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذيتطبيقيزغير جويد كاظم رسول44197221851368007

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة561.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقياحمد خفيف عقيل مريم44198211852139034

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة561.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم علي موفق محمد44199201851259234

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة561.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيردام مبارك حسين احمد44200241851203010

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيوهاب خالد دلير دانا44201201851304029

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0المختلطة الوعي ثانويةقار ذيتطبيقيعامر حامد بشير الرحمن عبد44202221851341009

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيسليمان شريف مردان مصطفى44203311851004053

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيقادر الدين صالح عصام محمد44204201851001073

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0للبنين حمرين ثانويةديالىتطبيقيكاظم جواد حميد محمد44205211851205016

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسليمان كمال علي تيمور44206141851016018

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون طارق مصطفى44207171851161114

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيمرزه عباس علي محمد44208231851054084

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة559.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن محمد علي محمد طالب علي44209161851030086

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة558.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد جمعه كاظم محمد44210201851015037

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة558.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد اسماعيل محمد هبه44211181852163021

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة558.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيمحمود توفيق احمد عمر44212211851028008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة603.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد احمد مشعل حيدر44213181851002027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحتطبيقيفرحان موسى محمد ادريس44214181851025002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحتطبيقيخليل ابراهيم حمد محمد44215181851025021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة580.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد وليد محمد44216201851399011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة576.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيصبحي طه مجبل ذياب44217201851036007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان احمد إسماعيل احمد44218221851008001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة557.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقياحمد علي خضر سلمان44219201851377031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة556.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيصابر كريم عدنان احمد44220201851303011
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة555.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيمهدي احمد شهاب حذيفة44221211851272021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة554.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيروؤف ياسين طه محمد44222201851013058

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة554.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيغائب ابراهيم سمير مالك44223211852178028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة553.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيناصر محمد جاسم زهراء44224281852060019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة552.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقيحسين لفته محمد حسن44225231851169013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة550.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيحتحوت موسى هاشم مصطفى44226271851153088

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة550.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيعطيه هواس ناصر ايمان44227201852140010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة550.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيناصر محسن ماجد محمد44228201851200015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة550.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيحسن ابراهيم عدنان احمد44229201851022009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة549.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيالدين بهاء ويردي هللا نجاح ايالف44230201852114009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة549.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقييوسف عكاب احمد هللا عبد44231201851017016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة549.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيمخلف حسين كريم هبه44232201852134049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة549.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيعلوان الرحيم عبد مصطفى هللا عبد44233181851030014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبد امير محمد مصطفى44234251851031170

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيعبيد محمد معاذ الرحمن عبد44235201851022028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيفضيل عليوي حسن علي44236221851310104

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد عباس فاضل عروه44237181851030016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة548.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعليوي عطيه فراس حسام44238241851001015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة547.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيسرهيد مهدي حسين ليث44239231851033063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة547.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيناصر حسين سجاد باقر44240271851153009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة546.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحتطبيقيمرهون حمود شكر سامي44241181851095004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة546.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد الرزاق عبد الكريم عبد هللا عبد44242121851022036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة546.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوص مدلول هللا عبد عقيل44243241851152027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة546.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيمهدي عمران ميثم آيه44244181852176001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة545.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيجبير سعيد ابراهيم حيدر44245231851069020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة545.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيصالح نوري برهان احمد44246201851013001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة545.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقينور عبد خنياب حسن44247231851069010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة544.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي محمد هللا عبد أمجد44248181851089006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة544.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمشيجل جندي محمود علي44249161851038072

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة543.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيكريم حميد سعد مصطفى44250241851076020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة543.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد هللا عبد ادهام سدره44251181852294001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة543.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيخليف ريسان يوسف أسد44252221851019002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة543.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيصالح حسن رضا محمد44253231851009064

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة542.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيبريسم كريم عاصي محمد44254211851225019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة542.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان لعيوس كاظم جواد44255221851035021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة542.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيمحمد شاكر ماهر مهيمن44256231851030023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيايوب سالم خالد وليد44257171851143205

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمعله جاسم حسن ابراهيم44258201851022001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيصالح حسين مجيد كوثر44259231852143023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبد ابراهيم اسماعيل حسين44260251851031040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عثمان سردار سيوان44261201851312055

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيجوهر مشعان احمد شعالن44262201851025020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة540.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيخلف محيبس جميل مقتدى44263281851044162

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة540.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح عبدهللا منير ايهاب44264131851001016
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة539.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيكزار حسن صالح مصطفى44265231851019075

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة538.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحسن هادي عباس احمد44266221851018004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة538.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمشير عاشور مشير كاظم44267201851018026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة538.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيحمد شاعل قاسم هدام44268201851005068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة537.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيالكاظم عبد راهي علي محمد44269241851017083

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة537.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعباس كاظم عباس هللا عبد44270231851027023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة537.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعطيه ويوة حياوي مهدي44271231851168026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة536.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيجيجان شامي هللا عبد عثمان44272191851040028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة536.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن عباس لطيف علي44273241851203224

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة536.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد عماد ساره44274201852101004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيسلمان فاضل عباس لمياء44275211852109029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيشالل جاسم جالل عثمان44276111851034010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيمعيوف عطيه رزاق حسن44277221851033017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيالصاحب عبد حسن جالل مرتضى44278221851002111

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعبيس جريان غازي حيدر44279231851005020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيعساف هللا عبد سالم محمد44280221851019054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيعبود شعبان احمد علي44281161851051033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيجاسم علي قيصر زهراء44282231852107015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيناصر مرير مجبل سالم44283121851020014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيعيسى كمال خضر حيدر44284211851026012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيامعيد محمد شالش احمد44285171851017018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمرزه موسى عامر محمد44286201851005047

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعلي محسن ظاهر اباذر44287291851002001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقياحمد عطية ابراهيم صالح44288171851036020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيناصر كريم محمد احمد44289241851208006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة671.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمحل عباس مرزوق علي44290131841224013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة659.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محل قحطان ماريه44291181842203033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة653.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر ياسين محمود دعاء44292141842100030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمود احمد شهاب احمد44293201841048012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيعطية حسين فاضل محمد44294201841209059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة627.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيحنود مزهر اركان ميمن44295181842232051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة626.4للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيخطاب احمد الودود عبد هللا عبد44296181841032015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة625.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيالفي مرس فائق عثمان44297131841244010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيغربي شالل جمعة ركاد44298201841020052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة624.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرشيد بايز حسن ايه44299201842331032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيفائق رفيق عصام فاطمة44300201842114051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة623.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيالدين محي الدين فخر الدين نصر علي44301201841311032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنات االهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد الوهاب عبد بشير رقية44302181842266003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة619.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيوكاع حمد حسين المهيمن عبد44303181841044028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة617.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محي عويد ياسين44304181841019035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة616.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي عماد اسراء44305201842134007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة614.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحيسن محمود ثامر الرحمن عبد44306191841019048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة613.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسون محمد فارس مها44307201842282130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة613.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيجبار قاسم نصير فنر44308201842395094
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة612.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيعثمان هللا عبد محمود شاكر44309181841067041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة612.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيعلي شاكر محمود مريم44310201842104018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة610.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيامين محمد غفور قاسم محمد44311201841001201

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة609.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيهللا جاد ياسين جمعة حاتم44312181841025009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة609.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيياسين خلف علي خلف44313181841067031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيحسين علوان عامر عبيده ابو44314181841021002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعبد جاسم حمد رياض44315201841002024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد شوكت قائد نبأ44316201842114065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيعمر عزيز أزاد محمد44317201741012019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعمر عواد احمود عالء44318181841004059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة607.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعبد هللا عبد عادل عمر44319181841010032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة607.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيرضا ولي احمد بري44320201842104005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة607.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيامين محمد محمد شوان مصطفى44321201841302146

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة607.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد احمد هللا عبد44322201841015036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة606.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياحمد محمود الدين نجم صالح44323201741048087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة606.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيعثمان ابراهيم كوان أيه44324181842240005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة605.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيامين محمد نوزاد يوسف44325181841009087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة605.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيخضر حازم نافع مصطفى44326171841027160

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة605.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيخليفة مدلول احمد خنساء44327131842244005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة604.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيخميس صالح خليل احمد44328181841131004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة603.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعناز ابراهيم خليل ابراهيم44329181841008001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة601.0للبنين البوير ثانويةنينوىاحيائيحمود احمد محمد ياسر44330171841216007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة601.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيعطية ريكان حسين فاضل44331221741046052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة600.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود شكر نظير مصطفى44332171841012145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة600.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيمصطفى محمد عباس محمد44333201841006042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة599.8للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيذيبان مولود جمال المظفر44334181841032004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة599.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيحمود مطر غانم معالي44335171842041030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة599.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيمحمد محجوب إبراهيم مصطفى44336171841039041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة599.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيخلف صبار محمد فيصل44337171841017217

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة599.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيصالح ابراهيم يوسف ساره44338211842140114

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة598.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد نجم سالم علي44339221841010072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة598.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيشالل حمود حامد محمود44340181841084018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة598.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ياسين رؤوف ياسين44341181841057035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحاحيائيمصلح صوان صبحي حمزه44342181841039007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيطاهر محمد حامد حسن44343241841168004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيتوفيق نامق ناصح محمد44344201841303129

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمد  حيدر محمد44345171841067056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة596.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر محمد احمد44346221841002022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيفتحي امين وليد ياسر44347171841077072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيانور دليان رعد مسلم44348181841037052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيداؤد ذنون مزاحم احمد44349171841027022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسن جاسم محمد44350201841259152

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائينايف هللا عبد فؤاد زيد44351191841009069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة594.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيالرزاق عبد طه عمر فاروق44352201841030054
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة594.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيصالح خلف جاسم الدين جالل44353181841297003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة594.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد نجم حسين زينب44354241842220399

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة593.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد الدين سعد وسيم أوس44355171841022006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة593.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيالسالم عبد مصطفى كريم مصطفى44356201841065031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة593.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيلفته مطلك كاظم مالك44357221841023079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة592.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيعباس طه فارس طه44358181841057018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة592.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيموسى حمد محمد يونس44359181841010048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة592.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيحمادي عبد ربيع يوسف44360181841089031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة592.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمد جعفر احمد فاطمه44361271842060147

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة592.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيعلي حسن عواد صالح44362201841011014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة591.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمود حميد هللا عبد منار44363201842282191

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد احمد خالد أسماء44364201842119003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيداود خضر داود سامر44365201841259067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعبد فرج خالد زهراء44366181842170036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح احمد صباح حسين44367121841022029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةاحيائيعلي مختار محمد مختار44368321841009012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة590.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيموسى مطر محمد عذبه44369191842152012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة589.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد فرج هللا عبد44370101841026137

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة589.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائييوسف يعقوب رائد يوسف44371201841065032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة589.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد شوقي احمد44372181841067006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيجابر حسين رحيم عباس44373221841046039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جواد محمد بكر44374121841024004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة588.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةالدين صالحاحيائيجميل كردي عايد ميمونه44375181842072011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة587.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي امين علي ساره44376251842100414

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحمد بادي كمال ايوب44377191841067022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيحرجان محمد احمد جمانة44378181842258007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد مشعان ناظم محمد44379201841048178

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحميد سعدي احمد لينا44380171842289141

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيهزاع عريبي صابر مصطفى44381181841057031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائياحمد ابراهيم محمد نهى44382181842232054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائييحيى محمد فراس شهد44383171842298058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة586.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيظاهر محمد الرزاق عبد ايمان44384201842365008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة585.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيجاسم صباح علي ليث44385171841042039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة585.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيداود خضر سعد هبه44386331842040148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.3للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيخضير الطيف حسن مصطفى44387181841032034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0للبنات االهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيعلي فاضل احمد صفا44388181842266004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد احسان اياد تولين44389201842180021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيعابد علي حسن إسالم44390171841166001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة584.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيعباس علي طالب فاطمه44391181842247028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة583.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائينوري مصطفى رمضان ئاالن44392201841304002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة583.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيصكب محمد رياض عباس44393241841203087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة583.0للبنين المسائية الجرناف ثانويةالدين صالحاحيائيثلج محمد جابر ساجر44394181841329007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد اسماعيل عزيز علي44395201841065021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد محمود حسن لهيب44396141841023033
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمحمود عادل احمد الرحمن عبد44397171841023106

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن جاسم جابر علي44398271841001115

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيدهش ابراهيم سفيان ايمن44399311841012004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيخلف احمد شهاب علي44400211841005072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيعلي حسن عباس محمد44401211841027029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياحمد محمود هللا عبد محمد44402181841032028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائييوسف صالح محمد عصام مصطفى44403171841026304

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيعبد حميد خليل احمد44404211841081003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيصنكور مكطوف صاحب علي44405221841017043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0المسائية الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود عسل رعد عمار44406181841339016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة580.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيالدين صدر الدين محي صبحي آكام44407201841312004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة571.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيصالح حميد كريم مجيد44408201851009049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة554.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيخنجر محمد ناظم كاظم44409161851060127

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة553.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقيشلتاغ كوان احمد استبرق44410181852221002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة551.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيجوبان ولي جنكيز مريم44411201852395042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة547.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقياحمد راوي حسن علي44412231851042039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة546.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحامي خليفه عريمش محمد44413161851033107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة545.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس عاشور محمد علي44414161851363134

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة541.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقينور حسن ثامر حسن44415231851005005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة540.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمكي حبيب مكي محسن44416161851001144

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة536.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيحمزه جبار راضي كرار44417251851049014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة534.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد جاسم علي اسراء44418201852117001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقييوسف جاسم السالم عبد علي44419171851011115

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شكر محمد الرحمن عبد44420171851017135

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة532.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمطلك  عبد خالد محمد44421201851048095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة532.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيثجيل حنون االمير عبد حسن44422161851084042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة532.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيزيدان سعيد فراس فهمي44423181851040042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة531.0للبنين القبة ثانويةنينوىتطبيقيولي خضر عماد محمود44424171851081009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة530.0للبنين المحزم ثانويهالدين صالحتطبيقيابراهيم حمد عداي قحطان44425181851024009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة530.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيخليفه دنيف الحسن عبد منتظر44426221851030044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة530.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيشيخو احمد محمد ارحيم عبد44427171851018068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خضر صباح همام44428171851017295

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد خلف جاسم محمد44429171851009098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيجاسم جلوب صبيح باقر44430281851151076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيسماري عبد كامل حسين44431281851101010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيرحيم خشان راضي مرتضى44432251851051030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف محمد اسماعيل محمد44433181851004044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة529.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيالدين عز الدين نور ييلماز عمر44434201851390046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة528.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيغليم محمد جاسم حسن44435281851002014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة528.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيمحسن مناع هاشم محمد44436181851160024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة528.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقييوسف يعكوب ماجد محمد44437201851030032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة527.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم نجم موسى جعفر44438141851059001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة526.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيشاحوذ داود ابراهيم احمد44439171851036004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة526.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيناصر دوهان سالم فرح44440231852088045
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة526.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيمايد شاطي شامل سجاد44441221851092009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة526.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيعلي رؤف هللا عبد زينب44442201852150006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة674.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيالحميد عبد فؤاد فاروق محمد44443181841033035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة673.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد وريا االء44444201842124010

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة670.0للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد ابراهيم نهى44445181842178023

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة669.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الكريم عبد محمود سرمد44446181841029014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة668.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعيث عليوي كاظم حنان44447181842271014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة668.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالدين محي ولي نجيب ايالف44448201842334027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة668.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود فاضل عباس تبارك44449181842242029

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة666.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحمد حسين حكمت سفانه44450181842242073

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة666.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيحميد اللطيف عبد سمير ياسمين44451181842183062

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة663.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائييوسف يعكوب مثنى نهى44452181842237033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة659.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيحميد عواد عباس علياء44453311842081021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة659.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محماو نوري فراس44454181841035099

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة658.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيعباس كاظم جودت مسار44455181842194034

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة657.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيعبيد الغني عبد محمد انفال44456181842275008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة657.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائيالوهاب عبد احمد الرحيم عبد احمد44457181841095001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة657.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيسليمان عمر ناهض ايات44458311842056003

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة657.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد القادر عبد مصطفى تبارك44459201842109018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة656.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي العزيز عبد مهدي محمد44460181841002130

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة656.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيمهيدي رحومي محمد احمد44461191841056008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة656.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مهدي ارميض صميدع44462181841131019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة655.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود حمدي رميض محمد44463181841049027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة654.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعواد عبد عناد نبأ44464311842047182

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة654.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان داود وسام بكر44465181841030008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة653.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى حمادي جالل اطياف44466181842170008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة653.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحمزه محمد عمار مرح44467181842243071

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيخالد المنعم عبد محمد فاطمه44468181842232046

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمحمود شاكر محمد ايشل44469201842121007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة652.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم ياسين خالد لينا44470181842194032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة649.8للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان غسان فراس نبأ44471181842178022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة649.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيخورشيد الدين نجم جمال علي44472201841001116

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة648.3للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيعمر الدين فخر زياد محمد44473201841050019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم الوهاب عبد زينب44474201842160022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد الدين عز يلماز علي44475201841001128

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيحردان مشحن سعد فاطمه44476181842240022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة647.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيفتحي سالم مضر مصعب44477171841022193

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيلطيف حسن خالد ناديه44478181842183046

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيخضير فهمي هللا سعد سيماء44479181842232038

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي محمد منذر وديان44480181842242131

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزروك عزيز رياض سرى44481141842108057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيخان سايه قاسم هللا عبد زهراء44482201842154021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائينزال حسن ابراهيم مصعب44483181841057033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن علي معتز44484171841024136
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيحسون صبحي رشيد اماني44485181842140004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة645.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيالفي مرس فائق علي44486131841244011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحمو ابراهيم جميل محمد الرحمن عبد44487171841011155

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيسحاب ورد نوفل ياسر44488311841004086

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة644.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيفندي محمود محمد سراقة44489191841001034

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة644.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جبار احمد براء44490111842080016

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة644.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمهدي يحيى خالد هبه44491201842160051

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد اسود ثابت سحر44492181842242070

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفرحان عبد محمد موسى44493191841009222

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة642.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليف وهب علي براثا44494131842070032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة642.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف ضاري فرياد هاجر44495181842140034

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة642.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائياحمد مبارك هللا عبد مبارك44496201841209049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة641.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمجيد سلطان شامل الرحمن عبد44497171841011147

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة641.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيالجبار عبد الستار عبد حلمي محمد44498331841001095

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة641.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين عباس بنين44499231842142037

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة641.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشهاب جليل قحطان فاطمه44500201842160036

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة640.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيعناد ربيع حسن علي44501231841051064

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيغربي شالل جمعة طه44502201841020077

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيحمادي جاسم علي سيف44503201841008022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة638.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عمر حسيب نس ئه44504201841303002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمود شكر نهاد اسماء44505191842199002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم حسين صفاء تمارا44506181842255008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح مهدي ظافر محمد44507321841010074

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي مولود مأمون ظي44508181842258028

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد عزيز طيفور محمد44509201841048166

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائيالدين محي محمد أيدن حيدر44510201841018006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحسن علي مجيد هاله44511191842163092

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة636.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيشريف علي عمر روز44512201841304061

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة636.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحمدي شاكر عمر تقى44513191842189040

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة636.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم زومان فؤاد الدين سيف44514191841067039

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة635.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خلف فرحان همام44515131841242055

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة635.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن عيفان كريم محمد44516141841048086

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيمصطفى الدين عز الدين شرف مروه44517201842101025

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد ضاري عالء حسين44518101841026073

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد شيرزاد سليمان آريان44519211842135004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيرجب الجبار عبد عامر دانيه44520181842232025

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحاحيائيعبد احمد هللا عبد احمد44521181841099002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيحمادي علي هاشم هللا عبد44522191841013043

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائينعمه يوسف مؤيد مريم44523281842057017

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيخلف كامل مزهر يوسف44524181841131038

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم نصيف احمد ساره44525181842222020

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة632.4للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيمحمد كاظم ضياء محمد44526201841050020

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة632.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائينجم عباس خضير مصطفى44527181841033036

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة632.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيغنام احمد نبيل لندا44528191842151047
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة632.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم مهدي مزاحم سرور44529181842161028

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة632.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد مصطفى شاهين محمد44530201841002046

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمجيد ناجي عماد رسل44531201842154017

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد رميض سلطان هللا عبد44532201841015038

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمزعل مطرود صالح حسين44533221841040024

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيكردي محمد احمد ساره44534211842178087

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيجمعه علي حسين ساره44535321842040010

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسن راضي رياض رؤيا44536161842145035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيمصطفى اللطيف عبد صباح محمد44537191841013054

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان قيس خميس شهد44538181842162031

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة630.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيحمود حميد خالد استبرق44539261842134001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة630.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيباقر حسين حيدر علي44540271841005167

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة630.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائياحمد ياسين فاضل زينب44541271842160120

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيفليح فهمي اكرم محمد44542101841020133

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر دلير كوردو44543201841304105

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنات سروة ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين عماد دياري44544201842152008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحل ذياب سامي مأمون44545311841024140

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعبد حميدي ثامر الناصر عبد44546311841024103

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعثمان محمد احمد زبيده44547201842395057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد قيس مريم44548201842121049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة615.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيخميس حسن كامل ساريه44549181852176009

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة608.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حسن كامل زينب44550181852095003

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة601.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيزغير هاشم عارف حسن44551161851038024

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة597.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيجراد باصي نصيف خالد44552181851041018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة595.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقياللطيف عبد العزيز عبد الودود عبد رؤيا44553181852251012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة591.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيحامد احمد نادر محمد44554171851008120

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة591.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد عبد علي محمد44555121851022064

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة582.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقينجم فرحان حامد وليد44556191851040054

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعلي ناظم أزهر علي44557251851014014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيباشاغا فياي تركي كرار44558161851080033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة579.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمحيميد صالح عبيد احمد44559231851051065

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة578.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقياميلح كاظم سعد علي44560261851017050

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة577.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيفالح محمد جاسم رحيم44561281851011049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة574.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقيكاظم محمد حامد مصطفى44562231851025027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة571.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيعداي جبر علي حسين44563271851151021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة569.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيخضير هللا عبد عادل سهام44564181852246016

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة567.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيقاسم فرحان الحسين عبد حيدر44565281851022024

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقيابراهيم احمد موسى ابراهيم44566211851201001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيسهيل حميد كريم وليد44567211851243015

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل صالح رمضان احمد44568171851003004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة565.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحتطبيقيخطاب فنر عباس فنار44569181852237019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة562.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيرومي حسين طالب مخلد44570221851312030

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة561.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقيابراهيم هاشم ابراهيم مصطفى44571211851062024

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة560.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيخضير عباس فاضل عمار44572221751046074
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة558.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحسين عطيه هاتف محمد44573251751001287

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة558.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيحسن جميل علي حسين44574211851050006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة557.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد دينار علي حسين44575221851046019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة557.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم عبيس رياض احمد44576241851028001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة556.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيدبيان حسين ستار محمد44577221851082022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة556.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيغميس جليل رمضان علي44578221851304011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة555.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلو حسين محمود كرار44579211851013049

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة530.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقيسلطان حسين احمد ليلى44580171852305024

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة527.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيمطلك صالح محمد خالد الوليد44581181851047012

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة527.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقينجم صالح باسم علي44582181851160019

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة525.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين حمودي الرحمن عبد محمد44583181851002074

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة657.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيحميد سرهنك عدنان سيف44584211851033023

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة650.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيكريم هللا عبد حسن ريان44585201852345037

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة649.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد مسير سوادي احمد44586241851035004

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة646.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيعيدان حنين محمد فياض44587211851229022

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيطهمور مري سعد محمد44588221851016042

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيعلي خلف اياد مهند44589201851051014

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة645.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيثجيل مزبان ربح علي44590221851016030

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس خضير كريم مؤمل44591241851003054

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيخفي شبوط خالد ايوب44592261851017012

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة641.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيطالل نعيمه كامل نعمه44593221851001093

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة635.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيورور طالل طه اسحاق44594211851229003

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة635.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيحسن خليل هللا عبد محمد44595201851020093

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيابراهيم رزوقي حازم روعه44596181852161014

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة631.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيسلمان يحيى عادل ايمن44597231851067016

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن كاظم علي حسين44598221851259008

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقييعكوب سامي هزبر حسين44599211851226007

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيشكري خلف احمد مصطفى44600191851018026

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيصالح عالوي حسين عالء44601221851268017

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيجواد سعدي رعد محمد44602271851004065

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة629.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيحسين محمد صالح حال44603201852133010

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة628.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيدريج حسن هللا عبد علي44604221851100019

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة628.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد فرحان كامل محمد44605191851011053

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة628.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي جبار الواحد عبد علي44606161851031035

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة627.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيموسى الغني عبد عدنان محمد44607171851178087

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة627.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسين زيد عبد سالم علي44608251851031097

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة627.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقياحمد محمد احمد الرحمن عبد44609211851053021

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة627.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيداود عالوي بادع نافع44610191851004049

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة626.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمرشد شالش نصير علي44611241851203228

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة626.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيفاضل هاشم احمد مصطفى44612231851008085

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة625.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد موزان جاسب سجاد44613221851045026

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة625.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلتطبيقيحزوم ديلي اسماعيل سجاد44614231851209007

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة625.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسن خليفة الكريم عبد احمد44615201851003009

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى جويد جميل اسعد44616221851037003
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النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيتطبيقينوار لهمود حنون علي44617221851050024

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة624.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيمروه جاسم سعدون شاكر44618231851198014

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة624.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعزوز جساب حاكم حسين44619231851008018

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة623.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيعبيد الرزاق عبد خالد هللا عبد44620231851067053

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة623.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد فضاله اياد سجاد44621241851006025

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة623.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم ابراهيم احمد هدى44622101852120070

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة623.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعبد جسام فائق عبدالرحمن44623191851060016

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة623.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيحمدان علي االمير عبد يعقوب44624221851067109

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيالرضا عبد كاظم نوري مصطفى44625241851061070

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمهدي عبيد معين علي44626251851007165

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس عبد حسين علي44627181851006037

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيرهيف خضر هادي حسن44628241851012011

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيجاسم سلمان داود نغم44629271852088083

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة622.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيغفله عبد رسول ايهاب44630221851045007

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة621.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيعلوان الحسين عبد جواد علي44631251851051015

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة621.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيكنيت حول السادة عبد محمد44632291851100197

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة621.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيطه ندى فاروق الملك عبد44633211851229014

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعسكر طه محمد طه44634171851039039

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحتطبيقيدخيل برجس محمد موعود44635181851099006

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيقدوري محمد محمود احمد44636171851203004

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيفنيوي نشيمي احمد منهل44637241851063043

النفطية المنظومات سيطرة قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة620.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبد نجم سعيد علي44638231851251190

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة661.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيمحمود خلف اسماعيل عمار44639211851033040

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة658.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيسبيل لفته هللا عبد حسين44640221851233010

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة656.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيمحمود توفيق خليفة احمد44641211851028001

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة656.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد فنر عباس فيصل44642181851160021

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة652.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيحسن هاشم خيري حسين44643291851016035

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة650.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد كاظم عادل هللا عبد44644231851067054

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد زعيان خلف سعد44645181851047037

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد احمد هللا عبد يوسف44646121851205042

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة648.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيزبار صالح محمد انمار44647181851160005

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيعلوان محمود صالح محمد44648181851040049

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحويلي فرج دخيل احمد44649221851302002

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيكاظم مجيد حمزه زهور44650231852271032

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيغضب فنوخ الزهرة عبد محمد44651291851016100

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة647.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرختطبيقيشالل كاظم محمد مروه44652111852083011

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة646.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيحمد جبار كريم علي44653221851039042

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة644.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيحمود جمعه علي حسين44654221851045016

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالحسن عبد حمود رضا محمد44655251851031136

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزيدان فرج ثجيل خالد44656151851005046

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة643.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حميد باسم محمد44657191851084014

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة641.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيحوران حسن سعيد حسن44658111851042010

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة641.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيهللا عبد حمد خالد محمد44659131851238012

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة640.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن ناصر وفيق اسماعيل44660161851075016
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النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيفندي صالح ابراهيم عدنان44661201851013033

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيسليم سلطان كامل مصطفى44662181851016031

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيحمود محمد كريم عمر44663171851046012

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد نجم خلف ميالد44664201852141020

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة639.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىتطبيقيعبد بريسم ثاير صالح44665211851073002

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة638.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم شعيبث قاسم الكريم عبد44666221851268015

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيعويد محسن فاهم حسين44667231851011011

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيحسن االمام عبد ريسان المتنبي44668161851023002

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته عاصي نعمه هللا عبد44669241851016067

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة638.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين علي حيدر همام44670241851006061

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيجبر يلود علي حسين44671221851370009

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة637.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيحسين احمد عدنان محمد44672211851229026

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة637.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسن محمد شمران محمد44673251851205112

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة636.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيمهدي قاسم عباس مجتبى44674201851017028

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة636.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيالرسول عبد نعمه عامر مريم44675181852176021

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة636.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعالوي شالكه عدنان محمد44676221851002100

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة635.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيزغير حسن حيدر تبارك44677241852115008

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة635.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيكمال عدنان علي زينب44678271852089028

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيدبعون برهان الزهره عبد احمد44679231851006003

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيسفاح ارحيل خليبص حسام44680231851198003

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيطعمه نور غني كرار44681161851076049

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيمضحي ظاهر احمد اسحاق44682131851244004

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمود خلف محمود44683201851208027

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيعزيز شعالن ناظم علي44684271851024050

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيناصر سفيح عودة عايد44685221851275021

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيسعيد علي فتحي نبأ44686211852136029

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة634.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس عيدان حسين عباس44687241851168031

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيهاشم رضا يوسف اساور44688231852114001

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم قاسم حسين احمد44689281851008004

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة633.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه نعمه جاسم محمد44690161851038088

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة632.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيراضي لفته جميل رحيم44691221851091044

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة630.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقييوسف يعقوب يوسف مصطفى44692191851011065

النفطية العمليات قسم/والمعادن النفط هندسة كلية/تكريت جامعة630.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمتعب حسين فرحان محمد44693191851019059

العلوم كلية/تكريت جامعة680.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعسكر حميد رشيد دعاء44694181842242038

العلوم كلية/تكريت جامعة678.0للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي منصور فاروق مريم44695181842178017

العلوم كلية/تكريت جامعة669.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيرجب قحطان وليد محمد44696181841057029

العلوم كلية/تكريت جامعة668.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود لطيف مؤيد موج44697181842194035

العلوم كلية/تكريت جامعة666.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم مخيلف حيدر رانيا44698181842186013

العلوم كلية/تكريت جامعة661.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائياسعد علي حسين بالل44699181841003006

العلوم كلية/تكريت جامعة659.4للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياحمد ذياب حسام هللا عبد44700181841032014

العلوم كلية/تكريت جامعة659.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حديد منير محمد44701181841008021

العلوم كلية/تكريت جامعة658.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياحمد ذياب حكمت عمر44702181841057025

العلوم كلية/تكريت جامعة649.0للنازحين االرتقاء ثانويةكركوكاحيائيمطر سامي وليد الدين نور44703201741069046

العلوم كلية/تكريت جامعة646.1للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائييوسف جاسم ليث نهى44704181842178024
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العلوم كلية/تكريت جامعة642.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيسلمان حسين علي فاطمه44705181842240023

العلوم كلية/تكريت جامعة638.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح ياسين خليل اسماء44706111842062004

العلوم كلية/تكريت جامعة635.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيطه نصير قيصر همسه44707181842172066

العلوم كلية/تكريت جامعة634.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيالغني عبد محمد الغني عبد أية44708171842297003

العلوم كلية/تكريت جامعة633.0للبنات الهناء ثانويةكركوكاحيائيعلي رمضان محمد سعاد44709201842161015

العلوم كلية/تكريت جامعة630.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسن عدنان فاطمه44710181842271034

العلوم كلية/تكريت جامعة623.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائياحمد حسن الجبار عبد عمر44711201841208015

العلوم كلية/تكريت جامعة620.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمحل صبار مزهر عال44712311842080039

العلوم كلية/تكريت جامعة620.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيخليل دخيل سبهان الكريم عبد44713181841277017

العلوم كلية/تكريت جامعة619.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائيبكر طه احمد محمد44714181841059019

العلوم كلية/تكريت جامعة619.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد خليفه عادل مريم44715181842170049

العلوم كلية/تكريت جامعة618.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم ابراهيم الهادي عبد حمد44716181841081007

العلوم كلية/تكريت جامعة617.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خليل قنديل تبارك44717181842140007

العلوم كلية/تكريت جامعة617.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم خلف حمد داليا44718181842232024

العلوم كلية/تكريت جامعة615.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيغريب خليفه الواحد عبد نرمين44719181842222031

العلوم كلية/تكريت جامعة615.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي حميد فيصل أمامه44720181842177001

العلوم كلية/تكريت جامعة614.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائيشهاب موسى احمد حوراء44721181842105002

العلوم كلية/تكريت جامعة612.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل احمد هندي صادق44722181841067042

العلوم كلية/تكريت جامعة611.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيعبيد موسى محمد فرند44723171841166029

العلوم كلية/تكريت جامعة610.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم فاضل علي رغد44724181842194013

العلوم كلية/تكريت جامعة609.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيطه سفيان عامر مريم44725181842261019

العلوم كلية/تكريت جامعة609.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حازم جودة اوراس44726181842237003

العلوم كلية/تكريت جامعة608.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيجمعة محمد مثنى تبارك44727181842261002

العلوم كلية/تكريت جامعة607.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائينجم خضير نايف عمار44728181841067052

العلوم كلية/تكريت جامعة605.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود نوري فاضل ايه44729181842232017

العلوم كلية/تكريت جامعة603.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيعمر محمد تحسين فاطمة44730181842172049

العلوم كلية/تكريت جامعة603.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيجاسم غرب نخل احمد44731171841156007

العلوم كلية/تكريت جامعة602.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيسعد محمد الواحد عبد علي44732181841054018

العلوم كلية/تكريت جامعة602.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيعبد يونس نضير نور44733181842172062

العلوم كلية/تكريت جامعة601.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيموسى عكله وعد عاصم44734181841065011

العلوم كلية/تكريت جامعة599.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم محمد جاسم بشرى44735181842170016

العلوم كلية/تكريت جامعة598.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيداود عبيد احمود احمد44736181841016004

العلوم كلية/تكريت جامعة598.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد محمد مطر حمزة44737181841145012

العلوم كلية/تكريت جامعة598.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيهالل هللا مال زيدون صفا44738181842232042

العلوم كلية/تكريت جامعة597.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيحالول جاسم محمد جاسم44739181841074008

العلوم كلية/تكريت جامعة597.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيفاضل هللا عبد رافع يونس44740181841073043

العلوم كلية/تكريت جامعة596.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد سويدان اوس فاطمه44741181842246026

العلوم كلية/تكريت جامعة596.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيموسى ابراهيم سليم مهند44742181841009082

العلوم كلية/تكريت جامعة596.0للبنات السعادة ثانويةالدين صالحاحيائيطالل نامس حمد رسل44743181842234008

العلوم كلية/تكريت جامعة595.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمود شاكر ابتهال44744181842164002

العلوم كلية/تكريت جامعة595.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود امير هيكل ضحى44745181842237025

العلوم كلية/تكريت جامعة595.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمحمد خيري سلمان عايد44746191841020024

العلوم كلية/تكريت جامعة594.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبود محمد بكر ابو44747181841041001

العلوم كلية/تكريت جامعة593.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسون احمد جمال44748181841062009
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العلوم كلية/تكريت جامعة593.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعواد الفي رديف نواف44749201841022093

العلوم كلية/تكريت جامعة592.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعزاوي محمد عيسى فراس44750201841022062

العلوم كلية/تكريت جامعة592.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيصالح علي حسين عائشه44751181842240018

العلوم كلية/تكريت جامعة592.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيحميدي ثابت الرحمن عبد افتخار44752191842198008

العلوم كلية/تكريت جامعة591.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيحسن جواد كاظم مريم44753181842246030

العلوم كلية/تكريت جامعة590.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيالحسين عبد الوهاب عبد رعد نور44754181842238027

العلوم كلية/تكريت جامعة590.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسن فالح ديار44755181842271017

العلوم كلية/تكريت جامعة590.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائينامس حمد علي دينا44756181842245006

العلوم كلية/تكريت جامعة590.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيحمود صبحي رجب مرزوك44757181841065023

العلوم كلية/تكريت جامعة589.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيجدوع كاظم محل وليد44758181841131037

العلوم كلية/تكريت جامعة587.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيسعيد مجيد رعد شهد44759181842246024

العلوم كلية/تكريت جامعة587.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيعمر لطيف ضياء هبة44760311842060030

العلوم كلية/تكريت جامعة585.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمود نزهان بيداء44761181842198004

العلوم كلية/تكريت جامعة585.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد علي الكريم عبد ورود44762181842176123

العلوم كلية/تكريت جامعة585.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيحسن زكري وعد حنين44763181842172020

العلوم كلية/تكريت جامعة585.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف احمد حسن أالء44764181842218001

العلوم كلية/تكريت جامعة584.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيشهاب خلف تركي ساره44765181842162029

العلوم كلية/تكريت جامعة582.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيخلف عبد عدنان زهراء44766311842038039

العلوم كلية/تكريت جامعة582.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيحمد عبد محمد روان44767311842058015

العلوم كلية/تكريت جامعة581.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحجي صالح علي احمد44768171841008019

العلوم كلية/تكريت جامعة581.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيصالح ياسين بالسم هند44769181842245020

العلوم كلية/تكريت جامعة581.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائياحمد طه قيس هاجر44770181842170060

العلوم كلية/تكريت جامعة580.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيبرغش علي هاشم شيماء44771321842040012

العلوم كلية/تكريت جامعة580.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمنصور شفيق هللا عبد ليث44772181841041047

العلوم كلية/تكريت جامعة580.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيعيسى غالي مازن ماريه44773181842240026

العلوم كلية/تكريت جامعة580.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيعبود حمود جابر هللا عبد44774181841041029

العلوم كلية/تكريت جامعة579.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيطلب احمد رسول الرحمن عبد44775201841065015

العلوم كلية/تكريت جامعة579.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيبدوي سليمان أمين رسل44776181842277007

العلوم كلية/تكريت جامعة579.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيخضير ويس مطر يقين44777181842183064

العلوم كلية/تكريت جامعة579.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيعلي عباس علي امنه44778311842058001

العلوم كلية/تكريت جامعة578.2للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيفرحان علي محمود محمد44779181841032031

العلوم كلية/تكريت جامعة578.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمويل عبد سعدي هاله44780101842120118

العلوم كلية/تكريت جامعة578.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيعبيد عابد يوسف هللا عبد44781171841025085

العلوم كلية/تكريت جامعة577.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيشفيق طارق احمد محمد44782191841011112

العلوم كلية/تكريت جامعة577.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيموسى كيتو احمد منى44783181842258032

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيياسين سليمان احمد سليمان44784171841049040

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعداي سحاب حافظ هللا عبد44785181841006051

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد مزاحم وعد44786181841044045

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيهدشو نجم احمد سهام44787181842053004

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم رزيج احمد محمد44788181841053033

العلوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود حامد خلدون مها44789181842247032

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائينايف خالد حازم هاجر44790171842242142

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيالحج سلطان حاتم هيام44791181842093018

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيبدوي سليمان امين جيهان44792181842277005
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العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم خليل خالد44793181841025011

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيعلو طه نوري أبتهاج44794181842186001

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعبده السيد عادل منار44795181842170053

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي عمر لطيف نور44796181842236132

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيمحمد جاسم محمود احمد44797311841008005

العلوم كلية/تكريت جامعة575.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيموسى عكله سعد علي44798181841065016

العلوم كلية/تكريت جامعة574.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم اصف سؤدد شيماء44799181842233020

العلوم كلية/تكريت جامعة574.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيحسن فاضل محمود فاضل44800311841071028

العلوم كلية/تكريت جامعة574.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيخليفه جبر مزاحم دنيا44801181842172021

العلوم كلية/تكريت جامعة574.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي صالح علي سناء44802181842278009

العلوم كلية/تكريت جامعة573.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد الرحمن عبد احمد44803171841351018

العلوم كلية/تكريت جامعة572.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيسحل منفي عفر احمد44804181841041003

العلوم كلية/تكريت جامعة572.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيذياب حامد سعد رباب44805181842183018

العلوم كلية/تكريت جامعة572.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيرواك مطر رايد باسم44806181841016011

العلوم كلية/تكريت جامعة572.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم قاسم هللا عبد44807171841166020

العلوم كلية/تكريت جامعة571.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس محمد اسامه لينة44808141842094150

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحاحيائيعلي خلف محمد حنين44809181842190005

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حميدي جاسم محمد44810181841099009

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيمحمد جسام عامر فاهم44811191841028030

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد نايف سلطان44812171841026105

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعباس الجبار عبد برزان احمد44813211841009013

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائياحمد عباس خضير بان44814181842209002

العلوم كلية/تكريت جامعة571.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعلي امين ذياب ايمن44815171841007023

العلوم كلية/تكريت جامعة570.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد محمود صالح يونس44816201841008047

العلوم كلية/تكريت جامعة570.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيارحيم محمود حسن مشتاق44817181841057030

العلوم كلية/تكريت جامعة570.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد الخالق عبد سالم محمد44818181841041053

العلوم كلية/تكريت جامعة570.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيدرويش حسن هللا عبد حسن44819311841011014

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيكلش حسن محمد صديقة44820181842209013

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيجوفان محمد صالح عادل44821181841033026

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعليوي كتاب رعد محمد44822181841136040

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائييوسف حمد علي رقيه44823181842209007

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيشاكر بهجت عمر اسراء44824181842232002

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيداحور هللا عبد متعب مصطفى44825181841044040

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمنديل احمد ظافر محمد44826181841032026

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي عبد عادل علي44827171841015131

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةدهوكاحيائيخضر صالح محمد سلوى44828331842043011

العلوم كلية/تكريت جامعة568.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيحسين عفات عارف غزوان44829181841093011

العلوم كلية/تكريت جامعة568.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحميد حمد ستار نور44830181842247034

العلوم كلية/تكريت جامعة568.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيفالمرز احمد ازاد شاجوان44831201842124026

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم خميس رياض سالي44832181842186029

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيصالح فزع مالك احمد44833191841062003

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيمطر مداح هللا عبد محمد44834191841052050

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيخلف احمد شهاب احمد44835181841042001

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم العظيم عبد الملك عبد44836181841057021
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العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمحسن جعفر احمد زهراء44837181842255016

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود علي متعب نغم44838181842015029

العلوم كلية/تكريت جامعة567.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسن مرعي جمال ايه44839181842243019

العلوم كلية/تكريت جامعة566.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيحسين جالل جتين مريم44840201842137032

العلوم كلية/تكريت جامعة566.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا مد السالم عبد عمر44841171841007105

العلوم كلية/تكريت جامعة566.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائياحمد مصحب مكي مصطفى44842181841015037

العلوم كلية/تكريت جامعة566.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد صاحب برجس محمد44843201841001161

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيبريج محمد مكي عهود44844201842209017

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحاحيائيمحيميد هللا عبد صالح محمد44845181841103020

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد مجباس عبد احمد44846191841009018

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد اسماعيل ابراهيم سيف44847181841016031

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيالقادر عبد الحميد عبد ماجد أحمد44848201841004011

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسعيد حازم فنر الرحمن عبد44849171841008102

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبير رمضان شامل مصطفى44850101841022043

العلوم كلية/تكريت جامعة565.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد عثمان فاضل هللا عبد44851181841067047

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيولي محمود صباح ساره44852201842331083

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيحسين احمد صباح غفران44853201842209018

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعلي سعيد حميد نيان44854201842180096

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيحسين مطر خليف الكريم عبد44855181841004051

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيعباس حسن االمير عبد سراب44856181842244016

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيرفيق صباح جنكيز زينب44857201842395064

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيعواد يوسف حجاب عقيل44858181841035079

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيذياب قدوري عصام رحاب44859211842099034

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حميد الغفور عبد محمد44860181841030024

العلوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحاحيائيذاوي حمد مزعل زينه44861181842217015

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيعبد عباس علي نور44862201842134083

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائياحمد رمل اجبير ساره44863181842186025

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم عبد هند44864181842105008

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيحمزه ابراهيم نوزات مصطفى44865181841009080

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيخلف محمد جاسم ايمن44866171841351034

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي محمود الدين عز صبا44867181842252020

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين خالد أحمد44868181841089001

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائينجم خلف عدنان مهند44869181841003038

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعيسى رفاعي فاضل شيبان44870181841036035

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيعباس صالح حامد احمد44871181841033007

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد حسين مقداد عارف44872181841014012

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسين جواد ماهر44873181841045025

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيمحمد بالل الحافظ عبد احمد44874171841154003

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف محمد صفوان44875171841026118

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمد موفق ايناس44876171842286077

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيسعيد خضر احمد فاطمه44877181842074002

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيابراهيم فاضل عناد ابراهيم44878171841008003

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم ثامر قصي44879181841049025

العلوم كلية/تكريت جامعة562.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيداود سليمان حسن محمد44880171841049079
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العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيصادق علي هدايت ساره44881201842134038

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيمحمد الرحمن عبد حسن محمد44882201841307030

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد نعمان سيروان ر لوفه44883201842334193

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيصالح مهيدي نصيف ابراهيم44884191841041002

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيأحميد غضيب صالح مهدي44885201841025082

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيمريس الحميد عبد يونس فارس44886201841058033

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائياسماعيل عابد نجم محمد44887171841049087

العلوم كلية/تكريت جامعة561.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائيالصمد عبد عدنان محمد نور44888201842181014

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان بنيان طه امنه44889181842258004

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعمران موسى الرسول عبد نور44890181842176115

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيحويش عزيز غائب الكريم عبد44891181841045013

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0للنازحين المستقبل ثانويةكركوكاحيائيجميل محمد الخالق عبد محمد44892201841061013

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد صغير فاضل رقيه44893111842084059

العلوم كلية/تكريت جامعة560.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعلي خلف هيثم انس44894181841278001

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيالدين محي احمد ابراهيم محمد44895201841377051

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيحسين خميس صباح رباح44896201841015027

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحسن مهدي محمد سناريه44897181842182033

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحميد محمد احمد طه44898181841141050

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيحسين عواد عدنان نور44899201841003085

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد الغفور عبد محمد44900201841001187

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيثامر اسماعيل صدام احمد44901191841013004

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين العربية الوحدة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد يونس الغني عبد زينل44902171841119011

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل محمد صباح نور44903181842172061

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيوردي احمد جبار احمد44904111841203003

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيحمادة حسين غازي دنيا44905211842091034

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيمجيد جميل كامل هاوري44906211841027038

العلوم كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيياسين سعيد لطفي زياد44907171841039014

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد الناصر عبد رؤيه44908181842250012

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حميد هاشم سلوان44909181841278005

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم عويد نزار عمار44910181841278012

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيعلي زكي قيس بتول44911181842181006

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي احمد خضير بسعاد44912181842277003

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين محمد مزهر44913171841018247

العلوم كلية/تكريت جامعة558.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمد هزاع حيدر44914181841006037

العلوم كلية/تكريت جامعة557.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي احمد سعد سيف44915181841057014

العلوم كلية/تكريت جامعة557.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيخلف صالح الهادي عبد هويده44916181842243088

العلوم كلية/تكريت جامعة557.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عباس مظهر احمد44917181841015009

العلوم كلية/تكريت جامعة557.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمحمود نامق المناف عبد احمد44918171841023025

العلوم كلية/تكريت جامعة557.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد سليمان دحام محمد44919171841143105

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0المختلطة العدالة ثانويةالدين صالحاحيائيخليل محمد فارس جنان44920181842318003

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيعواد فرحان انور هللا عبد44921191841362025

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيطلب محمد ياسر انهار44922181842067002

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحرج نايف ضاري احمد44923101841019013

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائياحمد ناجي بدران الوليد44924201841002012
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العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائينايف محمد كمال الرزاق عبد44925171841207051

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائياسماعيل يونس ذنون محمد44926171841112035

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيتايه موسى خلف محمد44927181841025027

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد امين محمد ايه44928201842341017

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيجاسم عبد صباح مروه44929201842138066

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي خلف الحميد عبد احمد44930181841351001

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمود حسين الرحمن عبد44931181841131022

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعبد هللا عبد ذياب صالح44932181841010023

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيهللا عبد عبد انور احمد44933201841022002

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيحسين سالم عصام الهام44934181842140003

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيصالح حميد وادي محمد44935201841003065

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات االهلية ثانويةالنجاحكركوكاحيائيحمدي حكمت رضوان امنه44936201842178001

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيعلي حسن خضر ابتهاج44937201842167001

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيشريف امين وهاب الله هه44938201842136016

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيفرج خليل صالح ايناس44939181842162009

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيعبد عباس علي عال44940181842275057

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي عباس عدنان هوازن44941171842235206

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسن خالد سعد أميمه44942331842040005

العلوم كلية/تكريت جامعة554.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخسباك سعود خالد لمياء44943111842126041

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسليمان احمد مظفر ساره44944131842100047

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل محمد صالح رنين44945181842067006

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيحمد صالح المجيد عبد ندى44946181842230037

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد مصطفى الرحمن عبد النه44947321842025020

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد نوري فاروق محمد44948201841304132

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيمحمود خلف غانم زينة44949201842112022

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيالرزاق عبد تقي علي تحسين علي44950251841001168

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيتوفيق ايوب القادر عبد مريم44951181842374018

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيشالل حمود حامد عادل44952181841084008

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيفاضل هللا عبد اسامة عمر44953201841084021

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحاحيائيعيد مشعان ايوب ياسمين44954181842306014

العلوم كلية/تكريت جامعة552.4للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيسميان عطا حسام محمد44955181841032024

العلوم كلية/تكريت جامعة552.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي زبن عمار اسامه44956181841005008

العلوم كلية/تكريت جامعة552.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيصالح الرحمن عبد سعد منى44957201842134071

العلوم كلية/تكريت جامعة552.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيقنبر صالح مهدي محمد44958181841009077

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيمحمد سلمان موفق فاروق44959171841075029

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد برهان خالد ايه44960311842038011

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي حمود مرام44961121842098074

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين علي الوهاب عبد وفاء44962321842040015

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيردعان زويد هادي اثير44963181841002003

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيخلف حسن الكريم عبد زينب44964181842275045

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود شكري تحسين اسراء44965181842244002

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنات الهجرة ثانويةالدين صالحاحيائيفرحان ظاهر باهض شهالء44966181842174045

العلوم كلية/تكريت جامعة551.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائييوسف زبن حسن اسامة44967181841045033

العلوم كلية/تكريت جامعة550.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجدوع عابر عايد عابر44968181841019019
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العلوم كلية/تكريت جامعة550.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيسفر رشيد ابراهيم عاصم44969171841073017

العلوم كلية/تكريت جامعة550.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف كاظم بسمان تيجان44970181842197004

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم نصيف هللا عطا حازم44971181841277009

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحسين حماش محمد داليا44972211842178055

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائيحسن محمد سعدون محمد44973181841059021

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد جاسم محمد44974181841131029

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيقاسم منصور خزعل نور44975211842147089

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن طارق ايمان44976181842271008

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيفريد فارس بهاء زهراء44977181842194018

العلوم كلية/تكريت جامعة549.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد حسين خضر تقية44978201842207003

العلوم كلية/تكريت جامعة548.0للبنات االهليه الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس محمد باسم زبيدة44979111842134003

العلوم كلية/تكريت جامعة548.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين دحام صالح القادر عبد44980101841055030

العلوم كلية/تكريت جامعة548.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيحمادي الفتاح عبد ميسر صالح44981171841046017

العلوم كلية/تكريت جامعة548.0للبنات سروة ثانويةكركوكاحيائيمحمي حياوي حمدان تماضر44982201842152004

العلوم كلية/تكريت جامعة548.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم حمود هالل جواهر44983181842374026

العلوم كلية/تكريت جامعة547.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل نعمان نزار مصطفى44984181841057032

العلوم كلية/تكريت جامعة547.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيخلف يحيى طاهر وعد44985181841067077

العلوم كلية/تكريت جامعة547.0للبنين بيجي اعداديةالدين صالحاحيائيجميل علي حسين محمد44986181841007009

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيعلي احمد فالح علي44987181841147021

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد هللا عبد حسين عالء44988171841049062

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيزيدان ابراهيم محمد ضياء44989211841009083

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمعجون محمد ربيع مشرف44990181841008024

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيالجادر عبد علي حسين محمود44991201841227026

العلوم كلية/تكريت جامعة546.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيحنتوش فرحان حكم شهالء44992181842194025

العلوم كلية/تكريت جامعة545.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيكلوت هزيم حسين ايالف44993201842106016

العلوم كلية/تكريت جامعة545.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيصالح عطيه حسين براء44994201842154012

العلوم كلية/تكريت جامعة545.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائياحمد محمود ليث هبه44995181842163035

العلوم كلية/تكريت جامعة628.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيحمود حسن احمد اسماء44996181852209001

العلوم كلية/تكريت جامعة615.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد ذياب غازي اسالم44997181852246002

العلوم كلية/تكريت جامعة569.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيخلف احمد ناجي حسام44998201851209007

العلوم كلية/تكريت جامعة563.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقينايف ابراهيم ماهر ياسمين44999181852192013

العلوم كلية/تكريت جامعة556.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيسعيد هللا عبد يونس نمير45000181851067031

العلوم كلية/تكريت جامعة555.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود محمد اسماعيل نور45001181852246027

العلوم كلية/تكريت جامعة553.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقينجم عايد صخي نور45002181852183068

العلوم كلية/تكريت جامعة552.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحتطبيقيعطيه اليقظان ابو احمد هبه45003181852163019

العلوم كلية/تكريت جامعة542.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحتطبيقيرديني طفاح ماجد اسراء45004181852170002

العلوم كلية/تكريت جامعة539.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيعكال عباس عامر عبيدة45005181851004030

العلوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنين المحزم ثانويهالدين صالحتطبيقيعدنان طلك محمد ابراهيم45006181851024001

العلوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيبحر حمادي جاسم زياد45007181851118011

العلوم كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم عبد صيهود صالل45008181851015012

العلوم كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيتركان زيد علي حسين45009211851228008

العلوم كلية/تكريت جامعة519.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن نجم زاحم وسام45010181851095007

العلوم كلية/تكريت جامعة518.0للبنين للنازحين العلم ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد طيبان احمد منذر45011181851143009

العلوم كلية/تكريت جامعة517.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيمهدي العزيز عبد عصام آمنه45012181852161001
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العلوم كلية/تكريت جامعة516.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف احمد ابراهيم مضر45013181851010027

العلوم كلية/تكريت جامعة516.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعبيد خليف صالح محمد45014171851166030

العلوم كلية/تكريت جامعة516.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيجرن مخلف علي حسين45015181851004015

العلوم كلية/تكريت جامعة514.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود طاهر كريم أنغام45016181852159002

العلوم كلية/تكريت جامعة510.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيصبار عيسى سويد موسى45017171751207017

العلوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد عيدان محمود رجاء45018181852246010

العلوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيمهدي منير رعد حارث45019181851073013

العلوم كلية/تكريت جامعة504.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن فرج ياسر عمار45020181851010017

العلوم كلية/تكريت جامعة504.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارتطبيقينايف محمد سعد زهراء45021191852214011

العلوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس علي غالب علي45022181851086017

العلوم كلية/تكريت جامعة502.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد حسين زحالن مهند45023181851030026

العلوم كلية/تكريت جامعة498.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقينعمه صالح اياد هللا عبد45024191851084011

العلوم كلية/تكريت جامعة497.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد بناوي نايف رنين45025181852242034

العلوم كلية/تكريت جامعة497.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي مهدي شوكت سالي45026181852084004

العلوم كلية/تكريت جامعة497.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح احمد عدنان محمد45027181851015017

العلوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم هللا عبد ناهي يوسف45028181851160028

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن فارس فرج مريم45029181852015001

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد مسرهد منعم ايمن45030181851047014

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حمد دحام علي45031201851025030

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0الخارجياتالدين صالحتطبيقيحسن رمان يوسف دعاء45032181852401001

العلوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيكاظم هادي فاضل زهراء45033181852236013

العلوم كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحتطبيقيمحسن احمد حسن علياء45034181852294002

العلوم كلية/تكريت جامعة492.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيعلي خلف ناظم قصي45035201851006040

العلوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحتطبيقيرجب محمد جاسم بسام45036181851099001

العلوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىتطبيقيمحمد احمد الجبار عبد عمار45037171851052008

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة576.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سلمان سالمه زينب45038181842170037

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة572.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عبد فيصل ضمياء45039181842176083

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة566.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيخلف محمد محمود نباء45040181842245018

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة565.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم محمد محمود وسن45041181842221030

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة561.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائيخضر خليل صافي عمر45042181841347013

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة546.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبد جاسم تميم45043181841015011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة544.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيصالح فرحان عدنان ايالف45044181842015006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة541.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحاحيائيالعزيز عبد دحام علي عتاب45045181842260027

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة540.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيطه الرزاق عبد عمار آمال45046181842161002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة539.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان حسن صالح صفا45047181842259011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة539.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيفرج ابراهيم خالد لينا45048181842278014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة539.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيتفاح حسن اكريم مصطفى45049181841002138

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة539.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيرحومي إبراهيم خليل زهراء45050171842298041

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة538.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيخليف جهاد سامي امين45051181841021009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة537.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليوي معيوف جميل فجر45052151842042070

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة535.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعزيز حاكم داود مصطفى45053171841104065

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة533.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيمحمد خلف محمد اياد45054201841035011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة532.0المختلطة الذهب تل ثانويةكركوكاحيائيحمدي هللا عبد حمود هللا سعد45055201841219011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة532.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد صالح سامي بالل45056181841003007
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الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة529.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف علي صباح احمد45057181841049004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة528.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جسام حسين نور45058181842278016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة528.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالطيف علي حسين نبا45059141842151006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائينعمان سعد عمر الدين سيف45060181841347009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي صعب ساجد وجدان45061181842176121

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حبيب صالح حيدر45062181841136014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيحجاب مرعي صالح محمد45063181841145033

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيابراهيم خليل سالم سجى45064321842029036

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيعثمان عواد محمد وليد45065181841065027

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمجيد الرزاق عبد زهير محمد45066181841015026

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة520.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعبود سرحان غانم المصطفى محمد45067221841054028

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم شويخ خلف يونس45068181841278019

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة519.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن يونس ريام45069181842242056

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة517.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان محمد هاشم مختار45070181841136046

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة517.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائيصالح صعو غزال اوس45071181841347003

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة517.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحمودي صالح علي داليا45072181842182020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة516.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعواد هادي حسين الرحمن عبد45073101841041040

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة514.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيخلف عواد فرحان أحمد45074201841025001

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة514.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيجمعه علي محسن قيصر45075181841332081

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة514.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيبنيان عبيد رعد رانيه45076181842177008

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة513.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائياحمد ابراهيم خليل فؤاد45077191841041035

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة513.0الرابعة النازحين ثانويةديالىاحيائيسلطان حمادي شهاب ابراهيم45078211841086001

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة512.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسالم صالح طالب محمد45079131841012115

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة512.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيبرغش الدين فضل رعد هاجر45080201842114073

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة512.0للبنين القسطل اعداديةالدين صالحاحيائياحمد هللا عطا موسى الرحمن عبد45081181841077009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة511.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيفارس خلف وحيد نور45082181842162054

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائياحجاب يحيى يونس محمد45083181841145034

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة510.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد علي حسين رشا45084181842140015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة509.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيجمعة سعدون علي اسيل45085211842105005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة508.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمخيف ثامر أسماعيل أمال45086181842176008

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود محمد الحميد عبد الهادي عبد45087181841013005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائينجم احمد عسل منى45088181842258033

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيياسين لطيف عواد زهير45089321841060013

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة506.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائياحمد زوبع حسين انوار45090201842127006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان عبد عمر مهدي45091181841035134

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة504.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد ضعن رميض هناء45092201842282159

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة504.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيثرثار رمضان فايق شيرين45093181842186037

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة504.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعباس احمد جمعه عمر45094201841048120

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة504.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم حسن مصطفى45095181841278015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنات للنازحات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيخليفة موسى عطية فرح45096181842272011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيملحان كرمان الهادي عبد ايوب45097191841007039

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيهللا عبد محمود فاضل محمد45098201841048172

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة502.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمود الدين زين فريد محمد45099191841019082

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة501.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيجواد علي احمد الرحمن عبد45100201841259091
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الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة500.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحاحيائيثاير مزيون جبار ميراج45101181842306010

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة500.0المسائية الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسون دلف مها45102181842339004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة498.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائياحمد اكثم سنان هللا عبد45103181841073023

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة498.0للنازحات النصر ثانويةكركوكاحيائيمحمد نوري عباس مها45104201842168012

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة498.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمخلف تركي محمد القادر عبد45105181841015019

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة497.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيهادي لطيف عماد هللا عبد45106211841016004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيالرحمان عبد حميد نظام مريم45107201842125021

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد مراد محمد45108201841001206

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر مدحت عمار45109211841278041

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة495.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلاحيائياحمد فهد ربيع شمس45110311842032006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيمهدي حسين ابراهيم يسرى45111201842144041

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيصالح مهدي علي الفقار ذو45112201841007016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيشيخ محمد وسمي قبس45113181842200013

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيحسين عبيد نجم محمد45114181841015028

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد حمد هللا جار معن45115201841259197

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيسربوت هاتف عبدهللا سجاد45116261841009046

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيعباس فاضل مثنى احمد45117201841030009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيكاظم العالي عبد ناجح منتظر45118291841100144

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيمحمد ياسين محمود محمد45119171741161116

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائيمولود محمد عمران علي45120201841018015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمهاوش خاشم بشير ابراهيم45121291841005001

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة544.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد جاسم نصيف احمد45122181851036005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة518.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيمانع مجيد محمود حارث45123181851015004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة510.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان حسن يوسف مروه45124131852111028

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة615.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود حسن احمد ضحى45125181842194028

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة577.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل اسحق حامد السالم عبد45126181841277016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة564.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد مصطفى مجول اللة عبد45127181841009043

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة545.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيغريب ابراهيم وليد نسرين45128181842222032

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة543.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود شكر خالد افنان45129181842183004

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة542.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيمبارك فالح مبارك سنديان45130181842271026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة540.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيزيدان حاج حقي مرادي45131181842258031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة539.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيصبار حميد جمعه مصطفى45132191841015082

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة538.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد محسن نجالء45133181842221027

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة538.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيكجوان خلف قاسم ايمان45134181842172015

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة537.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيصعب هللا عبد فاروق هللا عبد45135191841067053

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة537.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيغضبان ابراهيم احمد ابرار45136181842245002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة537.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيرشيد حارس الستار عبد شهد45137181842186035

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة535.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد حمد حسين مهيمن45138181841019031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة535.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيوردان عياده صبار شهاب45139181841019015

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة534.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود مضر اركان معمر45140181841311032

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة533.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيدوش علوان فراس ايسر45141181841014005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة533.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي مثنى الرحمن عبد45142181841089020

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة533.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائينائل خلف محمد كتاب45143181841059017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة532.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمفلح يوسف مظهر صفا45144181842232043

2889 من 1026 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة530.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد احمد محمد احمد45145181841073010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة530.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحمادة حنشول ابراهيم سجاد45146181841278004

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة530.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف علي هللا عبد الرحمن عبد45147181841044021

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة528.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان سلمان داود سليمان45148141841011047

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة528.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيخلف سالم زاحم سالم45149181841015017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة528.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيعباس خضير ياس سيف45150231841031048

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيحمد سالم عبد طيف45151181842172046

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيجواد خلف عمر اسماء45152101842104001

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيعباس طه بالل طه45153181841057017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكاحيائيابراهيم خليل نوري اثير45154201841257001

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة526.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف منشد الصمد عبد ساره45155181842250019

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعلي حبش ابراهيم محمد45156201841020140

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائيجعفر زمان محمد كبرى45157181842175012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة524.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنباراحيائيخميس فياض سعدون الدين سيف45158191841010015

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة524.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيصالح عادي يعرب اسامه45159181841058003

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة523.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد نعمان سفيان علي45160181841057023

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسين حسن نجالء45161181842203038

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيطوفان غريب سعد ليث45162251841022031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة519.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود مصطفى محمود صهيب45163311841024073

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة518.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائييوسف عالوي محمد احمد45164181841008004

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة515.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيجاسم صالح محمد مروان الحكم عبد45165311841008015

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة515.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمحمد خضر عبد مناور45166191841020055

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة510.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خلف السالم عبد مريم45167181842177013

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة509.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيرشيد عبود احمد العظيم عبد45168211841017011

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة509.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي فارس علي45169181841065018

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة508.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيذياب محمد روكان طه45170181841147016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائياحمد سعيد زياد غيث45171181841160029

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبدالكريم وائل االيهم45172181841131007

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيمحيميد سعد حمود قصي45173181841131026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة506.2للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمخلف ضامن محمد أيمن45174181841032002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة506.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن فتحي وائل حنين45175181842161012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة506.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيعباس صالح صايل رسول45176181841131016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة506.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي عبد محمد سعد45177191841009073

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي حمود محمد45178121841007140

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف علوان هللا عبد هند45179181842140038

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيدانوك غازي خالد دعاء45180201842102025

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة503.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف زيدان مزاحم هاله45181181842140035

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيعباس علي سعد الدين سيف45182231841178012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم حمود عويد مروه45183181842162049

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحاحيائيحسين علي سامي دعاء45184181842260008

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة499.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيداود مجيد عبدالناصر جمال45185181841002045

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة498.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف حميد احمد45186211841272010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيصادق مهدي حميد محمد45187211841270044

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة496.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد عباس هللا عبد45188201841013038
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الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد مزاحم45189201841257006

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خديوي جاسم علي45190181841062024

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيأحمد صبحي لؤي هيله45191181842178028

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حسن مطر سعد45192181841014009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيحبيب احمد خلف ضياء45193171841040009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيسعيد حازم طالل حازم45194171841005033

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعبد جلود غانم محمد45195171841001141

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة493.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد اعبيد حسين عثمان45196181841277023

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي ولي حازم جنه45197181842182016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود الطيف علوان نها45198181842069028

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيالغني عبد نعمان محمد عمر45199181841032020

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيفزع علي محمود يوسف45200121841020140

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيحمد خزعل ثائر امير45201331841021007

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيمهدي يحيى غالب عمر45202311841063010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيخيون حسن محمود شهد45203211842126026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد سليمان احمد مهتدين45204181842245017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيمحمد وحيد جبار وميض45205211841264039

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحمود عطية كامل مصطفى45206181841081026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة490.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائياحمد هللا عبد سلطان هللا عبد45207181841347012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة504.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيكماش محمد جاسم عثمان45208181851058004

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة497.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيهللا عبد حسين خطاب ميمونه45209311852054022

الحقوق كلية/تكريت جامعة633.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحادبيطه مكي رعد مي45210181822205015

الحقوق كلية/تكريت جامعة606.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيهادي يونس مقداد محمد45211181821021044

الحقوق كلية/تكريت جامعة596.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيخطاب احمد محمد طيبه45212181822232021

الحقوق كلية/تكريت جامعة592.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسن يحيى كفاح45213181821074022

الحقوق كلية/تكريت جامعة583.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيحسين سليمان محمد ملك45214181822175011

الحقوق كلية/تكريت جامعة578.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيجاسم كريم فريد بان45215181822196004

الحقوق كلية/تكريت جامعة574.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمحمد شاكر عدنان زهراء45216181822232015

الحقوق كلية/تكريت جامعة573.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيياسين ابراهيم اياد اوراس45217181822268004

الحقوق كلية/تكريت جامعة571.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبيعلي سلوم محمود منار45218181822162039

الحقوق كلية/تكريت جامعة570.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمنصور حميد ثامر زينب45219181822232016

الحقوق كلية/تكريت جامعة569.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيعلي عزيز محمد عامره45220181822010004

الحقوق كلية/تكريت جامعة566.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيداثان جوير محمد مضر45221181821036076

الحقوق كلية/تكريت جامعة565.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيعطيه هاشم يونس نور45222181822258034

الحقوق كلية/تكريت جامعة564.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيحلبوص هللا عبد علوان اسراء45223181822183002

الحقوق كلية/تكريت جامعة560.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيموسى العابدين زين شاهين مرال45224181822175008

الحقوق كلية/تكريت جامعة558.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيرزوقي بدر بكر شيماء45225181822268019

الحقوق كلية/تكريت جامعة558.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيصالح ابراهيم يعرب اسراء45226181822246003

الحقوق كلية/تكريت جامعة550.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد علوان هللا عبد احمد45227181821036008

الحقوق كلية/تكريت جامعة541.0الخارجياتالدين صالحادبيكاطع شوقي محمد نائله45228181822401029

الحقوق كلية/تكريت جامعة534.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيمحمد خلف صدام نباء45229181822245018

الحقوق كلية/تكريت جامعة528.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيحميد ياسين نصير اثير45230181821021002

الحقوق كلية/تكريت جامعة527.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالدين صالحادبيمحمد حماد شاكر ضفاف45231181822193004

الحقوق كلية/تكريت جامعة526.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيعباس فهد عباس مريم45232181822236035
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الحقوق كلية/تكريت جامعة523.0للبنين المناهل ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم وليد بالل45233181821080005

الحقوق كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة الجواهري ثانويةالدين صالحادبيهذال احمد فايق احمد45234181821287004

الحقوق كلية/تكريت جامعة520.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبيصالح حمادة خالد شيماء45235181822162024

الحقوق كلية/تكريت جامعة519.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعطيه الفتاح عبد خالد غسق45236181822186027

الحقوق كلية/تكريت جامعة519.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيحمادي ايوب الخالق عبد عائشه45237181822269017

الحقوق كلية/تكريت جامعة519.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبييحيى طه مجيد هند45238181822237033

الحقوق كلية/تكريت جامعة517.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحادبيصفصاف حسين ابراهيم محمد45239181821300022

الحقوق كلية/تكريت جامعة516.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيمحجوب محمد نبهان بسمه45240181822170004

الحقوق كلية/تكريت جامعة516.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمصطفى رشيد نوزاد فرميسك45241181822383055

الحقوق كلية/تكريت جامعة514.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيحبيب محمد جاسم احمد45242181821010002

الحقوق كلية/تكريت جامعة513.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيحسن جمعه هللا عبد اسراء45243181822181003

الحقوق كلية/تكريت جامعة512.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيطه برزان محسن علي45244181821125036

الحقوق كلية/تكريت جامعة512.0المختلطة الجواهري ثانويةالدين صالحادبيشالل حمود فاصل أيسر45245181821287002

الحقوق كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيغضبان خلف جاسم قدامة45246181821022025

الحقوق كلية/تكريت جامعة510.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف محسن صائب احمد45247181821010003

الحقوق كلية/تكريت جامعة510.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيعلي ابراهيم خليل عباس45248181821129010

الحقوق كلية/تكريت جامعة505.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيحميدي علي حسان مصطفى45249181821003033

الحقوق كلية/تكريت جامعة505.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبيجبير صالح علي أصاله45250181822261003

الحقوق كلية/تكريت جامعة501.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيعبد عواد بهاء تبارك45251181822232007

الحقوق كلية/تكريت جامعة501.0للبنين االنشراح ثانويةالدين صالحادبيحردان احمد عجاج الدين سراج45252181721114018

الحقوق كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيعلي محمد ابراهيم سهاد45253181822231012

الحقوق كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبياسماعيل حسين الدين عالء براء45254181822269007

الحقوق كلية/تكريت جامعة498.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيجواد فاضل رضا احمد45255181821082004

الحقوق كلية/تكريت جامعة498.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخالد عداي بشير سفر45256181821010022

الحقوق كلية/تكريت جامعة496.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيسبهان ابراهيم مجيد مصطفى45257181821016022

الحقوق كلية/تكريت جامعة494.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيطه مالك وعد امير45258181821021009

الحقوق كلية/تكريت جامعة493.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمود جمال عصمت زينب45259181822181014

الحقوق كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبيمحمود حسين عدنان ريام45260181822239005

الحقوق كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيمحمد جاسم محمد الرحمن عبد45261181821053019

الحقوق كلية/تكريت جامعة490.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحادبيلطيف زيدان احمد طيف45262181822206013

الحقوق كلية/تكريت جامعة490.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيعلي ابراهيم احمد براء45263181822181005

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيعباس علوان السالم عبد علياء45264181822361013

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبياسماعيل سعدون محسن رفل45265321822030023

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيخضير هللا عبد عادل شيماء45266181822258019

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد خلف يونس غفران45267181822163021

الحقوق كلية/تكريت جامعة488.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيلطيف منير حسن صفا45268181822242043

الحقوق كلية/تكريت جامعة487.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيعنان خضير طامي سارة45269181822374015

الحقوق كلية/تكريت جامعة486.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبيحمودي جاسم حاتم احمد45270181821073003

الحقوق كلية/تكريت جامعة485.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيعلي حسين منذر كهالن45271181821347064

الحقوق كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحادبيخلف النبي عبد نوفل الرا45272181822015004

الحقوق كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة المجاهد ثانويةالدين صالحادبيسعيد علي عباس طيف45273181821100007

الحقوق كلية/تكريت جامعة483.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيجعفر محمد علي فاطمه45274181822181025

الحقوق كلية/تكريت جامعة482.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيقدوري سامي ياس ساره45275181822247020

الحقوق كلية/تكريت جامعة481.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيعواد صالح ذياب حنان45276181822197009
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الحقوق كلية/تكريت جامعة480.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيكاظم محمود كاظم ضحى45277181822233013

الحقوق كلية/تكريت جامعة480.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيخلف محمود صالح انهار45278181822216004

الحقوق كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيجاسم اليذ ابراهيم عالء45279181821280013

الحقوق كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيعبود احمد علي باسم45280181821016009

الحقوق كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيصالح مهدي سعيد يونس45281181821313020

الحقوق كلية/تكريت جامعة478.0للبنات الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيمحمود حاتم فيصل وديان45282181822220024

الحقوق كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة الصديد ثانويةالدين صالحادبيفحل محمود بدر الحق عبد45283181821312001

الحقوق كلية/تكريت جامعة477.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيعلي محمد خالد نريمان45284181822242067

الحقوق كلية/تكريت جامعة477.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيمحمود عواد عامر مصطفى45285181821082054

الحقوق كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيلطيف ياسين رعد علي45286181821089016

الحقوق كلية/تكريت جامعة475.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيعلي الحميد عبد نبيل عمر45287181821137012

الحقوق كلية/تكريت جامعة475.0للبنات الهدى ثانويةاربيلادبيمحمود ياسين عامر نوف45288311822056007

الحقوق كلية/تكريت جامعة474.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيسلمان ابراهيم خليل احمد45289181821041004

الحقوق كلية/تكريت جامعة474.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحادبيخليفه موسى احمد االء45290181822177003

الحقوق كلية/تكريت جامعة474.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيعباس علي محمد نور45291181822236044

الحقوق كلية/تكريت جامعة473.0للبنين القلعة ثانويةالدين صالحادبياحمد زعال خالد احمد45292181821063002

الحقوق كلية/تكريت جامعة473.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيابراهيم خليل رياض محمد45293181821016020

الحقوق كلية/تكريت جامعة473.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبياحمد خلف سمير مروة45294181822189027

الحقوق كلية/تكريت جامعة472.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيبيرام امين حسن بتول45295181822231006

الحقوق كلية/تكريت جامعة471.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيمصطفى كريم صباح عمر45296181821137011

الحقوق كلية/تكريت جامعة470.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيمصطفى محي خيري رؤى45297181822186009

الحقوق كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحادبيجاسم صالح طه السالم عبد45298181821015008

الحقوق كلية/تكريت جامعة470.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيعلي محمد ابراهيم مريم45299181822231014

الحقوق كلية/تكريت جامعة470.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيتوفيق ناظم كمال شدن45300181822247024

الحقوق كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيسليمان مصطفى طايس رامي45301181821021019

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيحسين سليمان صباح وسام45302181821010053

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيعسكر محمد جاسم اسراء45303181822175001

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبياحمد محمد عدنان فاروق45304311821006010

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيرشيد اصغر علي حسين45305181821037005

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيشرار خلف زيدان مصطفى45306181821347083

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد محمد الباسط عبد فاطمه45307181822242053

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيسلمان محمد لؤي ريم45308181822258015

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيراضي محمد سعيد حسن45309181821094003

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن نجرس ماهر45310181821041045

الحقوق كلية/تكريت جامعة465.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيمجيد حسين الدين صالح اصاله45311181822203001

الحقوق كلية/تكريت جامعة465.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيعزيز طه دريس تمارا45312181822137001

الحقوق كلية/تكريت جامعة465.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيحمزه احمد سيف عال45313181822233014

الحقوق كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيشهاب المنعم عبد احمد سلمى45314181822274018

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيمصطفى رحال مصطفى زهراء45315181822246022

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنين المسائية تكريت ثانويةالدين صالحادبيخضر محمود ذاكر فاروق45316181821333037

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبياسماعيل احمد ستار محمد45317181821037017

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيالرزاق عبد وسمي احمد محمد45318181821010038

الحقوق كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم صدام زهراء45319181822274016

الحقوق كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيابراهيم كريم مصطفى انسام45320181822274006

2889 من 1030 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيهزاع تركي رعد حمزة45321181821137003

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيوهيب ياسين ساهر اسراء45322181822247003

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعطيه الفتاح عبد خالد موج45323181822186035

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيحمادة حنشول حسين صادق محمد45324181821315018

الحقوق كلية/تكريت جامعة459.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيابراهيم جليل اثير نمير45325181821137015

الحقوق كلية/تكريت جامعة458.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيعلي دهش منصور هدى45326311822080015

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيسمين حمد محمود حامد عدي45327181821012018

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيحبيب هادي حسن سجاد45328181821085029

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةالدين صالحادبيداود حسين حامد حسين45329181821349006

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيمطلك ظاهر محمد بكر ابو45330181821016004

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيعزت صالح نزار عمر45331321821045011

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيحرك فرج باسم اشواق45332181822255006

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيعزت صالح جمعه العظيم عبد45333181821009010

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبيشفلح غربي محيسن لقمان45334181821060004

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبياللطيف عبد فاضل غالب فاطمه45335181822247029

الحقوق كلية/تكريت جامعة456.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيابراهيم كريم مصطفى ابتسام45336181822274001

الحقوق كلية/تكريت جامعة455.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيمنصور رزوق ناصر سمراء45337181822242039

الحقوق كلية/تكريت جامعة455.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيحسن معيوف يونس ميس45338181822186036

الحقوق كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيهريط احمد سالم احمد45339181821313001

الحقوق كلية/تكريت جامعة454.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيمحمد رشيد محمد سروى45340181822274017

الحقوق كلية/تكريت جامعة454.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيرعد زنزل لؤي آمنه45341181822232001

الحقوق كلية/تكريت جامعة453.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيخلف جمعه عدنان حافظ45342181821012006

الحقوق كلية/تكريت جامعة453.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيسعدون ثامر وصفي العزيز عبد45343181821016017

الحقوق كلية/تكريت جامعة453.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيحسين ردام سعدون علي45344181821127029

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبينايف رشيد غالب صبا45345181822246028

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسن صباح حسن45346181821074008

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيالقهار عبد ابراهيم الباسط عبد فليحه45347181822242055

الحقوق كلية/تكريت جامعة451.0للبنين االنشراح ثانويةالدين صالحادبينايف مثكال جالل اسامة45348181821114006

الحقوق كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيحسون طامي كريم تبارك45349181822260006

الحقوق كلية/تكريت جامعة449.0للبنين الكندي ثانويةالدين صالحادبيعباس يوسف محمد مؤمن45350181821064008

الحقوق كلية/تكريت جامعة449.0للبنين بابل ثانويةالدين صالحادبيمحمد جلوب سهيل عثمان45351181821061011

الحقوق كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة الجواهري ثانويةالسليمانيةادبيحسين طه الغفور عبد ايمان45352321822054002

الحقوق كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيرحيم اشرف انس نبأ45353181822269024

الحقوق كلية/تكريت جامعة448.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيكريم صالح محمد منى45354181822170028

الحقوق كلية/تكريت جامعة447.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبيحسين حبيب طاهر عذراء45355181822239011

الحقوق كلية/تكريت جامعة446.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيحسن احمد طالل مريم45356181822246032

الحقوق كلية/تكريت جامعة446.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيرميض سعدي صالح مروه45357181822274025

الحقوق كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيحسن جعفر حسين كرار45358181821085048

الحقوق كلية/تكريت جامعة446.0للبنات للنازحات الزهور ثانويةالدين صالحادبيمحمد هادي فالح رؤى45359181822272004

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيخميس حامد مهدي مرار45360181821094020

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبيسالم غائب خلف عدن45361181822060006

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيرشيد احمد ماهود ليث45362181821129017

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيعلي ابراهيم خليل مروه45363181822182015

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبيدرب سالم ضاري نهى45364181822261032
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الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبياسعد مدحت خليل بارق45365181821037002

الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيحسين عباس سرمد ليلى45366181822247030

الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيحسين عواد مجبل احمد45367181821280002

الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيشهاب مجيد انور سماحة45368181822274019

الحقوق كلية/تكريت جامعة444.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد فزع قيس ليلى45369181822258027

الحقوق كلية/تكريت جامعة443.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيحمد جهاد خليل حسن45370181821012008

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبينصيف يونس ايوب عائشه45371181822242047

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبييوسف رشيد احمد عثمان45372181821073022

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيعجيل ايوب مثنئ حذيفه45373181821021013

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيحديد محمد فوزي احمد45374181821036011

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيحاجم عايد وليد طه45375181821137005

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيحسن حبيب ليث العابدين زين45376181821085028

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيعلي محمد قاسم ندى45377181822231016

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيرشيد احمد سعد الرحمن عبد45378181821127021

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيداود سليمان كائن ساره45379181822236022

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبياسعد دلف محسن سيف45380181821280010

الحقوق كلية/تكريت جامعة440.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيحسين متعب الرحمن عبد سما45381181822186021

الحقوق كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبياحمد علي رعد بكر ابو45382181821016003

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيسلمان احمد شهاب رفل45383181822172015

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيشالل شبيب طالب معمر45384181821022031

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحادبيابراهيم اسماعيل عيسى محمود45385181821351066

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيصالح سلمان عباس ايفان45386181822236007

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين بابل ثانويةالدين صالحادبيسلمان نجرس ناظم غسان45387181821061013

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيشهاب جابر لؤي سجى45388181822186018

الحقوق كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبيمهدي عمر حكمت منار45389181822239017

الحقوق كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد سليمان منير سيف45390181821004032

الحقوق كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيعباس حسن محمود ضمير45391181822278011

الحقوق كلية/تكريت جامعة437.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبينايف شهاب حمد ميسون45392181822260026

الحقوق كلية/تكريت جامعة437.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيخلف زيدان نجرس علي45393181821014027

الحقوق كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبياحمد صالح احمد عائشة45394181822361012

الحقوق كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيصالح ذياب مخيف معاذ45395181821014042

الحقوق كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيعايد الخالق عبد انس علي45396181821137009

الحقوق كلية/تكريت جامعة434.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبياحمد صالح الرحمن عبد استبرق45397181822239001

الحقوق كلية/تكريت جامعة434.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيعلي شكور هللا عبد محمد45398181821009027

الحقوق كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيمحمد ابراهيم خليل امير45399181821091003

الحقوق كلية/تكريت جامعة433.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعبيد جسام فراس رسل45400181822186011

الحقوق كلية/تكريت جامعة432.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيهللا عطا طاهر حسن براء45401181821022008

الحقوق كلية/تكريت جامعة432.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيدخيل محمود فاضل محمود45402181821085055

الحقوق كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحادبيسبع عباس صباح عمر45403181821293017

الحقوق كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيابراهيم خليل سامر ليلى45404181822361015

الحقوق كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيحسين ناجي احمد خميس ناجي45405181821347089

الحقوق كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيحميد غازي علي نجا45406181822278015

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيمطلك حسين خلف سهى45407181822199009

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيعلوان صبار مظهر عذراء45408181822255034
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الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيكلش خليل هللا خير الوهاب عبد45409181821137008

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة الصديد ثانويةالدين صالحادبيفحل محمود بدر العزيز عبد45410181821312002

الحقوق كلية/تكريت جامعة429.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيعبد حسن العزيز عبد هناء45411181822249013

الحقوق كلية/تكريت جامعة429.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبياحمد ياسين عادل هللا عبد45412181821315012

الحقوق كلية/تكريت جامعة428.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيدحام خلف اسعد موج45413181822232028

الحقوق كلية/تكريت جامعة428.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيحسون طامي كريم دعاء45414181822260009

الحقوق كلية/تكريت جامعة428.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيابراهيم خليل رعد اسيل45415181822258003

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيحنتوش درويش ابراهيم اسيد45416181821280004

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبياحمد زينو فايق اخالص45417181822246001

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيجواد حسين حميد محمد45418181821127038

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم كريم الماز45419181822361002

الحقوق كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحادبيجاسم نعمه عامر وضاح45420181821005026

الحقوق كلية/تكريت جامعة426.0للبنين بابل ثانويةالدين صالحادبيسلمان جاسم محمود خالد45421181821061005

الحقوق كلية/تكريت جامعة426.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيكاظم وادي ياسر رائد45422181821082017

الحقوق كلية/تكريت جامعة426.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيصالح عباس سعد احمد45423181821129001

الحقوق كلية/تكريت جامعة426.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيخلف حمود مزهر أسن45424181822258001

الحقوق كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةادبيعناد جاسم صالح ريام45425321822043001

الحقوق كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيمحمد علي احمد اياد45426181821016008

الحقوق كلية/تكريت جامعة424.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبيعمر اسماعيل وائل القادر عبد45427181821073021

الحقوق كلية/تكريت جامعة424.0للبنين العربي التراث ثانويةالدين صالحادبيمطر صالح محمد فالح45428181821096030

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيعبد مرهون علي حسين45429181821085022

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيسعيد ضياء محمد زهراء45430321822030028

الحقوق كلية/تكريت جامعة422.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيحسن عبد فليح ياسر45431181821082060

الحقوق كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيطعمة لفته طالب مشتاق45432181821283024

الحقوق كلية/تكريت جامعة421.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيصالح ابراهيم عماد خمائل45433181822203005

الحقوق كلية/تكريت جامعة420.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيصبحي عبود محمد هللا عبد45434181821127024

الحقوق كلية/تكريت جامعة640.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيعسل حماد سعيد سيف45435181841332044

الحقوق كلية/تكريت جامعة615.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم خليل األمين محمد45436181841002115

الحقوق كلية/تكريت جامعة565.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد هاشم الغفور عبد رنده45437181842259007

الحقوق كلية/تكريت جامعة544.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين الكريم عبد فاطمه45438181842183036

الحقوق كلية/تكريت جامعة537.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيفليح كامل مثنى نورا45439181842246039

الحقوق كلية/تكريت جامعة535.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيحميد بدران محمد افنان45440181842183005

الحقوق كلية/تكريت جامعة534.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان عاصي خضر عائشه45441181842206007

الحقوق كلية/تكريت جامعة533.1للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد هللا عبد نجم آمنه45442181842178003

الحقوق كلية/تكريت جامعة531.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد الحسين عبد الحليم عبد حسين45443181841085015

الحقوق كلية/تكريت جامعة529.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيالحسن عبد فاضل عباس نبأ45444181842146009

الحقوق كلية/تكريت جامعة527.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعباس صالح هادي الرحمن عبد45445181841009040

الحقوق كلية/تكريت جامعة522.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيجميل وهب عثمان هللا عبد45446181841141057

الحقوق كلية/تكريت جامعة509.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيجدوع خضير ياس سجى45447181842242069

الحقوق كلية/تكريت جامعة492.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي طامي حسين هللا عبد45448181841346025

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيعمر خليل صادق محمد علياء45449181842238018

الحقوق كلية/تكريت جامعة489.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم الكريم عبد عدنان زينب45450181842242061

الحقوق كلية/تكريت جامعة488.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحاحيائيحسون يوسف زكري محمود45451181841137016

الحقوق كلية/تكريت جامعة485.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد زكري بديع زهراء45452181842271020
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الحقوق كلية/تكريت جامعة483.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجبار مجيد قاسم صفا45453311842047122

الحقوق كلية/تكريت جامعة483.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيعلو طه نوري مريم45454181842373022

الحقوق كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيزيدان حاتم غزوان سجاد45455181841141044

الحقوق كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالكريم عبد حسن فالح حسن45456181841085009

الحقوق كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعويد صالح ابراهيم احمد45457181841002004

الحقوق كلية/تكريت جامعة473.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيمحيميد خطاب احمد يوسف45458181841136055

الحقوق كلية/تكريت جامعة472.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحسون علي حيدر سجاد45459181841141041

الحقوق كلية/تكريت جامعة471.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمزبان محمد السالم عبد رند45460181842015016

الحقوق كلية/تكريت جامعة470.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد حمد عبد احمد45461181841035009

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائينزال صاحب خالد هبه45462181842236136

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محي باسل شهد45463181842232039

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.4للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيشاكر ناظم ظافر تبارك45464181842178006

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.2للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي مزعل سالم أيه45465181842178004

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد رجب محمد جيهان45466181842186009

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم اللطيف عبد محمد45467181841002123

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحاحيائيحسين علي تركي سيف45468181841336005

الحقوق كلية/تكريت جامعة467.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعباس خضير عدنان حنين45469181842271015

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي حسين علي سجاد45470181841141043

الحقوق كلية/تكريت جامعة466.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيفرحان هللا عبد محمود عذراء45471181842373019

الحقوق كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد صالح شاكر ياسين45472181841016092

الحقوق كلية/تكريت جامعة464.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيروضان فرحان مكي عهود45473181842164011

الحقوق كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيمطلك هالل احمد عاصم45474181841004046

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيالرضا عبد حمزه احمد ميالد45475181842236122

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنين االمين اعداديةاربيلاحيائيموسى عدنان باسل زيد45476311841009017

الحقوق كلية/تكريت جامعة461.0للبنين العربي التراث ثانويةالدين صالحاحيائيحميد اسماعيل حسن روكان45477181841096013

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف ابراهيم ياسر ماريا45478181842162047

الحقوق كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحاحيائيدرويش احمد جابر صباح45479181841299010

الحقوق كلية/تكريت جامعة459.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مطلك الواحد عبد القادر عبد45480181841103012

الحقوق كلية/تكريت جامعة459.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد الرزاق عبد فؤاد هللا عبد45481181841049021

الحقوق كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم نصيف نوري احمد45482181841305004

الحقوق كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد عبد حسن حسين45483181841004031

الحقوق كلية/تكريت جامعة453.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيحسان جسام شريف مصطفى45484311841004069

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائياحمد موسى عماد عمر45485181841008017

الحقوق كلية/تكريت جامعة506.0للبنات النور ثانويةالدين صالحتطبيقيالعزيز عبد يعقوب اياد اسراء45486181852238001

الحقوق كلية/تكريت جامعة502.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين خلف زياد بارق45487181851332011

الحقوق كلية/تكريت جامعة495.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس نازي عالوي نور45488181852176026

الحقوق كلية/تكريت جامعة493.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود علي فارس شهد45489181852183040

الحقوق كلية/تكريت جامعة485.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف رزوقي احمد سجى45490181852242042

الحقوق كلية/تكريت جامعة484.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيياسين حسن اسكندر مصطفى45491181851073034

الحقوق كلية/تكريت جامعة483.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيماجود الحسين عبد فوزي نغم45492181852176024

الحقوق كلية/تكريت جامعة483.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةالدين صالحتطبيقيعزيز عبد حاتم زيد45493181851070016

الحقوق كلية/تكريت جامعة480.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيفنخ عايد الكريم عبد ناظم45494181851332096

الحقوق كلية/تكريت جامعة480.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيحمادي حسن الرحيم عبد همام45495181851030027

الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيعواد رجب رعد سيف45496181851332035
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الحقوق كلية/تكريت جامعة468.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيعزيز كوان خالد نشوان45497181851332097

الحقوق كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف محمد بدو زهراء45498181852217006

الحقوق كلية/تكريت جامعة463.0للبنين للنازحين جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيهايس عطيه احمد مشعل45499181851139032

الحقوق كلية/تكريت جامعة462.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحتطبيقيعناد علي مشرف قصي45500181851039007

الحقوق كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيياسين الكريم عبد جمعة لؤي45501181851002066

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقيذياب محمد عدنان غفران45502181852192005

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيحسين اكرم احمد عثمان45503321751010028

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيخليفه محمود حسين غيث45504181851040040

الحقوق كلية/تكريت جامعة455.0للبنين التآخي ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي مصطفى مزهر احمد45505181851046009

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد نوري هاتم هديل45506181852192011

الحقوق كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيحمادي ظاهر اياد ثائر45507181851280002

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة533.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيداود مدحت حكمت رغده45508181822232011

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحمد سطام شجاع احمد45509201821025004

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة448.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيحسن احمد صبار سرى45510181822196008

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسن حميد القادر عبد محمد45511211821030049

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة438.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعباس الماس جليل آرازو45512211822179001

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحادبيحمد حسين هاشم كرار45513181821309008

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيالياس علي محمد فاطمة45514201822113033

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة430.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيشعالن حاجم داود مثنى45515201821260114

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيحميد احمد سامي السالم عبد45516201821036037

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيبدر راضي عبد الرحمن عبد45517251821008098

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة427.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيسفان حمد عبيد مهدي45518111821053153

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيحسون علي نعيم هللا عبد45519101821205094

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبياحمد وادي حميد علي45520131821015034

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيالحميد عبد شويش المجيد عبد ايمان45521181822197005

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيالباقي عبد مزاحم رائد مزاحم45522211821208018

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة424.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكادبيصالح سعيد حميد محمد45523201821315012

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيمحمد حسين ثامر ايمن45524231821012011

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة487.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيهالل عزيز محمد تبارك45525211842138028

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة478.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيعبيد علي صالح مروان45526191841360022

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة477.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعفر فاضل عباس زهراء45527141842108033

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة476.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيبالل رمضان محمد سها45528171842271022

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة470.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيأحمد حسين كلش محمد45529201841024040

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيحميد بشير فؤاد حسنين45530181841085012

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان عباس عصام هللا عبد45531101841009028

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة463.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا مد محمد جمال المجيد عبد45532101841026144

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسلمان هللا سعد غسان محمد45533201841001194

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيرزوقي ضاري علي حسين45534211841208003

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة456.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيحسين عاصي علي احمد45535181841004016

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة451.0للبنات البيان ثانويةكركوكاحيائيطاهر كاظم محمد زينب45536201842179014

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة449.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد خليل نبيل هللا عبد45537211841004077

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة449.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيصالح خالد وليد بالل45538241841010012

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة448.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيحسين عباس حسين هاجر45539181842351013

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة445.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد فنجان الكاظم عبد علي45540241841002049
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السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة444.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيابراهيم رضا محمد باسم45541231841055003

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة443.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيالعابدين زين مدحت اسعد هللا عبد45542201841022045

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة443.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيمجيد صادق جاسم يحيى45543201841008046

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعباس كريم مشعان كرار45544181841141078

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيفاضل غيدان سمير محمد45545201841048159

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة441.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائياحمد فرحان علي هيثم45546181841131036

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد ياسين محمد مصطفى45547121841022117

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيخضير حامد ثائر طاهر45548231841255045

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحنتوش مرهون جمال عمر45549111841002020

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة483.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقياحمد عباس احمد ضحى45550211852117019

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة465.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحل عبد محسن الجليل عبد45551111851156033

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيكاظم صالح مهدي صالح45552281851105012

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة460.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيصخيري مغامس مهدي صابرين45553241852220072

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيعبد ستار جاسم زهراء45554211852109017

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة459.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيصادق قاسم طارق رسل45555211852110006

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم حسن باسم احمد45556141851026003

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة458.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيخليف علي حسين الصمد عبد45557201851304055

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة456.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى محمد كريم سوزان45558201852149014

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة455.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحويش هاشم رحيم محمد45559271851036066

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة455.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن عواد نعمان علي45560241851069021

التمريض كلية/تكريت جامعة678.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائياحمد سلطان خلف نبراس45561181841042021

التمريض كلية/تكريت جامعة678.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيطلب عبد غانم ايناس45562181842243018

التمريض كلية/تكريت جامعة678.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعباس محمد خالد عائشه45563181842242089

التمريض كلية/تكريت جامعة676.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد رمضان محمد احمد45564201841015008

التمريض كلية/تكريت جامعة676.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيبكر ياسين غالب رحمه45565311842080019

التمريض كلية/تكريت جامعة675.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيعبد محمود حسين وليد45566191841028047

التمريض كلية/تكريت جامعة675.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبداالله عبدالهادي نصير محمد45567191841085015

التمريض كلية/تكريت جامعة675.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي يونس ميالد45568181842140033

التمريض كلية/تكريت جامعة675.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحاحيائيعيد عباس فاضل حسين45569181841005019

التمريض كلية/تكريت جامعة674.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سعيد علي سليمان45570181841009032

التمريض كلية/تكريت جامعة674.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيماهر محمد حمدي عباس ابراهيم45571181841003001

التمريض كلية/تكريت جامعة673.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيعبو ابراهيم جليل ارشد45572191841040010

التمريض كلية/تكريت جامعة672.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيزيدان شندوخ قاسم الحكيم عبد45573181841044019

التمريض كلية/تكريت جامعة672.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيحمادي هللا عبد سبهان شفاء45574311842060020

التمريض كلية/تكريت جامعة671.0للبنين النجاح ثانويةاالنباراحيائيحديد حسين شاكر سلوان45575191841289007

التمريض كلية/تكريت جامعة671.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفياض خلف خالد حسن45576191841009054

التمريض كلية/تكريت جامعة671.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحاحيائيسحل حمود احمد محمد45577181841005050

التمريض كلية/تكريت جامعة671.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيعويد حسين صالح سرى45578181842218010

التمريض كلية/تكريت جامعة670.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان الواحد عبد سعد رشا45579181842242049

التمريض كلية/تكريت جامعة670.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيشيخ محمد حسن عمر45580201841024027

التمريض كلية/تكريت جامعة670.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسين صباح شروق45581181842182037

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيحسين نجم هللا وعد علي45582171841013048

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسليمان الغني عبد رائد محمد45583171841022156

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد علوان عواد عمر45584181841036072
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التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيصالح احمد سعيد صالح45585201841048075

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيرضا محمد نوري محمد45586201841362013

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد نايف ستار نايف45587201841022091

التمريض كلية/تكريت جامعة669.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم نايف غانم ناظم45588181841054030

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيموسى محسن خضير سليمان45589181841025014

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائينجم حسين محمد مزاحم45590171841077067

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيخلف هللا عبد اسماعيل علي45591201841020104

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنات الجديد العهد ثانويةاالنباراحيائيعبو ابراهيم جليل نسرين45592191842258020

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيعزيز ستار شيرزاد محمد45593201841311046

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصالح فاضل اوميد احمد45594201841304011

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي نايف سالم حيدر45595181841141033

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيعلي حسن برهان همام45596211841282082

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيعبود طه محمود علي45597311841012025

التمريض كلية/تكريت جامعة668.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعويد حسين محمد مرتضى45598181841036094

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمود هللا عبد خالد ريبين45599201841304064

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيمخلف عبود مصطفى الرحمن عبد45600191841043018

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0للبنين القسطل اعداديةالدين صالحاحيائيشوزي احمد يحيى حسن45601181841077005

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحمادي إبراهيم القادر عبد احمد45602171841039008

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيجبل بدوي سامي علي45603311841071023

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد الدين نور محمود محمد45604201841302135

التمريض كلية/تكريت جامعة667.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد فتحي عبيد محمد45605171841046035

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيشهاب جاسم احمد فلاير45606181842065005

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعبد هللا عبد عبد جاسم45607201841020034

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيفرج محمد قادر محمد45608201841303124

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد صباح ايمن45609171841015041

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيحسين كامل عماد حارث45610231841066008

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيعلي خليفه سالم علي45611191841287031

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا جاد ابراهيم عواد كوثر45612181842218019

التمريض كلية/تكريت جامعة666.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمود لطيف محمد عمر45613311841024126

التمريض كلية/تكريت جامعة665.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيشويخ طه بورزان العزيز عبد45614171841161070

التمريض كلية/تكريت جامعة665.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيجاسم فاضل اياد ابراهيم45615171841186001

التمريض كلية/تكريت جامعة665.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيحسن محمد ازهر وليد45616171841076010

التمريض كلية/تكريت جامعة665.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيفارس صالح ثامر ريمه45617191842217060

التمريض كلية/تكريت جامعة665.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحميد حسون عيدان سهام45618181842182034

التمريض كلية/تكريت جامعة664.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيصالح حسن محمد مريم45619181842242112

التمريض كلية/تكريت جامعة663.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيسليم الكريم عبد صالح طيبة45620321842032005

التمريض كلية/تكريت جامعة663.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد فاضل احمد غفران45621181842252021

التمريض كلية/تكريت جامعة663.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيحميد عيسى كريم حفصه45622181842140009

التمريض كلية/تكريت جامعة662.0للبنات الهناء ثانويةكركوكاحيائيعويد محمد اسعد قيسيه45623201842161026

التمريض كلية/تكريت جامعة661.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيحمود صبحي محسن نهايه45624181842065007

التمريض كلية/تكريت جامعة659.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحمزه حسين ابراهيم ريم45625191842226039

التمريض كلية/تكريت جامعة658.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيطويسان كامل السالم عبد الرا45626311842047145

التمريض كلية/تكريت جامعة657.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيمصلح خميس مرشد هاجر45627191842141102

التمريض كلية/تكريت جامعة657.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيالفي عطيوي وحيد هيلين45628191842160070
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التمريض كلية/تكريت جامعة657.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيزغير هالل صباح هبه45629311842080059

التمريض كلية/تكريت جامعة657.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيعبد دخيل احمد عبير45630181842194029

التمريض كلية/تكريت جامعة656.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيكنوان طه احمد وسن45631211842146051

التمريض كلية/تكريت جامعة655.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيجباره محمود ذاكر الرا45632191842196076

التمريض كلية/تكريت جامعة655.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود شاكر مصطفى حنين45633181842252010

التمريض كلية/تكريت جامعة655.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيالقادر عبد الحليم عبد رائد نجوى45634181842232053

التمريض كلية/تكريت جامعة654.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيابراهيم كريم حسين اخالص45635211842098008

التمريض كلية/تكريت جامعة654.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيشكر سعيد محمد مرتضى منى45636191842189147

التمريض كلية/تكريت جامعة654.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد امين رمضان الوين45637201842345049

التمريض كلية/تكريت جامعة653.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم هللا عبد علي ابتهال45638181842170004

التمريض كلية/تكريت جامعة653.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيصالح خلف حامد رفل45639181842258010

التمريض كلية/تكريت جامعة652.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائياحمد جمعه صالح بيداء45640201842330004

التمريض كلية/تكريت جامعة652.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعباس علي محمد طارق ورقاء45641211842110102

التمريض كلية/تكريت جامعة651.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمود احمد تنسيم45642101842091022

التمريض كلية/تكريت جامعة651.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيصالح انهاب موفق مريم45643181842053006

التمريض كلية/تكريت جامعة650.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيحبيب احمد فوزي زهراء45644181842240012

التمريض كلية/تكريت جامعة650.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمحمد صالح نظام سوزان45645201842341044

التمريض كلية/تكريت جامعة650.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيحسين حميد احمد دموع45646201842127016

التمريض كلية/تكريت جامعة650.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيفرج احمد امين محمد بتول45647181842182010

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيهللا عبد وافق لبيب هبه45648211842107060

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيكرجي يونس طالب شروق45649211842119017

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيزيدان علوان خالص آمنه45650211842092002

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيالمجيد عبد وهبي عدنان زلفى45651201842175013

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيمرهج طالب عثمان ريام45652211842091041

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد الوهاب عبد لؤي آمنه45653201842109001

التمريض كلية/تكريت جامعة649.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعبد محمد جاسم زينب45654211842107031

التمريض كلية/تكريت جامعة648.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيصالح احمد سلمان اسراء45655311842038006

التمريض كلية/تكريت جامعة648.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيحمادي كاظم باسم قدس45656321842066048

التمريض كلية/تكريت جامعة648.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيجاسم خليفه محمد مريم45657191842193062

التمريض كلية/تكريت جامعة648.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين سامي منى45658201842119043

التمريض كلية/تكريت جامعة648.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد غنام عامر اسراء45659321842029004

التمريض كلية/تكريت جامعة647.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيشالل عباس علي تبارك45660191842194021

التمريض كلية/تكريت جامعة646.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيسليمان ابراهيم جالل افين45661201842341006

التمريض كلية/تكريت جامعة646.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيعلوان كريم عماد رحمه45662201842170010

التمريض كلية/تكريت جامعة645.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيغانم ذياب حردان فاطمة45663181842013005

التمريض كلية/تكريت جامعة645.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيموسى حاج ويس سليمان الهام45664201842282013

التمريض كلية/تكريت جامعة645.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين ابراهيم خليل مروه45665181842182052

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيحمزه مجيد علي رقيه45666211842109028

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمهدي صالح ماجد زينة45667211842143047

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعدوان تركي فيصل رسل45668211842139043

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكاحيائيسليمان علي احمد اسماء45669201842204001

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد سجى45670201842282074

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0كردية دراسة-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكاحيائيهللا فيض اسعد نهاد اسراء45671201842380001

التمريض كلية/تكريت جامعة644.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحامد سالم ريان جمان45672331842038012
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التمريض كلية/تكريت جامعة643.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائيثاير احمد صالح تيماء45673211842115006

التمريض كلية/تكريت جامعة643.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيمحمود امين خالد االء45674211842102003

التمريض كلية/تكريت جامعة643.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد احمد هارون نور45675201842334217

التمريض كلية/تكريت جامعة643.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيحسين ادهم الكريم عبد شهد45676171842166011

التمريض كلية/تكريت جامعة643.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجسام اللطيف عبد سعد صابرين45677211842090089

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيفليح رماح خالد الزهراء45678231842114006

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيفليح جمعه حسن زينب45679181842231021

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين محمد اسماء45680191842180003

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيخان امه فرمان عادل اسيل45681201842340010

التمريض كلية/تكريت جامعة642.0للبنات االطياف ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى يونس هللا عبد عفاف45682181842225008

التمريض كلية/تكريت جامعة641.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيسبع خليل اسماعيل زينب45683211842064010

التمريض كلية/تكريت جامعة641.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةالدين صالحاحيائيخليف حمد عيد ضحى45684181842259013

التمريض كلية/تكريت جامعة641.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيخضير محمود حامد رويده45685211842178073

التمريض كلية/تكريت جامعة641.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيعمران يوسف يعقوب نور45686211842292036

التمريض كلية/تكريت جامعة640.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيخماس صالح جميل االء45687211842138009

التمريض كلية/تكريت جامعة639.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيموسى الحسن عبد حسين زهراء45688211842110040

التمريض كلية/تكريت جامعة639.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيعلي محسن احمد غاده45689231842154064

التمريض كلية/تكريت جامعة639.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد عمر الكريم عبد ساكار45690201842331090

التمريض كلية/تكريت جامعة639.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن محمد رحمه45691181842176032

التمريض كلية/تكريت جامعة639.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحامد خليل الرزاق عبد ايالف45692171842277036

التمريض كلية/تكريت جامعة638.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيعاصي محمد باسم شهد45693211842173038

التمريض كلية/تكريت جامعة638.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيعبد حسين خالد منار45694201842130025

التمريض كلية/تكريت جامعة638.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيحسن ناصر علي رسل45695221842164025

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم محمد هبه45696211842141098

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيمحمد وعد نهاد حنان45697171842238029

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائياحمد قادر عزيز تريفه45698201842140014

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائينبهار عبد ميري شهد45699251842170205

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيرشيد خورشيد اراز زيان45700201842345032

التمريض كلية/تكريت جامعة637.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائياحمد عبود خالد نور45701191842140046

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسون فاضل جاسم سحر45702211842139085

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيجواد يونس جواد الندى قطر45703161842168018

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيسرحان نصار ماجد هاجر45704191842198073

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيرش حمه عثمان سردار بين ش َكه45705201842364016

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيحسن زكي محمد طلعت زينب45706201842344041

التمريض كلية/تكريت جامعة636.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيارميض جاسم سمير نور45707181842177017

التمريض كلية/تكريت جامعة635.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحسن صبار احمد هاجر45708191842163087

التمريض كلية/تكريت جامعة635.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيمعروف مولود موجود برى45709201842345013

التمريض كلية/تكريت جامعة635.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمطلك الحسين عبد ضياء الدين منار45710221842135122

التمريض كلية/تكريت جامعة634.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعباس فوزي محمد ضحى45711271842063117

التمريض كلية/تكريت جامعة634.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائينزال محمد علي صفاء45712171842317055

التمريض كلية/تكريت جامعة634.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعباس طه غانم الهام45713181842252007

التمريض كلية/تكريت جامعة634.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيربيع محمود الكريم عبد اسراء45714201842106011

التمريض كلية/تكريت جامعة634.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيصالح بدن ثامر حوراء45715221842112015

التمريض كلية/تكريت جامعة633.2للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود نعيم علي دره45716181842178007

2889 من 1039 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيفتحي محمد فزع غفران45717311842058026

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمرزه عباس علي هدى45718241842124167

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيلفته كاظم الحسين عبد فاطمه45719241842114212

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيناجي الرزاق عبد وعد آية45720201842109004

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد جهاد اياد رقيه45721251842084220

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيسالم غائب حسين ناديه45722181842209021

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيكريم ياسين الدين نجم سوز45723201842362008

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيخضير صالح عماد آيه45724211842094008

التمريض كلية/تكريت جامعة633.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيوادي شالل سعدون هاجر45725111842082071

التمريض كلية/تكريت جامعة632.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيابراهيم جليل محمد نورهان45726211842143095

التمريض كلية/تكريت جامعة632.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيحسن ابراهيم صاحب استبرق45727201842170002

التمريض كلية/تكريت جامعة632.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيوداعه كردي نوماس نضال45728271842054025

التمريض كلية/تكريت جامعة632.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحسون ادنان حاكم زهراء45729241842144031

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائياحمد تحسين طالل هنادي45730211842095048

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمود محيسن جبار نبأ45731241842111098

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجواي ازرك رسول فاطمه45732241842117091

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائياحمد شكر علي شيرين45733201842128019

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيشنباره كاظم جبار زهراء45734231842089053

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم محمد فوزي غدير45735181842176092

التمريض كلية/تكريت جامعة631.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم حسون علي زينب45736241842120116

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمهدي صالح عماد رنا45737211842097041

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيعباس فاضل هادي براء45738211842142003

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيحيدر كاظم جواد االء45739221842128004

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعداي ابراهيم روكان ياسمين45740141842142044

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيعباس فاضل حميد ساره45741181842186026

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعمر بكر يوسف االء45742201842118019

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائييونس محمد كانبي تارا45743201842331042

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيمحمد قره فاتح احسان ايمان45744201842338003

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيامين احمد غفور أرينا45745201842352001

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيرستم محمد عبدين جوان45746201842349016

التمريض كلية/تكريت جامعة630.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد صباح مريم45747101842113061

التمريض كلية/تكريت جامعة629.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخليل عبد جبارة حنين45748211842097026

التمريض كلية/تكريت جامعة629.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيفتاح صديق محمد سوزان45749201842346025

التمريض كلية/تكريت جامعة629.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي حميد وقار45750181842140040

التمريض كلية/تكريت جامعة629.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيراهي هللا خير حبوب حوراء45751261842089021

التمريض كلية/تكريت جامعة628.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم احمد طيبه45752101842100076

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود خالد وليد والء45753181842232059

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى حمد مهدي استبرق45754181842246002

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيسعيد حسن عماد سيفان45755201842333033

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيناصر احمد خالد ايه45756211842172007

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيعمر نوري يوسف مريم45757201842336012

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيسعيد رسول الدين نور لنجه45758201842333044

التمريض كلية/تكريت جامعة628.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيصبري الوهاب عبد احمد ايه45759311842047025

التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيهادي علي حربي زهراء45760211842137034
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التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائينايف ضايع اسماعيل دانيه45761311842047052

التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيدلف محسن زكي بيداء45762181842182015

التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائياحمد فاضل مهدي امل45763271842057013

التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيحميد ابراهيم احمد رسل45764191842217044

التمريض كلية/تكريت جامعة627.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيمغير حميد يوسف رسل45765271842081026

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيعباس محمد الكريم عبد سجى45766211842094052

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيالزهره عبد رشيد رائد هديل45767241842220325

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيالمقصود عبد علي سليم اسراء45768201842133002

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد بدر احمد نور45769171842231272

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيمصطفى رحيم عبود سفانة45770201842239012

التمريض كلية/تكريت جامعة626.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيصاحب هللا عبد ستار غدير45771241842220227

التمريض كلية/تكريت جامعة625.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن عبيد ايات45772171842277033

التمريض كلية/تكريت جامعة625.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائينوفان علي حسين فرح45773191842151044

التمريض كلية/تكريت جامعة625.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمد رسول نور45774211842138134

التمريض كلية/تكريت جامعة625.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح يحيى زينب45775171842363016

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعيدان طعمه نعمه تغاريد45776261842092014

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد شحاذة عبدهللا سجى45777171842321164

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيهاشم علي حسن رسل45778211842104007

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعمر حويز دلشاد صبيحة45779201842341057

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل منذر رقيه45780141842122007

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيوهاب عزيز تحسين سماح45781201842109039

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيصالح حسن محمد اسراء45782181842242014

التمريض كلية/تكريت جامعة624.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيخلف هللا عبد جاسم بدور45783181842013002

التمريض كلية/تكريت جامعة623.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيكاظم جواد عمار عال45784211842126030

التمريض كلية/تكريت جامعة623.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيحسين محمود حميد هديل45785211842157017

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة657.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيصالح حسن غسان الدين سراج45786201841209019

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة600.2للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيجعفر الحسين عبد نهاد ندى45787201842116033

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة578.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيصالح ابراهيم صباح مصطفى45788181841002146

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة564.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عطا طاهر هذال محمد45789181841140010

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة553.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي احسان اكرم45790181841006012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة551.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيجسام احمد سهمي قتيبة45791181841311027

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة544.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود خضير طالب افياء45792181842232006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة542.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسن رفعت نور45793181842243084

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة541.0المختلطة العرفان ثانويةديالىاحيائيمحمد ابراهيم طارق اسامة45794211841352003

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة540.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد احمد خالد منار45795101842091085

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة539.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالعزيز عبد يوسف موفق علي45796181841085045

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة537.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيمجيد هللا عبد مبارك محمد45797181841089028

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة535.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسين حمد وقار45798181842140039

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة529.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف ابراهيم ياسر ارجوان45799181842162004

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة528.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود حسين عدنان دعاء45800181842242039

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة528.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيشيحان صالح هللا عبد احمد45801181841140003

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة526.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيدرويش خلف خالد اسماعيل45802181841131006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة526.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيخضير خزعل عاصف هند45803181842172068

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة525.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبود نجم شهد45804181842189012
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البيطري الطب كلية/تكريت جامعة524.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد شاكر ماهر ساهر45805181841008007

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة522.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينوري فاضل عبدالجبار مريم45806131842073065

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة521.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعلي كريم هادي سيف45807251841012051

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة520.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد خلف صحو نوره45808181842245019

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة518.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحميدي جاسم محمد مالك45809181842242113

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة518.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن جبار صبار هللا عبد45810141841015030

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة514.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان مهيدي خطاب عثمان45811181841067048

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة514.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين خلف طالل مازن45812101841016038

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة512.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائينايف رشيد محمود بتول45813181842170015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة508.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبدوي هللا فتح احمد فاطمة45814131842071083

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة508.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيساير جاسم سامي ساري45815121841029008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة508.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجرس ابراهيم خنساء45816181842177006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة507.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيسالم حسن عمر سوسن45817181842209010

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة505.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيرضا حسين علي ملك45818181842181030

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة505.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد تركي عباس اسماء45819181842247003

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة504.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم علي هللا عبد ايمان45820181842351004

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة502.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد ياسين غزال محمد45821121841022101

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف درويش احمد تهامه45822181842162013

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم رجب حميد رحمه45823181842247009

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة500.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيحايف خضر حميد صالح45824321841045013

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة500.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيتيل جمعه محمد يونس45825191841019098

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة500.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحاحيائيجياد جاسم عباس ضرغام45826181841001010

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة499.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيهللا مال عزيز راكان العزيز عبد45827181841057020

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة499.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيمنوخ مرشود هللا خير رقيه45828181842136005

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة498.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد الوهاب عبد قاسم محمد45829181841085057

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة498.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حمد محمد محمود احمد45830121841014005

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة497.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيحسين احمد طه مصطفى45831201841003070

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة495.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيهادي جاسم اركان عبيده45832311841012021

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة493.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم رسول سالم الحسن45833121841020016

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة493.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد مصطفى ابراهيم اثير45834181841277002

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمود حمد سرى45835181842197013

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة492.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرفعت هللا عبد الكريم عبد أسماء45836201842331004

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم مالك احمد هللا عبد45837181841029015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي طه علي سيف45838121841022040

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة489.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيشاكر حميد نزار احمد45839211841022009

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة488.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين وادي عدنان اروى45840131842078001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة487.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسن سليمان الكريم عبد الحسن45841311841024028

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة487.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم محمد علي45842201841062015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة486.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم محمد جبار ايهاب45843181841049008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة486.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عباس مبدر محمد45844181841002128

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة485.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحسن الرحمن عبد منير طيبه45845211842090093

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي جمعه صالح خالد45846181841277011

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة484.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود عياده منذر احمد45847181841041005

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة484.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيحمد حسين توفيق رند45848181842230019
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البيطري الطب كلية/تكريت جامعة482.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيعليوي محمد جاسم اسامه45849201841205004

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة482.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيعطيه احمد خلف وقار45850181842140041

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة482.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيحبيب ظاهر سعد زهراء45851111842081018

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة482.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيالكريم عبد احمد الدين حسام المنيب عبد45852211841051010

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيبخيت ابراهيم خليل ابراهيم45853201841005001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة481.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيالدين عز الدين نور الهام هبه45854201842118164

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة480.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيكامل حميد رائد طيبه45855101842101068

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعاكوب محمود خليفة عمر45856101841205081

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة478.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعجاج علي فيصل رانيه45857121842083014

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة478.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائيحسين هللا عبد فندي محمد45858201841059021

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة477.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحاحيائيمهيدي خزعل طارق ريم45859181842198009

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى عباس عامر تبارك45860181842261001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة476.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان هللا عبد عادل اسراء45861181842242013

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة476.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيغريب الدين عز مؤيد مروه45862201842119039

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة474.0للبنات الحمزة ثانويةالدين صالحاحيائيسالم عباس محمد والء45863181842257012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة473.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيدعيبل اسماعيل جبار مصطفى45864111841021061

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة473.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيصالح ابراهيم حسين بيارق45865181842162012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة472.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيفرحان نعمان سالم أيناس45866181842172006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيحسيب حسين حيدر حسين45867211841018008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيناصر كاظم تحرير العابدين زين45868271841011032

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة469.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيجبر فليح جبار وسام45869271841151038

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة469.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيخليفة محمد عبد مياده45870181842177015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحمادي سكران رزاق دعاء45871181842236049

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حميد صدام اطياف45872181842162007

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم لفته ثامر اسراء45873231842119012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة468.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيابراهيم حسين علي انس45874321841040005

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة467.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد ضاري عفاف45875101842124008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة467.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمحسن عبيس علي ريسان45876251841001116

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائيدلي عيسى صباح هللا عبد45877181841059011

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعاشور فرحان محمود كرار45878211841272120

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيرداس احمد عدنان عماد45879101841026179

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيصكبان جاسم منصور جعفر45880231841280007

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين سامي ماهر سفانه45881101842136033

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي الهادي عبد صالح محمد ليلى45882141842125037

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائينجم اسود الزم رشا45883181842186015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيهادي عبد خالد علي45884211841002063

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيوسمي محمد خالد بتول45885171842242035

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائينايف ابراهيم سعد علي45886181841085038

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الرفاعي ثانويةالسليمانيةاحيائيكاكي ابراهيم صادق ياسين45887321841004038

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين ناجي هللا عبد عباس45888271841014074

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحمودي شوكت وسام سرى45889181842243053

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيكاظم عدنان قحطان ردام45890191841348020

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيسلمان داود جمال مصطفى45891191841015081

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيشناوه هللا عبد سعدون رسول45892191841007056
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البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيطلك عداي علي حسن45893181841305006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة465.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحسين خضر الدين تاج خضر45894211841033026

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة464.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيحسن صالح رائد انس45895211841014011

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة464.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عبد حامد وديان45896111842083042

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة464.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعلوان حسن خالد حسن45897271841034010

الزراعة كلية/تكريت جامعة463.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحماده حسن خلف ميساء45898181842170056

الزراعة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيسرحان نامس توفيق خضر45899181841019013

الزراعة كلية/تكريت جامعة456.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان غانم وهاب زينب45900181842170038

الزراعة كلية/تكريت جامعة456.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمود دحام عقبه45901181841136024

الزراعة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالعزيز عبد يوسف موفق احمد45902181841085002

الزراعة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعلي جدوع الهادي عبد احمد45903181841136004

الزراعة كلية/تكريت جامعة446.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيسلطان شحاذه صالح كرم45904181842186043

الزراعة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحاحيائيعذاب رمضان هللا عبد مصطفى45905181841086026

الزراعة كلية/تكريت جامعة443.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحاحيائيعلي عفتيان حسيب ساره45906181842190008

الزراعة كلية/تكريت جامعة443.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم كريم حامد كوثر45907251842170266

الزراعة كلية/تكريت جامعة442.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيحسين صالح عارف ضمير45908181842209014

الزراعة كلية/تكريت جامعة441.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيهويدي مبرد جمال سحر45909181842186032

الزراعة كلية/تكريت جامعة474.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود فائق خالد ساره45910181752248009

الزراعة كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحتطبيقيعطية علي باسل الدين باز45911181751021005

الزراعة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح ممدوح صالح يوسف45912181851086027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة600.0للبنات  فاطمة ثانويةالدين صالحادبيمضحي محمود علي ظالل45913181822235003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة589.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيابليش محمد مؤيد لؤي45914181821074023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيحسين احمد شهاب ريا45915181822242022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة580.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيمحمود شكوري علي حسن45916181821095002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة576.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيسعد ماجد حازم موج45917181822232029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة575.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيعبد نجم نبيل محمد45918181821302016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة571.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبياحمد خضر مهند سيف45919181821073041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة569.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيحسين محمد طه سلوان45920211821252002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة562.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيصالح امين جليل هدايه45921181822183042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة554.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف محمود صابر محمد45922181821010040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة542.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيعلوان محمود شاكر رحمن45923211821064009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة539.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيجعاطه تركي عباس عمر45924191821067008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة535.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيمحيميد حمود خالد حمزة45925181821095003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيحسين مظهور نايف اكرم45926201821029006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة534.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحادبينجم حسون سعد رؤى45927181822373017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة531.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيدرويش هللا عبد مصطفى ميسم45928181822245016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة530.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيعباس محمد علي فرج45929181821315015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة530.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيمحمد ابراهيم احمد حسن45930201821025015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة530.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيابراهيم محمد موفق حسن45931181821129004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة528.0للبنين الكندي ثانويةالدين صالحادبيمحمد خلف ناصر حكيم45932181821064005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة525.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيابراهيم احمد نفوس احمد45933201821020011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة525.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيمحمد صالح عدنان اسماء45934181822237001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة525.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالدين صالحادبيمحمود هللا عبد قاسم ناديه45935181822193008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة524.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيفياض عباس انيس عمر45936211821074054
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة524.0للبنين الشموس ثانويةالدين صالحادبيعلوان حاتم علي نورس45937181822128003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة523.0للبنين المسائية المالذ ثانويةديالىادبيحسين محمود حميد قيس45938211821283001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة521.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمود محمد هاشم حسن45939211821062013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة520.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيصالح احمد جزاع حمود45940311821004013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة520.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيمحمد موسى محمد مازن45941201821025059

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة517.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيابراهيم فائق محمد ضحى45942181822268021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة515.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيخلف حمد سالم هللا عبد45943201821029028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة515.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيمحمد عزيز ماهر الودود عبد45944211821244009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة513.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيحميد إبراهيم فاضل احمد45945211821017005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة513.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمرير صالح احمد عايد45946201821036033

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة512.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيعبد فاضل عدنان علي45947211821222014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة512.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبييعكوب عبد محارب محمد45948321821045016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيصالح علي ابراهيم علي45949181821022023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيمحجوب مصطفى خالد محمود45950181821003031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة511.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد هاشم مصطفى45951121821027020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الكندي ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد خميس ضاري علي45952181821064006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة509.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبيحمد زبن ابراهيم المها45953181822189003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة509.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيطه عواد اسعد ضفاف45954181822216010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة507.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبييوسف علي محمد فاطمه45955181822203017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة507.0للبنات  فاطمة ثانويةالدين صالحادبيحسن مخلف شاكر سرى45956181822235001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة506.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيدواح عبد فاضل سعد45957191821050008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة506.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيإبراهيم حمد مصطفى اسعد45958201821037010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة505.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبياحمد عزيز رعد العزيز عبد45959101821016028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة505.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبينزال حمادي نوري جمال45960121821178003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة504.0المختلطة الصديد ثانويةالدين صالحادبيمذري محمد علي نايف45961181821312003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة502.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيكودان جاسم محمود انس45962211821021002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة502.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيخزعل مهدي خوام عمار45963181821122085

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة502.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبيمحمد خليل ابراهيم الحكم45964181821060001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيمحمد وسمي جميل ابراهيم45965201821220001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة501.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيصوان هللا عبد قحطان غسان45966201821216048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة501.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيكاظم محمد صاحب نزار45967211821226052

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة500.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم دحام ديانا45968181822170007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة500.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحادبيزيدان ابراهيم عادل علي45969181821332091

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة500.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيخلف ثابت احمد غيث45970211821053015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة499.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبياحمد محمود الرزاق عبد غسق45971181822239012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة498.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةادبيسريبت حسن اسماعيل احمد45972321721010001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة498.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيموسى داود علي احمد45973201821229001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة497.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم دريد رهام45974181822172017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة495.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد جميل أحمد محمد45975121821027010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة495.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيمهدي لطيف رشيد جميله45976181822274010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة494.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيعويد محمد اسعد قيس45977181821283015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة494.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيوهيب رحيم عبود نجم45978211821089059

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة494.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيداود احمد الهادي عبد علي45979211821247018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة493.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبيصالح عليوي سعيد محمد45980201821253027
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة492.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيعبد عادل محمد حذيفة45981211821017011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبيحسين حبيب ظاهر رحاب45982181822239003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة492.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيعلوان طه بندر حامد45983211821023015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة490.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيحمد حافظ باسم ورود45984181822247041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة490.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيمهدي محي ضياء عهد45985181822172026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة489.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيحاجم علوان خلف السالم عبد45986201821206031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة488.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيحسين حميد غازي احمد45987181821280001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة487.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيسالم خليفة علي احمد45988211821078003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيمحمود اسماعيل حافظ علي45989211821244011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة484.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسين خليل جاسم ميسرة45990211821030061

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة483.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيربيع حميد عدنان غزوان45991211821038125

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة483.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبياحمد عكاب ايوب مروى45992181822260025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة482.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيحسن ذياب صالح ريام45993181822260015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة481.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد فزع احمد عذراء45994181822258023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيمحمد بديوي علي ساره45995181822172020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمزه شرار جبار امير45996231821055005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيموسى حبيب هادي حسن45997211821063011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيحمادي جاسم حاتم الرحمن عبد45998211821037014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد صبر عثمان محمد45999121821029031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيجاسم انصيف طلب حمدون46000181821004023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبياحمد عكاب ابراهيم هاجر46001181822260028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبينجم هللا عبد مجيد آيه46002181822261001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيمهدي حسين صدام موسى46003181821315019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة478.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيعويد علي قحطان احمد46004201821051002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة477.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيمحمود محمد عبد ميعاد46005181822067007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة477.0للبنين االيمان اعداديةاالنبارادبيمحمد فرحان ابراهيم مشتاق46006191821063038

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة476.0للبنين معاذ بن سعد ثانويةالدين صالحادبيأرميض سعيد فيصل مصطفى46007181821134004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة476.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيمشوح حواس سعدون شهد46008201822114029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيهراط حميد عماد صكر46009181821041024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه كريم رزاق محمد46010141821040033

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي سالم صبار عمر46011121821178009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي مجبل محمد علي46012121821178008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة473.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيفهد مراد ريكان محمد46013101821035034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة472.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيحمد عمران ايوب برجس46014211821212008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة471.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد محمد هللا عبد محمد46015181821280016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة471.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيعباس محمد قاسم هللا عبد46016211821004035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة471.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيرحيم حسين لؤي رند46017181822232014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة471.0للبنين االيمان اعداديةاالنبارادبيمهيدي هللا عبد نجم اكرم46018191821063004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد محمد ظي46019181822172024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيذياب هللا عبد علي محمد46020121821178012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيعبود فيصل حرب سجاد46021181821315009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيوهيب نعمان رعد حسين46022181821021014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة468.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمحمد خلف زيدان غيث46023211821054054

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الناعمة ثانويةالدين صالحادبيصالح مديد خالد العزيز عبد46024181821133010
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبياسماعيل احمد موفق حمده46025181822067002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيحسين سليمان بشير صكر46026181821004035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيعطيوي مخلف مطر سمير46027181821041022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيكاظم محمد الحافظ عبد علي46028211821021010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيبكر خيرو مزاحم جميله46029181822172011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيهالل حسين هللا مد حميد46030201821036019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيابراهيم ماهر عباس ماهر46031181821003027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيشريف ابراهيم محمد ابراهيم46032121821175001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن أحمد أيوب يونس46033121821029047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيبنية زكام فراح قرار46034181822269021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة الذهب تل ثانويةكركوكادبيهللا عبد حمد حمدون يعقوب46035201821219015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبييوسف صالح طارق زينه46036211822095013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيعجيل رسول قصي رسول46037181821021020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد علي هللا عبد عائشه46038121822083014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيابراهيم اسماعيل نداء قصي46039201821020104

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم جمعة محمد46040201821060020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود ابراهيم هاشم مداح46041121821023036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة463.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبياحمد مطر صباح ساره46042181822186015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة463.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيهجول محمود زياد طارق46043111821156035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبياحمد رشيد محمد احمد46044211821037004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيخلف محمد مجبل احمد46045201821259031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيجاسم محمد ناظم ميس46046181822196014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبينايف نجم غانم ليث46047111821034047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحادبيمكحول صبحي جمال سهر46048181822177012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنين معاذ بن سعد ثانويةالدين صالحادبيأرميض سعيد غازي سعد46049181821134003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة461.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيصالح جاسم محمد ناديه46050181822245017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيحسين ايوب محي حمزة46051211821064007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة460.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيشريمط فهد عباس علي46052191821029018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة459.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيابراهيم خليل زيد غسق46053181822197018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة459.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحادبيمحمد ابراهيم جليل ساره46054181822248008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيفياض عامر مهند عثمان46055231821073031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبيخليل خضر دارا مروه46056181822162037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيحسون مراد سامي احمد46057181821085002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيكصير خلف احمد فرح46058181822232024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيمحمد صالح الدين حسام ابراهيم46059181821347001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيسلمان عبد مصلح ولي46060181821313019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحسين عطا علي حسين46061211821074015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0للبنين المسائية تكريت ثانويةالدين صالحادبيمحمود الواحد عبد عصام محمد46062181821333053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيعباس جعفر أكرم محمد46063181821127035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان رشيد غانم العزيز عبد46064101821011018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيمحمد علي محمد محمود46065191821078053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف أبراهيم عامر حذيفه46066121821027003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيمحمد محمود حسين بركات46067201821033010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيغني طالب جهاد سيف46068211821040019
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيكصير خلف احمد هديل46069181822232032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيسليم مطر رعد محمد46070111821051031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيتوفيق كامل جابر اثار46071181822274002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيهادي عبد غانم امير46072211821038021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيجاسم هادي الواحد عبد محمد46073181821129018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحادبيمحمود خلف نعمه جواهر46074181822217008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم دريد هاجر46075121822096031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحميد حسين صباح احمد46076211821038008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيسرحان ضاحي ربيع محمد46077111821019021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيسلوم حسن حكيم احمد46078121821017005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيجاسم حسين فرحان الهام46079181822159005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيعناد هللا مال رعد ضياء46080211821222010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمحمد كريم فائق علي46081211821221010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيمحمود احمد حسن ياسين46082211821012052

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعلي احمد دليل مروه46083181822159023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيحمد فرهود خميس سبع46084211821027019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيداود سلمان طارق عمر46085211821013034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبياحمد صالح ناهض رنا46086211822140034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيجميل ياسين طه ابراهيم46087121821017001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيحسين جاسم رعد هللا عبد46088211821044015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيمجيد سلمان ثائر هللا عبد46089211821006017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيحسين احمد محمد صباح46090201821060013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيحسن علي احمد طالل46091211821350003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيعطية كامل محمود العزيز عبد46092211821037015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبياحمد يوسف ستار وسام46093211821038176

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيمحمد حمد علي هارون46094211821244018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعباس مهدي محمد عقيل46095181821301030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيعلي سلطان علي سجى46096201822151007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيجاسم نصيف عباس بالل46097211821021003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد شهاب حسن حمزه46098141821054012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيحمود جاسم الرزاق عبد آيات46099181822252001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيطعمه احمد جميل امال46100181822182002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبييعقوب سلمان هللا عبد عباس46101141821040018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور علي ارزوقي عمر46102141821040028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيطه درويش احمد السالم عبد46103201821036036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيرثيع زيدان عجمي محمد46104141821040035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيحمادي عطية محمد ياسر46105181821283037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبييونس راضي اسامة مصطفى46106181821347081

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف محمود احمد محمد46107181821010036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحادبيحسين مصحب حاتم الرحمن عبد46108181821093008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيمهدي محمود هاشم بشار46109181821066004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةالدين صالحادبيباييز ابراهيم حامد محمد46110181821291009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيعلي عون سعد عون46111181821001035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيقرندل كامل عادل عمر46112181821012022
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المناهل ثانويةالدين صالحادبيسلطان سلوم حسين طه46113181821080010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيحواس حازم نجيب محمد اسراء46114181822258002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخادبيجالب خضير صفاء فرح46115101822223020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيمحمد سليم محمد عناد46116201821259158

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد خليل سلمان46117201821036026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيمهدي ابراهيم حسين رغدة46118211822233003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم نصيف مجيد محمد46119121821027014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيخلف ياسين رعد ياسين46120211821037041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيجاسم عادي حميد محمد46121211821023059

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيمطلب ابراهيم محمد ياس46122211821006030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيالغني عبد محمد نبيل منار46123181822186033

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيمبدد لطيف هاشم وليد46124201821259233

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيخليفه رحيم عايد رحمه46125181822260010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيحداوي مخلف كعود محمد46126181821089023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيعبد غافل احمد وسن46127181822247042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيصالح حمد كريم ابراهيم46128211821054001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيهللا عبد اسماعيل نزار حارث46129311821008012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيسعيد محمد حكمت محمد حسان محمد سميحه46130111822114023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيغفار توفيق معاد آية46131181822172003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبياحمد محمود صفاء بنان46132181822239002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبينعمه حديد علي محمد46133231821001072

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبياحمد محمد طارق نور46134181822268032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور محمود محمد احمد46135141821040004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةادبيمهدي حسين محمود السالم عبد46136321821048005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبياحمد نوري عماد زينب46137181822181015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيهللا عبد ثامر لطيف ايمن46138211821038025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيحسن محمد الرحمن عبد احمد46139211821350001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيسرهيد براك كامل طارق46140111821019009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيصاحب يوسف علي حسن46141231821006017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيجاسم حامد عماد خالد46142261721156012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيمحمد جاسم ياسر عثمان46143211821043027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيخلف عبد تحسين بارق46144211821012009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيالرحمن عبد مهدي ابراهيم حنان46145181822242012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيعلي بدر صفوك جيهان46146181822246014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيتومان ثعبان ميري ارشد46147241821004008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيفدعوس محمد نوري محمد46148201821007087

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيعايد كريم عدي سجاد46149211821042016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيخضير حسين صباح مصطفى46150141821004059

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيصالح محمد فؤاد ليث46151201821016061

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيعباس حسين علي سفيان46152201821035023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبينومان محمود جمال محمد46153121821174024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المسائية االبتهاج ثانويةديالىادبيمطر سحاب ذياب رامي46154211821279015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيالغفور عبد نوري خالد كوثر46155101822090031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيحسن علي حسين زيد46156231821038024
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة تونس ثانويةكركوكادبيحمد ابراهيم توفيق محمد46157201821213021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الكندي ثانويةالدين صالحادبيمحمد عيسى عمار عيسى46158181821064007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيكعيد محمد حسين ليث46159181821066016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيكريم علي كاوه ايمن46160201821009018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيشعواط حبتر حميد حسن46161221821254005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيعلي قاسم محمود مديحة46162181822268026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيدعيم شمخي جبار مصطفى46163261821201151

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيعبود فاضل عامر سفيان46164211821044009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيعجيل حمد حميد نوره46165211822057008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيحسين محمد حسين محمود46166181821301040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي مجيد محمد رسول46167141821040014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحادبيسالم يحيى عامر محمد46168181821121018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن نايف محمد عال46169121822083016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةادبيحسن طلب صباح نبأ46170321822023009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيدرويش نافع ياسين هند46171211722153063

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيسعدون مطشر علي حسن46172181821094004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيعبد جواد علي سجاد46173231821186011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبياحمد صالح احمد حسن46174211821074013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةالدين صالحادبيجاسم محمود حسين احمد46175181821308003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعباس سعدون الكريم عبد المهيمن عبد46176211821065053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم سعد مصطفى46177111821181115

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين االيمان اعداديةاالنبارادبيفزع جواد محمود احمد46178191821063002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيداود فرحان ادهام انور46179121821175010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحادبياسماعيل مساعد طه ايه46180181822271002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيسالم سعدون هاشم يونس46181141821040042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيارحيم محسن اسامه بكر46182101821013021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين احمد حميد بالل46183121821177005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبياحمد رحيم مزهر سجى46184211822208006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيرميض محمد جاسم فاطمه46185181822260023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيسلطان عاجل صفاء اماني46186181822233002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0المسائية الضلوعية ثانويةالدين صالحادبيطعمه احمد فيصل عفراء46187181822331005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيابراهيم اسماعيل ناهض تبارك46188211822137012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمحمد ناجي قاسم محمد46189201821077097

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيلطيف سعيد محمود مصطفى46190111821181122

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيدودح محمد حميد احمد46191201821036005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيفنتش محمد طلب عقيل46192201821025044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةادبيعباس كاظم جواد زهراء46193241822078002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيجراد محل عدنان مؤمن46194201821077085

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيشهاب عوده مخلف غزوان46195121821174021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحادبيعباس جعفر جاسم نور46196181822352022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين شيحان عويد سراب46197111822083029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبينجم احمد كريم محمد46198121821023031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للنازحين الرواد ثانويةكركوكادبيمحمد علي جمال الوهاب عبد46199201721082143

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيحسين خضير عقبه هللا عبد46200111821012033
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيجابر جاسم نصيف محمد46201261721043050

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةادبيعبد خليل هادي عمر46202321721048011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسين علي هيلين46203181822163029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعباس كريم جاسم علي46204181821301031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيادليان حامد قاسم عمر46205181821082036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبياحمد اسماعيل مثنى سيف46206181821094007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيهللا عبد حبيب جرديس محمد46207201821022056

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيمحمد عطية رمضان احمد46208201821235004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيصفوك حميد خميس بكر46209211821049004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد محي محمود محمد46210241821039005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة542.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد الستار عبد خالد عائشه46211181842240019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة539.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيعساف نافل قحطان آيه46212181842194002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة538.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحاحيائيحمد حلو حامد حنين46213181842239005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة535.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيخلف علوان الوهاب عبد أسراء46214181842170001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة515.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيطعمه احمد الجبار عبد علياء46215181842221019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيحسين خلف جمال الرحمن عبد46216181841002074

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعلي عباس خميس سيناء46217181842252019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة496.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائيجواد حسين علي رسل46218181842375006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمانع غانم ناشر احمد46219181841141006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة493.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمهدي احمد شهاب رقيه46220211842134025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة489.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم مشعان لحظه46221181842162045

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة484.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائياحمد يوسف ارشد براء46222181841019009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة480.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطيه ابراهيم محمد رواء46223111842078013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمود شاكر احمد46224181841008002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة479.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحاحيائيعمر كريم ستار استبرق46225181842198001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة478.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجم قيس الدين بهاء46226181841141012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة477.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي عبد جاسم اسماعيل46227181841332008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة476.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف تركي ازهر كوثر46228181842162044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة475.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيجواد طبار محمد ايمان46229181842236024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخلف حميد ماجد مصطفى46230311841024179

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيياسين شياع صباح مؤيد46231181841015024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة474.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم محمد جاسم بكر ابو46232181841342001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة473.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخلوي معيوف جياد زهراء46233151842042030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة473.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيموسى علي حسين استبرق46234201842109006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة471.0للبنين الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل محمود ليث عمر46235181841018003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم مهند أمنه46236181842170003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة469.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيسردي محمد عباس حذيفه46237201841045006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيخليل ابراهيم محمد أمنه46238181842172004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائيبديوي عواد عدنان امير46239181741347004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة466.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم حسين علي شفاء46240181842209012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم علي عبد كمال46241181841085049

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيلطيف العزيز عبد احمد محمد46242181841002113

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيشوكت حقي احمد هبه46243211842135097

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد العابدين زين يوسف نورهان46244201842167028
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيحسن محمد حسين فاطمه46245181842255026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة461.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيد كاظم عمر46246271841035039

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة461.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف هللا عبد لطيف الحكيم عبد46247181841014014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة460.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد رمل خميس أسيه46248181842172010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيخلف محمد وليد مصطفى46249211841030072

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيناصر موسى علي عبد انوار46250231742109019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيغائب صابر انور سعد46251201841259071

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة456.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد خلف طه اسماء46252181842186005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جسام سعد صفاء46253181841141048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعمر جبار عماد يوسف46254201841259221

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيطه مالك محمد رغد46255181842247011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائياحمد سلمان خالد وليد46256211841033074

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيحمود مهدي محمد الرحمن عبد46257181841014017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيزيدان حبيب شالل معن46258201841022089

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد صالح حميد الجليل عبد46259111841021032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد حسين صالح مكرم46260311841024190

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيمرهش ظاهر عماد علي46261231841256043

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيحمد نايف جعفر فاطمة46262181842301006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيعدوان نمر عامر اسامة46263201841227003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف احمد فارس هدى46264181842197026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيياسين احمد بالسم احمد46265181841141002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيشغناب كاظم جواد حنين46266221842198011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسن فليح خنساء46267181842255010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيتوفيق طه غسان حال46268181842194010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعماره سكران عدنان اسماعيل46269181841009013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيياسين احمد ابراهيم عبير46270181842162034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين هللا عبد عدنان مهند46271111841203143

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيرشيد سامي خلدون المهيمن عبد46272211841014055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين احمد دنيا46273201842346012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيعود محمد علي ساهر46274181841044014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيمحجوب بحر فياض امنه46275311842060004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم احمد كاطع خضير46276141841015017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد شكر رعد اسامه46277121841028005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيارحيم كمال دحام احمد46278181841073005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمر واثق علي محمد46279101841013135

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود الكريم عبد عباس فاطمه46280181842238020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنباراحيائيحسين خليفه جميل مهند46281191841352014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائينورى كامل عبيد تارا46282201842334062

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيلطيف محمد حمد اقبال46283181842162008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمصطفى بكر سعدون مصطفى46284201841048194

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيكفطان محمد مهدي ايمن46285181841044009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيفرحان حامد جمال هاله46286191842224039

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيأمين فاضل عادل محمود46287201841312081

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيطعمة محمد رمضان محمد46288181841073034
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيراشد حسن صالح هدى46289111842103070

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيقادر نجم قادر ايوب46290201841304035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائينايف هللا عبد نواف منى46291181842186051

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن جميل مؤيد حنان46292181842069010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيجاسم صبار سبهان كناري46293311842060027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيحسين حسن احمد محمود46294201841259181

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعود خضير ياسين احمد46295111841042001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيسته نعاس مهيت حسين46296251841046014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس علي باسم هند46297111742083019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمحمد عايد عبد احمد46298191841020009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيسلوم مطر جواد علي46299181841044032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود مهدي خلف اياد46300181841047001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين للنازحين الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين طارق حسن46301181841144003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيمحمود عبد خيري محمد46302191841095046

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيشرقي سليمان عزيز وائل46303181841085065

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحسين ناجي احمد جاسم ناجي احمد46304181841019005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين للنازحين الطوز ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسن اسعد هللا عبد46305181841138034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيطه حسين هللا عبد محمد46306201841227025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مهدي علي الدين ضياء46307181841009034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مهدي صالح محمد46308181841008019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيرحيم طارق زياد رؤى46309181742247012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعزال كريم سفيان شهد46310321842029039

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الجديدة القلعة ثانويةاربيلاحيائيسعيد صالح جبار آيه46311311842041001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيقنبر موسى كامل ملك46312181842203036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيالطيف مظهر اسامة زيد46313181841057012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمود عبد انس46314191841027003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيجميل محمود شاكر نبأ46315181842233032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحجوب هللا عبد كاظم سهى46316201842165014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلاحيائيالجبار عبد فيصل طارق رأى46317311842070002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيدليمي نجم حسين زهراء46318231842178011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيحسين ايوب حارث مثنى46319181841002112

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيحسين رشاد حيدر كلثوم ام46320181842258002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيوهيب العزيز عبد مشتاق عمر46321181841019025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيسهر حسين وعد مؤمل46322271841006042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحياوي الطيف عدنان علياء46323101842136042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة437.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حماش محمود الرحمن عبد46324181841008010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعواد ضياء عماد زهراء46325181842162026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0الخارجيونديالىاحيائيصالح  عبدهللا  احمد  عبدالقادر46326211841400013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخلف حسن علي حسين46327251841150116

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة436.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيتقي هادي اكرام احمد46328201841259005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم السالم عبد عمر محمد46329181841160042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيرشيد خضر اكرم ميسر46330181842231036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيشايع خلف حسين نور46331201842154044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيعلي حسين عباس حسين46332211841278014
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحاحيائيخلف زيدان محمد مسلم46333181841012025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيعليوي ابراهيم حسن أكرم46334181841033004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمد يونس ميالد46335121842082030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيحسين ذياب خزعل مصطفى46336181841004096

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيموسى مجيد سعد زينه46337181842261009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعواد حمد حمود احمد46338201841002004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعلي ياسر عيال ريكان46339251841046017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيكاطع نزال مزيد سلطان46340181841019014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائينعمان سامي مروان حكم46341181841089013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة434.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيرضا محمد معطي ميثم حسن46342141841021027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيصالح هللا عبد وسام صالح46343181841311016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنات العذراء ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حميد كامل سرى46344181842207004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي محيسن سلمان احمد46345241841204006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمد قاسم علي46346181841019022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف ابراهيم الرحمن عبد احمد46347181841305003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيحسن كريم هللا عبد رواء46348181842232032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيطفاح كوان محمد فيصل46349181841305014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيعلي ش ه ر كاكه فالح محمد46350201841016034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمنخي الحسن عبد حسين نورس46351221842125195

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين االمامة ثانويةديالىاحيائينصيف خلف محمد قاسم46352211841083006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة432.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد جميل شجاع حوراء46353321842029015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.2للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيماهر فارس علي الرحمن عبد46354181841032009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيفجر نوري عباس حسن46355241841001056

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي جاسم محمد القادر عبد46356121841028011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس فاضل عمار رسول46357101841017025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان رفعت نجيب نايف46358181841035140

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيمحمد فاتح علي آيه46359201742120003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائينجرس ابراهيم خالد زينب46360181842247016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيقربانى حكيم هيمن هناء46361201842346042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حسين لفته علي46362231741006092

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعمران الحسين عبد خالد احمد46363231841257004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمروح احمد محمد حسين46364201841259053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد خلف ابراهيم ضحى46365181842278013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجول علي تحسين رؤى46366131842227006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد شاكر ابراهيم يوسف46367231741017171

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيخميس سبع حواس محمد46368201841016028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحسين ناجي احمد خميس محمد46369181841019028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيشريف جهاد ادهم رقية46370181842244012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيجاسم كاظم صالح فاتن46371211842147070

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيخطاب حسن خماس حميد46372181741035022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم سليمان صادق امير46373121741032009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد علي ماجد احمد46374111841018015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعلي عبد احمد صالح46375181841002063

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان شادي نوشاد مسلم46376181841380032
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيهالل فرحان الكريم عبد عبير46377181842162035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعباس جميل فرحان حسن46378181841342006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين العربي التراث ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي خلف حميد امير46379181841096004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيجمال الرحيم عبد علي حسين46380201841048051

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة427.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائياحمد غريب هللا عطا وسام46381191841043049

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيياس احمد فاضل بنين46382181842236032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيجوامير قادر علي حنان46383201842282042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيموسى عمران حسين ليث46384231841252128

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيشكر حمد صدام امنة46385181842221004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيجازع هاتف عزيز هبه46386241842141084

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيعبد ياسين صالح جالل46387181841058005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيحسين عنا هللا عبد محمد46388201841020151

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم عباس كافي روز46389131842086028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيحسين مطرود جمال محمد46390191841065034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيجراح دايح محمد عثمان46391191841011081

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيفهد حبيب احمد علي46392191841028027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيبكر قادر نبيل طيبه46393331842038040

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد تحسين كرم46394171841080187

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيالرزاق عبد محسن الرزاق عبد امين46395311841024030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيحسين علي حسن مهند46396211841225028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيارحيم االمير عبد رائد الرحمن عبد46397281841002025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيحمود حسين فرحان محمد46398241841204063

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسين سالم ساري هللا عبد46399161841060063

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة425.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيصالح يوسف علي محمد46400211841013093

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.6للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيبراك حمزة عامر مها46401181842178019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0الخارجيوناالولى الرصافةاحيائياحمد اسماعيل الدين صفاء يوسف46402131841400030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيهندول حمزه خالد مصطفى46403241841015088

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيضيف حسين صدام قصي46404181741280002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد عباس احمد سلطان46405111841152013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيجميل قدور باسم هللا عبد46406211841031029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيعناد خلف زيدان محمد46407191841006046

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة424.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائياحمد ذياب تحسين عائشه46408181842172047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محسن علي حيدر46409101741026065

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين بيجي اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم لطيف حسام46410181841007005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0الخارجيونالمثنىاحيائيعواد جحيل فرحان مسلم46411291841400023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود عبادة حسين احمد46412111841023001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيصعيجر سليمان داود عمر46413191841071050

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائياحمد صعب منيف هللا عبد46414181841073025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيسعيد توفيق طاهر بريار46415201841377017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيشريف نعيمه حسين بهاء46416221841091019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائينجم إبراهيم إسماعيل أحمد46417121841205002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيخليفه محمود مفيد بهاء46418191841341024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمحمد اكبر زكي شهد46419201742136016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى ابراهيم سمير هللا عبد46420141841173021
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيسويسان عبد حميد محمد46421191841013051

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيبالل محيميد علي طامي46422181841019017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمبارك علي محمد الوهاب عبد46423211741009072

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرخاحيائيذياب حسين راشد الدين عز46424101841045006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة421.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد محمود صالح هبة46425111842133063

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيحسين جلمود قحطان هللا عبد46426181841311022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم علي يعرب نغم46427131842110016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيرشيد خلف اياد هبة46428191842160067

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسن محمد سهاد46429121842121015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيطلب دولت جالل السالم عبد46430181841010028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةاحيائيعلوان ريسان حسن سجاد46431161841062006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عامج عايد طه46432191741019036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جواد علي زيد46433121841024009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيكزار حامد سالم مصطفى46434261841027128

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيعبد علي عباس امير46435241841009013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمناع علي محمد عبدهللا46436191741020037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة519.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف احمد موسى خلف46437181851103005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة519.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد كردي لطيف مهلب46438181851103014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة516.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن مجيد نزهان ميالد46439181852183061

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة512.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحتطبيقيفدعم حسن ماهر محمد46440181851299020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة483.0للبنين التآخي ثانويةالدين صالحتطبيقيسليمان خلف علي حسين46441181851046015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحتطبيقيحامد محيبس مهدي دعاء46442181852306001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة473.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيصكر خلف ثوري ريام46443201752121005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد فرحان قاسم ضحى46444181852176011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة470.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقينايف داود سلمان عثمان46445101851009014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة468.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحتطبيقيرديني طلفاح صباح محمد46446181851136003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحتطبيقيحمزه هللا عبد هللا جاد همام46447181851039011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود محمد وسمي خلف46448181851103006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيسالم كاظم عيسى هللا عبد46449181851160018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة463.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيمحمد عباس احمد ابراهيم46450311851004002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيسلطان احمد سلطان محمد46451181851081018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة462.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيفنخ عايد محمد ربيع46452181851332027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة460.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقينايف مهنا عياده كريم46453191851067038

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرختطبيقيصطم صخي صائب نصيحه46454111852078010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة459.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحتطبيقيحويل ضيدان علي حاتم46455181851346010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيخالد ولي محمد يونس46456201851011053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيسلمان حنتو محمود حسين46457211851052013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيلفته معروف خالد وليد46458181851280017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحتطبيقيتركي عبيس حسن فالح46459181851336015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة458.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيضيدان حسين صالح ذاكر46460181851073015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمد حسين محمد ليلى46461121852083011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0بيروت في االهلية العراقية المتنبي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقينجم محمد بسام الفقار ذو46462131851237001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيهادي الحسين عبد جبار قحطان46463231851172023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكتطبيقيطلب طالل منذر فاطمة46464201852235002
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد محمد امجد آالن46465201851301001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيصادق أحمد شكر أرام46466201851312011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيعمر شاكر شهاب محمد46467201851003066

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة454.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيسلطان صويلح حمد خالد46468181851081009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيغريب جمال كمال احمد46469201851309009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح علي مهدي امير46470181851293005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0للبنين اربيل ثانويةاربيلتطبيقيمحمد عباس نجيب غيث46471311751012033

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقياحمد حميد محمد اسماء46472201852341004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين التآخي ثانويةالدين صالحتطبيقيصادق حسين حيدر صهيب46473181851046021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمريعي علي عبد الحسين عبد جعفر46474141751005013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقياحمد غضب هللا عبد مصطفى46475201851057041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحميد صالح طارق سعد46476201851003029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعلي هللا عبد احمد هللا عبد46477201751048078

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيابراهيم ياس رائد علي46478261851012019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقيمعجون احمد سامي انفال46479181852192001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيزيدان حسن عدنان احمد46480201851005004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عمر كمال مصطفى46481201851004054

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحتطبيقيمرعي خلف احمد علي46482181851336011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم جدعان محمد الرحمن عبد46483101751013042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيموسى هللا عبد حميد مصطفى46484111851004114

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلي عبد اسماعيل كريم حسين46485211851013022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيهياوي زيدان سالم حسين46486211851272025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيبريسم ذياب طارق فاطمه46487231852119084

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحمود بريغش عامر محمد46488161851363166

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيدليمي عبد رياض سيف46489241851015049

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيساجت عكموش قاسم سجاد46490241851063019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيخلف عرفي محمود دنيا46491191852147003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي طه جالل اوس46492121851022017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيمنصور هللا عبد حسن مصعب46493201851016029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيمخلف عنتر محمد حسين46494211851229007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيدويح عزيز حسن ابتهال46495181852183002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة449.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم حرجان هللا عبد الوهاب عبد46496181851332055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد بديوي نيسان محمد46497101851035017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحتطبيقيابراهيم نايف زكي الفاروق عمر46498181751019055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين القحطانية ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد عبد نهاد علي46499181851123020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0المسائية الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم مهدي قيس يوسف46500181851343003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيمسلم مطشر حسن محمد46501201851008028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم كريم محمد جاسم46502181851030007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف حبتور زبن معن46503181851089023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمرزه موسى عدنان احمد46504101851013009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيصراوه محمد خضر احمد46505251851153004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي خزعل ندا سالم46506181851040020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيهادي الحسين عبد جميل وسام46507231851172029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيسلمان عباس حاكم محمد46508251851150231
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد كرم بشير شهد46509181852161017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيخيال طعمه اسعد حيدر46510221851095013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيرشيد حميد قادر محمد46511201851005055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين القحطانية ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد مرهون مشعان حسام46512181851123006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعدون محمد عباس فاضل46513111851156055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقيسعيد موفق احمد محمد46514211851062019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيصالح مهدي باسم قيصر46515241851008022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيعلي الحسين عبد علي سجاد46516231851206011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعبد بدر علي حيدر46517221751091046

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحتطبيقيسبع علي احمد هللا عبد46518181851021010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد عبد عمار عقبة46519181851057008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيلفتة كامل جبار رسول46520181851002030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحتطبيقيعويد ابراهيم الستار عبد أحمد46521181851089003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيعوان الحميد عبد محمد مآرب46522201852102024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيقادر شاكر صفاء حسين46523201851259071

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحتطبيقيعبد محمد حسين عبير46524181852309004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة445.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحتطبيقيعبد ناجي مصطفى الفقار ذو46525181851085009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد هارون مأمون فاطمه46526181852222003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيياسين محمود مصطفى عمار46527181851063009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيمحمود هاشم محمود بكر46528211851054014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقياللطيف عبد الجبار عبد عساف عمر46529181851002061

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الخالق عبد عدي زهره46530161852235015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيدهيم عناد جابر مسلم46531241751063048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيمجيد حميد اسماعيل انور46532181851002012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود شوكت محمود رؤى46533181852237005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مشير محمد مسلم46534241851008030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيابراهيم سامي هادي اثير46535211851013004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم محمد46536201851259185

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حسين عادل علي46537241851061048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة441.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعطية حسين علي حسين46538231851042019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير احمد الوهاب عبد احمد46539111851005007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيعلي زكي صفاء هديل46540211852137029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيمحمد علي حاتم امجد46541231851050003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلي ابراهيم محسن فراس46542211851013044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيهيول عبيد نجم حسين46543221851313006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيجابر نعيم جبار امير46544221851004011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيابراهيم يوسف مشتاق ايمن46545211751004014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد حسين مولود نهى46546181852161021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحتطبيقيفاضل محمد جاسم سيف46547181851299006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الزوية ثانويةالدين صالحتطبيقيسلطان هللا جار خلف محمد46548181851017009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيالزم سلمان فرحان فاطمه46549261852090030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيهللا امان محمود ياسين اسامة46550201851011009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيعلي فاضل ناظم دنيا46551201852149009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيشكر حسون احمد حسون46552181851030008
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيعبد عليج عبد مامون46553191851026047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيمحمود حامد هشام الرحمن عبد46554331751001032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمزعل بريسم عباس حسين46555231851008020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيهداش الحسن عبد موحان احمد46556231851173003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارتطبيقيشرقي بطين مداح محمد46557191851351021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقياحمد جمعة ناظم علي46558211851229018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيحسن نجم محمد حسام46559171851363016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيعبد جميل حسين اللطيف عبد46560181851015014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيتوفيق خورشيد رائد محمد46561201851084019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيفرج رحمن كنعان شادان46562211852135021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيعبود علوان الرضا عبد آيات46563271752054023

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن جمال اسراء46564181822231002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيخورشيد معيوف طارق ذكرى46565181822203006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيخلف حسين ابراهيم ايمان46566181822182005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيغفور ابراهيم خليل زهراء46567181822182019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيكنون احمد حسن شيماء46568181822203014

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة481.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد شهاب بيخال46569181822383010

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة468.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيكريم محمد سردار ديدار46570181822383025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيشبيب عون عبد هادي مشاري46571261821056075

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيسليمان حميد مجيد ايمان46572181822182017

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود مصطفى هادي ادريس46573101821027011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيسالم محمود عدنان دالل46574181822181010

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيسمين العابدين زين عقيل نور46575181822181034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيخلف احمد شكور نهى46576181822203021

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيحيدر خسرو يوسف مصطفى46577211821001107

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن الهادي عبد رقيه46578181822203007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيشكر حيدر قاسم ايالف46579181822182004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبياحمد شهاب محمود نمارق46580211822093030

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد موسى هاشم دنيز46581181822181011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيابراهيم علي الدين نجم شعيب46582181821012016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة448.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيرشيد ابراهيم مجيد أفين46583201822330001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيابراهيم رزام مجيد مصطفى46584211821211039

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيجاسم علي محمد زينب46585181822182012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيهادي جبار ستار علي46586211821053011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة445.0كردية دراسة-  للبنات خانزاد ثانويةالدين صالحادبيعباس صالح داود حنان46587181822384004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيحمود ابراهيم خالد زهره46588181822182010

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيمحمد عليوي نعيم مصطفى46589241821152025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن محمد هبه46590181822203022

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة443.0كردية دراسة-  للبنات خانزاد ثانويةالدين صالحادبيرشيد رضا احمد رون ده46591181822384006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة443.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيهمزه محمد تحسين نين نازه46592201822372008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبياكبر اصغر عيسى اخالص46593201822148006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيمحمد شريف احسان رؤيا46594201822145008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيقنبر احمد علي منار46595181822203019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة436.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيشهباز رشيد زوراو اواز46596201822372002
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طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة435.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبيرشيد مجيد لقمان علي46597201821310028

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة434.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيعزيز رشيد حمه بهجت هاوزين46598201822335053

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيحسين محمد عماد ليلى46599201822145025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيحسن فاضل ناظم مروان46600231821205034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيعلي تقي موسى سحر46601181822181018

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحسن رؤوف محمد باسم46602201821009019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة429.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيحمد بالو صدام رافع46603201821200008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيحميد صالح الرزاق عبد احمد46604201821228064

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبينعمت احمد شاهين زينة46605201822110037

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيعلي محمد جواد ايمان46606321822020003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة428.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكادبيحسن علي زيد هالل46607201821067041

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيدبو عباس زيدان عمار46608201821007071

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد صالح ابراهيم حسن46609201821009024

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيسمين كمال مصطفى عباس اسراء46610181822181002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيحسن دليان صالح حلمي46611181821037008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيكريم علي سلمان عباس46612181821009009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة426.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبيمحمد هدايت نوزاد سيروان46613201821310017

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد محمد هاتف احمد46614241821010008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيحمزه الرسول عبد علي نور46615181822181035

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة426.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيرشيد هللا عبد ناظم نور46616181822383049

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحسين محمود فاضل احمد46617211821054008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيكريم هادي علي هوازن46618201822102039

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيحسين جدوع راضي محمد46619211821053017

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيصالح يوسف يونس نعيمه46620181822181031

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيحسن حيدر هللا عبد مائدة46621181822181026

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيحسن فاضل مجيد ساره46622201822148037

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيابراهيم علي حسن اسراء46623181822231003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة الدستور ثانويةديالىادبيسبع فزع صكبان محمود46624211821219031

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيحسن رحيم حامد سجاد46625231821034036

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيخليفة حميد محمد ليث46626311821017013

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيغدوان حسن هللا عبد معتز46627181821037022

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيخورشيد عبد نجم الدين بهاء46628211821027011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة571.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيشريف احمد صابر اسكاال46629201842349007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة561.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم مصطفى عاصي الله هه46630181842383063

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة552.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيخلف عباس خضير بان46631211842144006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيمدحت رضا محمد جان آي46632181842254004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة523.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيرشيد احمد مؤيد زينب46633181842244015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة517.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد علي محمد ديانا46634321842040007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة516.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيسعيد احمد كنعان برهم46635201841307014

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيخليل ذياب احمد محمود46636181841147025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعثمان جميل طلعت عائشه46637211842109048

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي صفر ابتسام46638181842254005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة504.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم داود سعود شادية46639181842383042

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم قاسم ثائر سلوى46640181842244017
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طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حنويت حسين ابتهال46641271842068001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة495.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن شيرزاد اسماء46642181842383003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة495.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خورشيد قاضي شهد46643181842383076

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة488.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين فقي سركوت ايالف46644181842383008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة486.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد علي كنجه هيرو46645181842383065

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسرحان حسين فالح علي46646261841201128

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسرحان محسن سالم محمد46647261841201165

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة481.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيحميد نجم عزيز مريم46648181842383057

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين حمرين ثانويةديالىاحيائيجاسم خلف زيدان الناصر عبد46649211841205012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائيباقر محمد خليل فاطمه46650181842175010

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد دلف حسين سهيله46651181842182035

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيكوثر اكبر عصام جنات46652201842119015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيحسين رفيق مهند رضاب46653201842101009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة476.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيقادر سعدون اميد داليا46654181842383023

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة474.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين يونس رواكد46655201842172021

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيخضير سلطان حامد يوسف46656171841015240

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيمجيد رميض زيد معروف46657181841035131

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيحسن جمعة هللا عبد اسماء46658181842181002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيمحمد إبراهيم الرحمن عبد سعد46659171841027045

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيساجت غياض نعيم حسين46660221841053027

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عداي ابراهيم غيث46661191841014042

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعداي ابراهيم مزهر بهاء46662211841226003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيغدوان حسن غازي أميره46663181842254003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيداود حسن غازي مالك46664181842182054

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيعيفان بديوي فواز عمر46665191841071051

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمصحب شمران ناظم حميد46666251841007070

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيجاسم فرحان الرحمن عبد اقبال46667201842172008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي جمال الهادي عبد محمد46668181841037048

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة463.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيحسن احمد شهاب حسين46669211841206007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيبندر قاسم علي حيدر46670221841077030

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيشريف عاشور جاسم زهراء46671201842106031

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبود حسن حامد حسن46672241841207058

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيسكر نعيس حسن كرار46673261741009085

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهدي كاطع علي حسن46674251841205042

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيفارس احمد هللا عبد فارس46675171841080177

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيمحمد احمد شامل آسيا46676201842128002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمادي اسماعيل محمد نور46677121842020068

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيمنصور هللا عبد صالح اكرم46678201841016007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة459.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيرشيد هللا عبد عزيز كوثر46679181842383053

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيحسين فريج حسين مرتضى46680261841162019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيخلف عاصي ليث غفران46681211842159019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيحمدي الخالق عبد علي هدى46682201842148026

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيمصطفى اسكندر الخالق عبد حسين46683201841008016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة456.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيخميس صالح سعد سيف46684201841259076
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طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيصالح كاظم جواد كاظم46685231841257094

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيشالش سعدون الرحمن عبد اسامة46686211841038008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيانعيس اعمير طعمة عباس46687221841046040

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيعلي احمد احسان شونم46688201842128018

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحكمت نجدت سامان بيام46689201842282032

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيطعمة خضير هللا عبد ناصر46690181841035138

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيخميس زغير شاكر صفاء46691241842093069

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيحسين سليمان محمد عباس46692181841037019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عايد شالل هشام46693241841208026

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيسلمان داود ابراهيم اسعد46694211841278008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائينعمان حبيب عناد صادق46695121841022041

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيمحمود عبد سلمان استبرق46696311842049002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسالم احمد عويد عبد46697171841049058

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة451.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحاحيائيعباس صالح محمود رزكار46698181841381013

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيشريف لطفي عادل سيف46699201841048074

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد باسم مهند46700231841252161

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة450.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحمد خلف سعيد سميره46701201842282081

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمحمد أمين سكران آيه46702211842109006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيجواد حامد رائد علي46703231841010034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعبد سليمان ضياء سليمان46704201841002027

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيمحمد اسماعيل حقي اسماعيل46705211841244002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيجبر حسن وسام زينب46706231842168016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيخلف حسين احمد محمد46707211841229023

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيابراهيم هللا عبد محمد علي46708201841015044

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيفتحي الهادي عبد زيد هللا عبد46709171841003101

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة448.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائياحمد حكيم محمد أالء46710201842128004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيسالم محمود فيصل مؤيد46711181841009063

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيناهي أميري لطيف حسين46712221841318005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيبرا مجيد كنعان مريم46713201842134062

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة555.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيمحمد عثمان نجم رقية46714211852243005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجبير علي محمد االمير عبد عباس46715291851002069

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيكتاب علي صالح بان46716201852111005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيمالي قنبر علي مهجة46717201852145013

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيكمر حمود علي حسين46718231851192006

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيكريدي عبد فالح نهله46719241852130038

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيموحان كريم ثامر محمد46720231851256036

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيذياب جاسم صدام محمد46721231851192016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيجاسم خلف محمد ماجدة46722211852243012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعبد هامل حسن علي46723231851017054

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيكمر محمد باسم مختار46724231851192018

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعفات ثنوان حسن صالح46725221851018030

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيزباله عجالوي سليم احمد46726241851203015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون فاضل خليو احمد46727241851014003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار عبيس علي حسن46728241851016022
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طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيتطبيقيالحسين عبد سعدون شاكر حسين46729221851256003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيخلف عطيه محمد مصطفى46730211851068019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىتطبيقيحبيب مجيد رشيد أحمد46731211851064001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد شجاع ماجد مصطفى46732141851201280

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عزيز ادريس يونس46733201851009070

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيراضي محمد جاسم محمد46734221851091094

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة458.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيعمر عاصي محمد سبأ46735201852175014

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيزيد عبد حبيب سمية46736231852077030

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيرشام حامد اركان قحطان46737111851156057

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقينصيف خلف ياسين حنان46738201852111007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيمطير سلمان منصور مصطفى46739241851010070

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيرهمه سالم النبي عبد هاشم46740241851169014

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جابر عادل محمد46741241851017082

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيهزاع صاحب خالد احمد46742201851057002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيمردان كريم فاضل فاطمه46743201852160002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيعبد كاظم علي رسول46744231851192008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيبجاي نعيم ماضي مراد46745221851318034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعالج عباس عدنان محمد46746251851111055

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيعبيس حسين احمد علي46747231851164025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه سلطان الزهرة عبد مصطفى46748241851027097

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيمهدي صالح علي محمد46749111851203225

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيحنش حنون حميد حسن46750221851318007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلتطبيقيحسين ناصر عامر علي46751231851162016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيعلعل الحسين عبد حميد سجاد46752221851016019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمهوس جبر علي زهراء46753241852220121

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيمحمود ظاهر فرحان سندس46754201852154015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد جاسم حمود سبهان46755201851017009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيجسام هللا عبد اسماعيل محمد46756191851066040

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةالدين صالحتطبيقيمحي جمعه سعد احمد46757181851070002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقينصيف عبعوب حسن فالح46758211851013045

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيساجر محمد كاظم جواد46759231851255008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي محمد حافظ فؤاد46760241851203237

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة619.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح عكاب جاسم الملك عبد46761181841044027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة613.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكاحيائيعلي هللا عبد احمد داليا46762201842151011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة596.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم حسن علي حسن46763181841095004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة591.0للبنين القسطل اعداديةالدين صالحاحيائيشهاب طه زياد سراج46764181841077006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة590.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيجساب طعمه علي سوسن46765181842203028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة585.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائينجم محمد فرحان قيصر46766201841034011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة585.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعيدان نايف ناجي ازهار46767131842111002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة578.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعلي موسى يوسف سعد46768181841036032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة575.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود راشد محمد عصام46769181841277025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة574.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائينجم سليمان حسين صدام46770201841208007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة573.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكاحيائيمحمد صالح علي غادة46771201842253002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة570.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعميري احمد محمد سندس46772181842243055
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة561.0للبنات سومر ثانويةالدين صالحاحيائيياسين احمد حماد شهد46773181842270009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة559.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيحمادي غربي حسن عمر46774201841006034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة556.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيجاعد عباس احمد الوهاب عبد46775181841277021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة555.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد رشيد خلف المنعم عبد46776181841036057

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة554.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيغفار توفيق مقداد رونق46777181842232033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة553.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيمحجوب صالح حسين عصام46778181841277024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة552.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جسام رعد منير46779181841141098

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة550.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين هللا عبد يوسف ضحى46780181842176082

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة549.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحمود خلف حامد مروه46781181842243073

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة546.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمحاسن وردي خالد تبارك46782181842255007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة545.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان عيسى هللا عبد خالد46783181841054011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة544.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيخلف حسين خلف حسين46784171841049026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة544.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيحبيب صالح سعيد انفال46785181842232011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة542.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيكاظم طعيمه جاسم نصر46786221841013094

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة541.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف محمد عايد اريج46787181842242009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة541.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيخضير حبيتر صباح قيصر46788181841280014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة541.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعلي محمد صباح غيث46789181841053030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة540.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيعباس سعدون جمال أيمن46790181841084001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة539.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود طلفاح فاروق آيه46791181842069005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة539.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيمحمد احمد علي حيدر46792211841022013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيزيدان حسين مظهر محمد46793181841006088

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائينوفان جاسم مازن نور46794201842118159

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد علوان جاسم احمد46795181841019002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيفرحان عرميط محمد رعد46796181841025012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة536.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان حبيب اكرم دنيا46797181842162018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة535.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود صايل حمدون ميالد46798181842163027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمحمود محمد مؤيد يوسف46799211841054080

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائياحمد حمودي مصطاف رغد46800181842186016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيسلوم داود منير ريم46801181842194014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة533.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد الحميد عبد سمير آيه46802181842194007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيفرحان عبد جبار محمد46803231841257112

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة531.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيسعد ماجد حازم حوراء46804181842232023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة531.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيخلف حسن منذر عمر46805201841025060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة531.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيزيدان علي طوفان شكران46806181842278011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة529.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيسالم ابراهيم احمد ابراهيم46807171841035001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة529.0المختلطة الذهب تل ثانويةكركوكاحيائيحمد جاسم محمد يحيى46808201841219021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة529.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيحمد رضوان صباح رضوان46809201841025024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة528.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيخليل احمد محمد هللا عبد46810181841021018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة528.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد مصطفى عدنان46811181841099007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمهدي صالح حمودي سعد46812321841010031

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد علي احمد ايهاب46813181841004025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيبديوي سبع دلف زهراء46814201842172025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حرج اكرم سهر46815181842015020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيظاهر عبد اقتصاد مصحف46816181841006093
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة526.0الخارجياتالدين صالحاحيائيياسين طاهر كنعان سرى46817181842401007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة526.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيحمد ابراهيم احمد ابراهيم46818181841067001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيجاعد محمود خميس هدى46819181842373027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخاحيائيشمران عامر مهدي انس46820111841042005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيجاسم عامر السالم عبد رحاب46821311842054035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيجدي فرحان ناظم مصطفى46822181841131033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيحمد حسين صبار كوثر46823181842261018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنين المسائية الزاب ثانويةكركوكاحيائيجمعة هللا عبد عزيز هللا عبد46824201841255002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيزيدان حمادي نزهان طه46825181841278007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيادهام احمد حجاب عامر46826171841042019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيحميد دهش اياد عثمان46827181841003022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد خلف احمد نازك46828181842197020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل محمد صالح حسن46829181841067026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائياحمد ابراهيم خليل يوسف46830201841020191

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيبطيخ شويش ابراهيم خلود46831191842193014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحسن عباس خضير صابرين46832181842176079

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيخلف تركي علي ابراهيم46833181841044003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد جمعه عزاوي46834181841145024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.3للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد مجيد مهند46835201841399049

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيمركز الكريم عبد النبي عبد ساره46836181842237018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالل سليمان وليد فالح46837111841156050

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيسلطان حسن احمد لمى46838171842240026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب محمود عماد غيث46839121841022083

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجم معروف حنين46840181842256005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل محمد هللا عبد سديم46841181842197012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد حسن اسامه46842181841033002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيبليش ابراهيم خليل بشير46843181841074005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيكمال منذر براء صهيب46844181841057016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مهدي غائب ابراهيم46845181841136002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيمحمد فليح حسن عمار46846221841100017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيجناح فياض عدنان رحمن46847221841041022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيلهمود جدعان عدوان غفران46848181842261014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد غانم سمير46849201841025030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيحسون علي احمد حامد46850181841074011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيحسين علي حسن محمد46851211841068014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة516.5للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيعدامه سعدون الباسط عبد مريم46852181842178016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيطه برزان محسن محمد46853181841074025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائينجم خلف عالء احمد46854181841131005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيصالح حماد الستار عبد رفاعي46855311841012011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيسلطان عاشور هالل رحمه46856171842040010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحيميد عباس مهنا احمد46857191841041009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعبد اسماعيل باسل تبارك46858201842118043

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيغايب صالح مزهر معاذ46859181841044041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم هللا عبد محمد ريحانه46860181842190006
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائيحميد حسين غازي خالد46861201841256007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0المختلطة 7  حوض ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم خالد علي46862201841238009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحاحيائيدرويش احمد شاكر عبيده46863181841299011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيمطلك احمد كامل ساره46864181842164006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائينوفان ركاض محمد عواد46865181841057026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي فياض عامر آيه46866181842162003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمد كامل هللا عبد46867181841297004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حسين زياد كامل46868181841277028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيابراهيم عبد محمد وائل وائل46869171841023306

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود احمد خضر هشام46870181841016090

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيماجد حمود احمد شهاب46871201841221026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيحمادة خلف محمد خضر46872181841067030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيفرحان عباس محمود والء46873211841027039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلاحيائيحسين علي احمد الرزاق عبد46874311841064005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيشهاب محمد مازن ايناس46875181842237004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم صهيب زبيده46876191842178024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيفارس هللا عبد احمد رقيه46877181842200005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم حسن الدين عز سعيد46878181841016029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحمد احمد محمد علي46879171841049066

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمود عبد علي46880211841027021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حماش اسماعيل منار46881181842170052

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيجواد حمزة هذال مالك46882201841211028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيحمد عباس مزهر كريمه46883181842245015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة511.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيخلف محمد اسماعيل احمد46884181841004011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان حميد صباح جنان46885181842093006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعجاج رميض نوري رسول46886211841001012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيالعزيز عبد اسماعيل حسين سجى46887201842025007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائييحيى بنيان رعد فاديه46888181842245013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيسالم مجيد عايد رغده46889181842084003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيحسين حبيب كفاح مؤيد46890181841004079

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيغيدان محمد جاسم سرمد46891201841013026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيجبر حسين احمد بهاء46892181841025006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيحمادي خلف موسى علي46893171841056022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيسلطان جميل عادل عبوش46894311841002015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيحمد ياس عيسى طه46895181841053018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد علي سليمان هللا عبد46896201841025045

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم كمال سيف46897191841066051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيدواس علي حسين علي46898171841351095

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين المعتصم ثانويةالدين صالحاحيائيحسن احمد ابراهيم محمد46899181841090016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيروضان فاضل سعيد محمد46900181841067061

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد سلوم ابراهيم اميره46901181842172013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائياحمد حسين قحطان شبح46902201842282186

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيسلوم محمود صابر مياده46903181842140032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيحسين ولي فاروق اواب46904211841064004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائياحمد خضر خلف زياد46905201841058018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسين بهجت غازي سوزان46906201842395078

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيمحمد خلف سبهان هشام46907201841060025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيدلي خضر حسين علي46908181841008014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائييوسف محمد جاسم عامر46909211841282031

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيابراهيم حسين علي احمد46910211841013011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيعبد نايف هللا عبد محمد46911191841062038

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيشبيب محمود اسماعيل احمد46912181841342002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمود عبدالرحمن ثامر محمد46913261841012113

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمنديل فالح عبدهللا اشواق46914171842321019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة505.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيخلف ابراهيم راهي محمود46915211841209005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيصبح اللطيف عبد محمد عمر46916201841020122

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيبدران خلف سلمان مشير46917181841025028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيداثان احمد تركي عدنان46918201841036021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحزام ياسر راشد احمد46919231841257006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم محمود مروان46920171841156033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد حسن صالح عطا46921171841156022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياعويد يونس احمد اسحاق46922171841028033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياسماعيل هللا عبد محمود هللا عبد46923201841048102

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيسهيل عواد زاحم امنه46924181842161005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم ياسين عمر46925191841350030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيخلف مجيد حطاب احمد46926181841074003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيحويجه حمود موسى العزيز عبد46927181841074016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيصبري ألمان غزوان آالء46928181842069002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيمحمد صباح فاضل احمد46929201841003006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمود عبداللطيف صدام عبدالملك46930261841012073

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيمحمد شريف احمد دالرا46931201842333019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعبش يوسف احمد دالل46932181842053002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.6للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيطه علي طالل نبأ46933181842178021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيصالح رحمن يونس محمد46934211841022051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلاحيائيعلي ادريس السالم عبد حسن46935311841019006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيعلي سرحان عنيزان ايوب46936311841011009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيفرحان دحام احمد علي46937171841018140

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلاحيائيعطيه دخيل حميد احمد46938231841201001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيخضر اسماعيل مؤيد خلدون46939181841004034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيعبد دخيل علي منسي46940181841025029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيجمعة محمد جاسم مصطفى46941181841131031

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيحسن احمد محمود ليث46942211841009132

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيسعود كاظم مهدي ضياء46943231841178013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيسعيد احمد سعد علياء46944181842240020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيصالح تركي ثاير مهيمن46945181841131035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيشحاذه محمود صهر اسماء46946311842002005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0الخارجياتديالىاحيائيمحمود  محمد  قاسم  اسراء46947211842401003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد علي حسين علي46948181841047012
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيمحمد علي فائز عباس46949211841063030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيعلي احمد فاروق ليلى46950181842351010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيحسين خلف دخيل محمد46951201841058040

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيعباس حسين غالب فاطمه46952181842236110

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيحسين اسماعيل شيهان عمر46953171841026184

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين علي محمد46954201841030066

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائييحيى محمود يوسف عمر46955171841080173

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيداود جميل اياد سيف46956141841015021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي خيرو راغب نور46957181842194038

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيطه مجيد عصام غفران46958181842237026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيعلوان احمد شهاب لمى46959211842091072

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيتمر عبيد حسن محمد46960231841010047

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعذاب مغير المجيد عبد ماهر46961171841042040

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمحمد هللا عبد احمد هللا عبد46962211841282034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيمرفوع غربي عبد خمائل46963171842325008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيبرو سطوان حسين عمر46964211841084013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائياحمد عواد خلف حاتم46965201841259047

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائياخضير صالح ابراهيم محمود46966171841177009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيعباس خلف حسن جمعة46967201841035016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياحمد رحيم قحطان الرحيم عبد46968211841009093

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد حسن قاسم حسين46969231841006040

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيجمعة علي صدام باهلل المعتصم46970181841084003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيخضر هللا سعد خالد عمر46971171841077044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيحسين عواد فاضل عواد46972201841058031

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكاحيائيمنيف هللا عبد دحام اشواق46973201842033001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد هللا عبد محمد رقيه46974321842020032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيقادر علي وحيد هدى46975201842140034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيسبع الرحمن عبد عدنان محمد46976211841022039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد جاسم احمد46977171841035002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود محمد السالم عبد حارث46978181841067023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسن هللا عبد حسين احمد46979171841039004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيياسين خلف عامر نور46980181842297011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيرحيم طعمه جاسم وليد46981211841009191

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيخلف محمد خلف سارة46982171842043012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيخضر علي سليمان ابراهيم46983181841074002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيخلف دهام احمد كوان46984181841004075

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد جاسم صباح مريم46985181842093015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيعكار حمزة رحيم محمد46986261841007088

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمطير غضبان مجيد محمد46987261841022132

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عباس مجيد الملك عبد46988101841011041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيجبار مبارك اسعد هللا عبد46989201841001100

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيمحسن محمد صباح اسراء46990201842172005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيخضر سلطان صالح محمد46991171841077057

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائينفر عبد خضير جاسم46992171841049021
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيهميل ضاري ابراهيم يوسف46993211841282087

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حميد عدنان ياسين46994181841049039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائياسود ظاهر احمد مثنى46995181841277029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيفارس فريح شحاذة احمد46996171841207009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيصالح خضر عطية محمد46997171841001140

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيبريسم عناد وهاب حسن46998231841051018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد طارق ماردين46999201842331137

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي صالح حامد محمد47000181841306003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم عبد مهدي مريم47001181842197019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيغثوان علي محمود احمد47002181841053008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبيد محمد مثنى محمد47003191841066117

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحسين عباس محمد حميد47004191841041015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيصفر مونس جاسم محمد47005221841010097

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين حامد مؤيد زيد47006101841208006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيعباس عبد حامد فاطمة47007211842211014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيخلف محمد عزت علي47008191841350025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيفياض شريدة جمال احمد47009191841066005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد سالم احمد هبه47010211842178170

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيعاشور صافي قاسم مرتضى47011261841023053

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم علي محمد فهد47012181841053031

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للنازحات النصر ثانويةكركوكاحيائيعبد محمد خالد هاجر47013201842168017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0الخارجيونالمثنىاحيائيكريم عزاره رزاق الرحمن عبد47014291841400014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكزار جبر حسين اثير47015241841008006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد رشيد غفران47016171842035011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائياحمد هللا عبد عمار تقى47017311842044009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ملوح الرحمن عبد صالح47018171841207045

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبيد محمد عواد حارث47019121841022025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيحسين رشيد نكه سناء47020211842109044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيغفله علوان كريم سجاد47021241841204032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود محمد عبد طه47022181841147017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيسلطان حسن سعد كهالن47023211841282060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائياحمد الكريم عبد محمد غفران47024261842092036

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جمعه الدين عز هللا عبد47025181841145022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيجعفر الرب عبد حسن احمد47026241841030001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيجعفر عبد علي نبأ47027211842206018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحسن هللا عبد ابراهيم رسل47028181842242045

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد رجاء دريد هدير47029181842373028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد صالح مهدي حسين47030201841048054

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحل خلف رعد زليخه47031181842186022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيكامل نقدي واثق بيداء47032181842161008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسين محمد اسماء47033201842111004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيعبد علي باسم هللا عبد47034231841171021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد حمود الجبار عبد محمد47035191841026072

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ابراهيم هللا عبد عمر47036171841077046
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحاحيائيشفيق عزيز عماد هدى47037181842135009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيحميد نايف حكيم سجى47038181842373015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيحسن ابراهيم ياسر محمود47039201841022082

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكاحيائيخلف محمد هللا عبد مروة47040201842151026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائياحمد حسن مثنى دنيا47041201842205003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيياسين خضير هللا عبد محمد47042211841009148

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعيدان رمضان الغفور عبد الغني عبد47043171841042023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمهيدي ظاهر هللا عبد عمر47044171841143084

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائياكرط سعيد يحيى زكريا47045201841020055

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيفتيوي نشيمي جبار اكرم47046241841207029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعداي فياض حسن محمد47047191841041038

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم عيسى صالح علي47048181841065017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائينمر شالكه الحسين عبد منتظر47049221841306204

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىاحيائيناسو خديده حسن عزيز47050171841348018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحبيب مزبان حبيب اوس47051311841024035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيعبد خلف فارس نبأ47052311842037030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيجمعه خلف مولود رعد47053201841025025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياسعد حسن المحسن عبد العزيز عبد47054201841048095

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن محمد يوسف ابراهيم47055101841020005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيحسين خلف صباح مريم47056211842226014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيسحري سعدي فارس محمد47057171841023245

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيسليمان حمد اسماعيل هيثم47058311841002029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للنازحات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيحميد جنعان حسين مريم47059201742163021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح خلف علي تمارا47060181842170021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيولي قادر بختيار بنان47061201842121013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحياصه كردي يوسف حسام47062211841033013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيشهاب محمد عارف نور47063211842178159

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحمود جاسم عامر مصطفى47064191841041044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيعبد حسن ضاحي الحليم عبد47065181841305010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيجدوع محمد فهمي مصطفى47066211841054070

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحاحيائيولي رشيد محمد جاسم47067181841012004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعبطان محمد احمد محمد47068171841351143

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيرواد اسماعيل هادي ازهر47069241841035009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيمحمد رمضان اسماعيل عائشه47070211842092055

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح عدنان شامل فاروق47071321841045026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيصالح حميد خالد وليد47072201841016043

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيدهام احمد هاني هدى47073181842015032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعفتان حمود باسم عمار47074191841011092

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيحمزه محسن ازمر عذراء47075181842255023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد احمد فريدون محمد47076201841309059

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكاحيائيعبد حمد محمد سعاد47077201842029003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم عامر ورود47078181842186055

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيياسين حسن ضاهد دليه47079181842222015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيصالح صباح عثمان وائل47080201841003087
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حسين ابراهيم العزيز عبد47081181841025017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيابراهيم خليل سالم محمد47082221841017061

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيمحمود حسن ثامر االء47083211842099008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد جداع عدنان محمد47084211841009149

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيجاسم احمد ساكن علي47085311841071022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد متعب ستار الوهاب عبد47086121841022067

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائياسماعيل هللا عبد الكريم عبد هللا عبد47087191841360011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائينجم محمود علي احمد47088181841035011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحيميد حسين نايف اركان47089191841041011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيحمد ثامر وعد نوري47090171841043048

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكاحيائيعالوي ابراهيم دانوك صباح47091201841261010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائينصيف ريس محمد سميه47092181842222022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم هللا عبد يونس47093201841058048

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيصالح حمد محمود محمد47094201841036035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبد عبيس كريم حيدر47095231841252050

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيكزار عبيد غنام الخالق عبد47096231841031056

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيفاضل عباس نزال بكر ابو47097191841350002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيسليمان داود عزيز صديق47098191841067041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيناهي كاظم عيسى ظافر47099231841181023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم علي يعرب اطياب47100181842351002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيمطر حسين علي ايمن47101181841004024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للنازحين صادق هاشم ثانويةكركوكاحيائينايف محمد عباس عمر47102201841066016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمجيد قادر طاهر بيريفان47103201842139020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنات السالمة اعداديةكركوكاحيائيحسين زيدان رمضان نور47104201842155005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنات الورود ثانويةالدين صالحاحيائيحماد ابراهيم حمد فيحاء47105181842224005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر نجدت نورجان47106201842282148

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي جاسم علي االله عبد47107181841049013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود خلف عزاوي ميالد47108181842162051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيفيحان فرج سعدون اسامة47109191841054009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيجرو محمد كريم ايوب47110191841060006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنباراحيائيسلطان فضيل عمر هللا عبد47111191841340019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيسكران حمزة صبر مصطفى47112231841206037

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيبليش ابراهيم محمد بشير47113181841074006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيهادي حسين احمد عمر47114211841282050

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمهدي سليمان اياد داليا47115211842290019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيعالوي حسين باسم ايمن47116201841209013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيمجيت مطلك جمعه سرى47117181842258021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيحماد خلف مزهر محمد47118181841016078

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعياش زايد علي جنيد47119181841036020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيراضي نعمة عبدالكريم فخرالدين47120231841252108

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيعباس عبد حسين هللا عبد47121231841051053

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين علي حسين نجالء47122321842040014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد فاهم علي غفران47123241842124115

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيكصب عباس خضير طارق47124191841041022
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيدخيل احمد حادي ساير47125201841025028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحاحيائيصالح مهدي كامل رامي47126181841005027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان محمد جاسم هللا عبد47127181841008011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيساير مخلف سعيد نسرين47128171842242132

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيحسين ابراهيم ناجي استبرق47129191842151002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر مثنى احمد47130211841278004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيياسين حسن ضاهد كوجال47131181842222027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيبريج محمد علي حيدر47132121841020036

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيخليفه اسود اياد زينه47133311842080029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيقدو ساعد تقيف ساعد47134311841002008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد اسماعيل خالد بارق47135111841016018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسن فؤاد المهيمن عبد47136181841058010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيجمعة علي حسن قيصر47137181841084015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعباس علي محمد علي47138181841141070

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد بكر جمعه محمد47139171841049078

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيعدوان نمر عامر الحكيم عبد47140201841227015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيدخيل محمد جمال وعد47141201841025086

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد علي محمد47142181841160041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةالدين صالحاحيائيجواد عبد غازي رنده47143181842259008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيفاضل محمد مزاحم اميره47144171842231035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمحمود خميس كريم اخالص47145211842290007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيعبد الجبار عبد المهيمن عبد هللا عبد47146211841085012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيفضاله سلطان احمد سعد47147171841018089

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل محمد كامل حسن47148181741009027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمود اللطيف عبد بكر ابو47149131841238002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد محمد علي47150201841020112

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيصالح حسن يونس ايمن47151171841077010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيعمر حسن حازم جنان47152171842261021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيعباس مصطاف سمير الهادي عبد47153191841304005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيجدوع جاسم عباس منتظر47154231841252159

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيحسن حنشول نزهت نغم47155181842163030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةاحيائيعبيد هللا عبد احمد امين47156321841047002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيجاسم يوسف يعقوب زهراء47157271842088080

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيعلي حسين محمود مها47158211842209009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيرويشد محمود سكران سارة47159211842121051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائياحمد عليوي كاطع هللا سعد47160211841085005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم علي خالد حمزه47161181841015013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد صباح محمد47162201841001178

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعواد صالح ماهر عمر47163191841007117

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحسين اسد حافظ احمد47164191841067008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيياسين سليمان احمد حسن47165171841049023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائيعيسى علي حسين علي47166201841034009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيحسن حسين قحطان مصطفى47167181841147026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين محمد أمجد47168181841053002
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيجناني حتاته عيسى عمران47169261841201133

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيحربي سعدون سامي عباس47170261841032010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيعناد كصاد سمير مؤيد47171241841017039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجراب صايل عباس فاطمه47172241842220239

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيحسين جرمط رائد ضحى47173211842165046

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعويد جمعة هللا عبد الرحمن عبد47174181841036045

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائيعطيه ابراهيم احمد ابراهيم47175201841208001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ضامن رعد عذراء47176181842232044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيخلف جمعة ربيع عماد47177201841009034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيمحمود عزيز احمد سالم47178201841017009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم هللا عبد سعد47179201841020062

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيحسين جبار فيصل علي47180231841181036

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائياحمد محمد علي كرار47181211841244018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعصفور خضير احسان خضير47182171841162042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيعيدان شكير محمود منتظر47183261841027136

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيزويد محسن رافع دالل47184311842060013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهوني حميد رائد علي47185251841150448

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيسالم متعب حماده فاطمه47186181842140026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحاحيائيويس حميد صالح هللا خير47187181841005024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيمحمود عباس ضياء صفا47188191842159055

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيالوهاب عبد زيد يونس رانيه47189181842162019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعميان علي هللا عبد فاضل47190181841010034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي رافد محمد47191121841028016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيحسين احمد سامي المنعم عبد47192211841229016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيابراهيم صالح مهدي عالء47193211841084011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيعزيز فارس شجاع سعدون47194321841048003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعزال كريم سفيان هند47195321842029086

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيفياض صالح علي رقية47196191842137026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود خلف عزيز رقية47197181842015015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد ندا سعيد حارث47198191841019018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيفرحان محمد حسن االله عبد47199191841295009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيشعالن حنون حسين زهراء47200241842107042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة616.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيحسن شكور شهاب سندس47201211852243008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة605.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيحميد سرهنك عدنان سراب47202211852243007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة590.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيمحمود خلف اسماعيل عبير47203211852243011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة589.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقييوسف محمد عيسى اسامه47204201851208002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة587.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيدرويش ابراهيم جمال سيف47205201851020044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة577.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيرجب جاسم هللا عبد محمد47206201851020092

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة569.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيطنيان لعويس هابس فارس47207171851203013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة560.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد بشار موحان فؤاد47208241851074020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة553.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحتطبيقيعارف الدين عز أنس رغد47209181852237006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة550.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكتطبيقيمحمد حسين جاسم عمر47210201851060011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة547.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيصالح ابراهيم فرحان محمد47211201851020096

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة544.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس مجيد إياد رسل47212181852084003
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة542.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح نجم صبار علي47213181851067022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة540.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيعلي عزيز علي عمر47214211851009034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيإبراهيم احمد حافظ هللا عبد47215181851084007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة519.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكتطبيقينفيش صالح هللا عبد محسن47216201851221010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيغلب هللا عبد طالب نسيم47217221851092024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقينريمان جمال دحام ايناس47218211852243004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح توفيق الستار عبد فاطمه47219181852183051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد سالم طلب محمد47220201851020090

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين محمد عباس ياسر47221181851005042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيسعيد سلطان احمد هللا عبد47222181851067018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكتطبيقينفيش صالح ابراهيم السالم عبد47223201851221008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحتطبيقيحمادي جاسم فرحان مراد47224181851283025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيهالل حسن سطام حاتم47225201851208006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي محمد نور رسول مرتضى47226241851022016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقيسلمان صالح هالل حسين47227181851015005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكتطبيقينجم حجاب كامل ايالف47228201852112001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيزروكة سوادي االمير عبد حسين47229291851004049

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيجادر عيدان صباح علي47230181851093002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعكال حسين فائق حسين47231231851181018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيموازي كاظم شهيد مرتضى47232221851041073

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيخليف زويد عيدان الهادي عبد47233261851023035

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقياحمد فالح نور محمد47234171851144106

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين القحطانية ثانويةالدين صالحتطبيقييحيى مجبل مظفر حمزه47235181851123009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد محمد سعد احمد47236181851042001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0المختلطة السهول ثانويةديالىتطبيقيحسين محمد سامي حسين47237211851209004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين المزرع ثانويةنينوىتطبيقيمحمد خضير محمد صفاء47238171851177012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد خلف بيداء47239201852151005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيخليف زويد عيدان القادر عبد47240261851023033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيمحمد فيصل اسماعيل رنا47241201852111010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيفرج مشعل مخلف يعقوب47242191851084019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيفليح مهلهل جبار علي47243221851026060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيتومان ثامر موسى حسن47244291851025023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيحمادي حمزه نعيم حيدر47245241851074007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا عبد داخل حسن حيدر47246241851160009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىتطبيقيعواد حميد محمد محمود47247211851244002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيحمد ياسين فتاح زيد47248201851013019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعوده حسين علي زيد47249241851017034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيمزعل حسين سامي بالل47250101851035004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقيعويد طلب هللا عطا ادريس47251181851036006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات الورود ثانويةالدين صالحتطبيقيرجب طه ياسين صفيه47252181852224001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيوالي ثجيل ماجد لطيف47253221851311153

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيهندي صافي محمد عذراء47254241852124014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعبداالمير حسن فالح حيدر47255221851026029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحسين خلف تركي ياسر47256201851025052
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعالك جنيوي غالي عالء47257241851203194

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيجبل جاسم برهان حذيفه47258311851004017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيبراك حمزه احمد طيبه47259311852038009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيحمد حسين علي احمد47260201851204006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيضاري الكريم عبد محمد احمد47261101851035002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمطير حسين رمثان حسين47262221851311055

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيبجاي تميم شرار كاظم47263231851010060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيالحسن عبد حمزه حاكم علي47264231851006041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين القسطل اعداديةالدين صالحتطبيقينجم سهيل السالم عبد احمد47265181851077002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيمحمد نجاة فارس زينب47266201852175012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيجمعه فيصل هادي جمعه47267201851048032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيعواد هللا عبد احمد هللا عبد47268181851004026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي هللا خير حليم اسعد47269221851041007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيصالح عمر صالح اسماء47270201852144001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيخضير عبد هادي مصطفى47271221851100026

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقياسماعيل حسين فالح الملك عبد47272211851068010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيوصخ حسين مكي جعفر47273231851224007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود شكر سالم أسامة47274181851084002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيشيخ خلف ابراهيم تحسين47275201851025009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد بهجت قتيبة مصطفى47276201851005060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيخضير زغير محمود الرحمن عبد47277291851105016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد القادر عبد االله عبد مصطفى47278181851015018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيسليمان علي هللا عبد اركان47279201851020017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيشمران الحر الباسط عبد شجاع47280181851118013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف محمد فرحان سماء47281181852164005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيمنصور حمد صالح مريم47282271852052070

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيخلف لطيف محمد طه47283211851228009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيغضب ابوهوده سعيد علي47284241851063030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد عودة حامد محمد47285191851350013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيعلي اسماعيل طه هاشم47286211851038054

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيمطر الحسين عبد داخل فرحان47287291851016092

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيلفته كاظم مهدي مصطفى47288231851051125

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيالرحيم عبد كاظم عبد أركان47289221851233003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكتطبيقيسليمان علي اسود علي47290201851211014

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقينفاوه خليف حسين منتظر47291221851318042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيحمادي جبر فاهم براق47292231851028003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحتطبيقيابراهيم توفيق ساجد محمد47293181851029019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيهايم عجد غني علي47294221851306084

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيدنكي الحسن عبد جابر حمزة47295221851019021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم صالح مهدي بالل47296101851011011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىتطبيقيسلمان محمد جاسم حيدر47297211851222002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحتطبيقيخليل ابراهيم حمد حسين47298181851025007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيفنجان كامل حازم هاشم47299241851400016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقياالمير عبد السجاد عبد هادي مهيمن47300241851017100
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيخرام جياد صادق قيس47301221851096049

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيميرز أحمد محمد رفاعي47302201851004018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيمهدي العزيز عبد مهند ايمان47303181852161007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيحسين خلف عايد ادريس47304171851046005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيمحمد محمود احمد محمد47305211851243007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيعلوان محمود جبار الستار عبد47306211851038029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيمحيميد طه فاضل اكرم47307201851025007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيصالح فيصل علي حسين47308191851085011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف حسين علي محمد47309181851336018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حسين يونس قحطان47310171851053018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعيدان الزهره عبد رياح الكاظم47311121851013007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيقادر علي حسن زينب47312211852109019

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيمخلف صالح جمال الرحمن عبد47313181851002039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيرمضان ذياب نجم منير47314181851010030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيلفته ناصر طالب عباس47315221851026051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقينجم مخور ثامر صالح47316221851306046

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعلي صاحب حسن جبار47317231851168006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيمصطفى حسن ثامر الحسن47318181851063001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيصالح محمد احمد نغم47319211852178032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيراضي عباس اسماعيل محمد47320221851053043

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيراضي الكاظم عبد جواد عباس47321211851002034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيصياد مطلك مظهر سامر47322231751186013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي احمد نافع فاتن47323181852159010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم علي حسين مروج47324181852176018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيصالح فاضل محمد طارق47325191851040022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسين محمود احمد الياس47326171851044009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكتطبيقيسكران كردي عرب سيف47327201851060009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمحمود يونس علي فارس47328331851070058

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحمزه دلف شارع نور47329271852088084

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيعاشور علي ياسين السالم عبد47330211851083010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيزغير صالح مهدي صالح47331161851363090

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيمزعل حسين نعمه صهيب47332101851035008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكريم محمد نجم عباس47333281751008135

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيدخيل محمد قاسم رياض47334181851293011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد زعيان فائق عيسى47335181851047061

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيحميش محمد حسين سالم47336171851003041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيحسين حمد عبد خالد47337201851204015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم احمد اسماعيل خمائل47338181852159006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى محمود مصطفى أحمد47339201851027002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيذاجر عطيوي محمد كرار47340241851074021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقياحمد خضير مثنى شهد47341211852157016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد ناجح منتظر47342241851069032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيشاهر كريم الحسين عبد حمزه47343221851041024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيجداع يسر عمار يسرى47344181852246030
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيسرحان ابراهيم خليل ياسين47345191851066052

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جياد الدين صالح المهدي47346201851208003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيخشرم موسى خضير مسلم47347221851310158

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقينزال ضيدان ابراهيم محمد47348121851020030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىتطبيقياحميد خضر جمال محمد47349171851206033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين المحزم ثانويهالدين صالحتطبيقيحايف عواد محمد خالد47350181851024004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيشمخي هاشم حيدر هللا عبد47351161851076029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيظاهر محمد عبد محمد47352201851025043

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد خلف عدنان محمد47353171851076013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقياحمد هللا عبد رائد آيه47354201852395008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جاسم علي حسن47355201851060004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيقاسم يونس رافع عبيده47356171851143127

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيمحمد قاسم حميد صابرين47357211852256011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيلطيف محمد احمد مالك47358261851044033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيماجد دريس زعيل يوسف47359241851063048

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيميزر صالل حسن محمد47360211851007051

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمنصور امين هللا مال محمد47361201851048108

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعبيره ضيدان علي غسان47362221851091079

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف ثنيان رجاء عادل47363191851067021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيفرج نجم سهيل سمير47364201851007017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم نايف رعد طارق47365111851203115

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعيدان حمزه حسين مؤمل47366241851008023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيناصر فرج خالد وليد47367291851106032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقياحمد مهدي لطيف محمد47368211851062022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح محمد جاسم العزيز عبد47369121751022112

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمو هللا عبد سالم عمر47370131851242009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيمهاوش علي هاشم عيسى47371271851011036

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيزغير محمد هللا عبد حسين47372221851100006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيشالش نعيمه فائز علي47373221851070037

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيخالد محمد عزيز يوسف47374171851044049

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيعبد عباس علي ليث47375121751020029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيمحمد خالد بحر امواج47376231852119011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيجبر الكاظم عبد خضير محمد47377231851008075

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمادي جسام كريم يوسف47378121851022085

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيحسين هللا عبد حسن سعدون47379201851002011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0المختلطة الرازي ثانويةالدين صالحتطبيقيعداد محمد جاسم عيد47380181851098008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيمخيط سالم علي حسن47381221851070009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى اسماعيل نزار علي47382171851015108

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيحسوني حمود رشيد حسين47383221851091028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيابراهيم عباس محمود القادر عبد47384211851012012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيعبار عالوي حسن ريان47385171851080032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيحوان جاسم احمد يونس47386171851104044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحتطبيقيجليل جميل محسن دموع47387181852161011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين االشاوس ثانويةالدين صالحتطبيقيمهدي حسن فليح احمد47388181851117002

2889 من 1077 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيكلوت هزيم حسين سوالف47389201852106030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيمسير راكان شرقي محمد47390201851025041

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيابراهيم صالح وهاب حوراء47391181852209002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيمحيميد جواد سمير غسان47392211851256021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيشمران حاتم سعد علي47393241851004017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد صالح شالل سجى47394181852242043

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين نزار حمزة47395211851272028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0المختلطة القصواء ثانويةكركوكتطبيقيمصلح جواد احمد علي47396201851226007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيسليم حمودي ابراهيم هللا عبد محمد47397171851025095

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيهنيدي جواد علي حسين47398241851160007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس رحمن كاطع حسين47399241851153009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعبيس عبيد قاسم مرتضى47400231851190029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعسكر محمد مهدي الرزاق عبد47401171851044020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيشالل عالي كاظم عباس47402221851030018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيعجه حاشوش غانم صابر47403221851067048

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارتطبيقيصالح عادي طه احمد47404191851350002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيسلمان يحيى عمار محمد47405201851005053

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحمود حسين علي حسين47406221851019018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحتطبيقيضيدان علي حسين عمر47407181851346017

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيراشد عبدهللا هزاع جمال47408261851010020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعبد حسن اسامه محمد47409221851091093

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان خماط خميس نماء47410221752105046

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيعلي كمال صباح محمد47411201851007030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيهويش كريم شاكر محمد47412261851202080

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد محمد قاسم فاطمه47413211852178025

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد محمد مالك أنس47414211851278001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيزيدان ابراهيم جليل عثمان47415211851053027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعابد محمد جاسم ميسر47416191851287087

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم فياض صفاء47417191852287018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن خليل عزيز محمود47418171851044040

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد عامر طارق سيف47419191851032005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود مجيد الصمد عبد مريم47420181852242078

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعريف كاظم حسين الرضا عبد47421241851009033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيعزيز جليل نعمان سيف47422211851033024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيشكبان فاطس ياسر حيدر47423261851023020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد جاسم علي محسن47424181851010021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيغربي سليمان عايد ابراهيم47425191851287003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيحسين عباس صدام علي47426231851257038

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيساجت محمد الكريم عبد احمد47427221851091007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيابراهيم شعبان حاتم احمد47428181851086001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد منصور عقيل محمد47429211851030009

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيجبر صالح فاضل حسين47430231851193006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيمطلك حسن خميس اسحاق47431181851067006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيهليل مهدي صالح مسلم47432221851100023
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمد سالم السالم عبد47433171851084020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكتطبيقيجاسم خلف عساف احمد47434201851060002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيعبد جفات جابر حازم47435231851012008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحله أبو عبهول حاكم يوسف47436241851203348

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيعون عبد كاظم محمد ضياء47437231851173024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد جاسم عزيز موج47438181752242080

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيفهد محمد حسين علي47439211751033033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيحمود حسن فالح شامل47440181851293014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة670.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيخلف ناصر فرحان رانيا47441201822220006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة611.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيناصر مسلط احمد محمد47442181821010037

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة601.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيناصر عيسى الرحمن عبد يسرى47443201822112022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة595.0للبنات  فاطمة ثانويةالدين صالحادبيعلي حميد سعدون لينا47444181822235004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة588.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيعسكر جمعه زكي محمد47445181821021040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة582.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيحمود حسين عاصي مهند47446181821089025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة580.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيخورشيد معيوف طارق غفران47447181822203015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة578.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيمحمد منعم قيس سجى47448181822066008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة576.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم شفيق أيه47449181822202001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة574.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبياحمد موسى عامر مريم47450181822189028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة568.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيالرزاق عبد احمد حسين محمد47451181821067011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة564.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيشريف رحيم كنعان حنين47452181822203004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة563.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبياسماعيل عابد نجم محمود47453181821004069

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة559.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيمحمد مصطفى منيف سعد47454181821042017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة557.0للبنين المسائية الزاب ثانويةكركوكادبينجم علي غانم الكريم عبد47455201821255015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة556.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمحمد صالح سعد مريم47456181822232027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة555.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيخميس كريش علي سما47457181822258017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة555.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيبكر حسين حميد االله عبد47458211821054039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة553.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيطعمه ابراهيم سعيد ايه47459181822246010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة550.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيسهيل حسون كريم غزوان47460111821054040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة546.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيسليمان هللا عبد حميد محمد47461181821038007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة546.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيمصلح حمد فياض اياد47462101821159004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة545.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىادبينجم ابراهيم محمود قحطان47463211821274050

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم عبد علي47464181821038006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيعلي خضيري الرحمن عبد طيف47465181822236026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيخلف احمد شهاب فاطمه47466181822232023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةالدين صالحادبيعبد محمود دهام ازور47467181821116001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيعبد حازم فيصل سندس47468181822237016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة536.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبياحمد رشيد محمد رشيد47469171821046011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة535.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيجميل عبد حسين عواد هدى47470201822120032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة535.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيارحيم احمد الدين عالء احسان47471211821272002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيسلمان هالل محمد منتظر47472231821006073

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحسين محمد حليم مالك47473181822236038

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة534.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيمخلف حكمه باسم تقوى47474181822313006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة533.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحادبيخلف جدوع عدنان سجى47475181822177010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيخلف صالح مرسل محمد47476211821074081
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمصطفى خليل حسين هللا عبد47477201821077059

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيخلف حسن احمد هدى47478201822161021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة531.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيسليمان داؤد سلمان داؤد47479171821076006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة530.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيعبيد اكرم ابراهيم محمد47480181821074024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة528.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحسن حمد اسعد جمعه47481201821079022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيادهام محمد ابراهيم نواف47482181821054027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة526.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيعيدان هادي رشيد ادهام47483211821244002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة526.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبياحمد صالح احمد محمود47484181821010045

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحسن الكريم عبد محمود محسن47485201821025062

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيعبيد رجاء ياسين صهيب47486211821014030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيجواد محمد ابراهيم اسراء47487181822163002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيعلي حسين محمد ديانا47488181822031001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة523.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيوادي حسين هللا سعد أنعام47489211822176001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة523.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحمادي احمد محمود شاكر47490211821054034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيخلف هللا عبد هيثم ايمان47491201822220003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيهللا عبد هللا مال احمد هللا عبد47492171821046016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيمحمد هللا عبد سميط احمد47493181821125008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمود جمعه الواحد عبد حسن47494211821062012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةادبيوطبان محمد جاسم ابراهيم47495321821060046

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيعزيز لطيف سالم الدين سيف47496181821302005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة520.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعلي محمود غانم ساجر47497171821076007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيرمضان حمد حسين ضياء47498181821010026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة518.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعلي صالح محمد الملك عبد47499201821204054

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيمحمد جاسم موالن بكر47500211821089010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحسن محمد رعد يمن47501201822102042

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيمصطفى خليل مصطفى زكريا47502201821029021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيعيسى عبيد عواد صالح47503181821036032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيعطيه ابراهيم خليل قتيبة47504211821205020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبييحيى حياوي كنعان وهران47505181822216017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيصبحي جميل سعد رسل47506181822237009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيحويجة حمود موسى الكريم عبد47507181821074018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيمدهاس محمد جاسم محمد47508181821031021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيدخيل علي مزهر احمد47509171821018022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةادبيزبار حميد صالح عثمان47510321821040005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيكماش عزيز بدر هللا عبد47511181821302007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيحسن الكريم عبد اسماعيل اسراء47512201822161002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلادبيسليمان حمود شكر نور47513311822029006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة510.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيصالح كريم رباح لهب47514211821228019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيخضير عباس ضاحي ميامين47515181822163026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيعبد رمل حميد يوسف47516101821024111

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيفرحان سعيد محمد نور47517181822236043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيشبل عطية خلف ايالف47518181822199002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيهللا عبد خضر حمود فهد47519201821020100

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبياسعد هللا خير القادر عبد منار47520181822237026
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيبعيران جاسم محمد الرزاق عبد47521181821041030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيموسى حميد هللا عبد نبأ47522181822237028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبياحمد مدلول الرزاق عبد احمد47523111821028002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبينايف لفته هزبر حارث47524211821251007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيأسد علي محمد ضحى47525201822145020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبياحمد عيسى هللا عبد لمياء47526201821220024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيسليمان عواد يوسف علي47527171821044016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيحسن حمود عبد علي47528181821347094

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيمتعب سليم محمد هللا جاد47529181821074005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد نجم سهيل وئام47530181822172037

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيحمد صالح احمد زهراء47531181822067004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيرومي حميد عدي علي47532221821046019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيصالح عزاوي مجيد وسام47533211821216016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيحسين حمود خلف عمر47534181821125038

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيهللا عبد ويس هللا عبد دعاء47535201822161009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم حسن فاطمه47536201822161016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيكعود هاشم صالح هدى47537211822126018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبييوسف ابراهيم علي يوسف47538211821074104

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيحسين طه خلف صفوان47539181821010025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبيشكران مهدي حامد رويده47540181822189013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةالدين صالحادبيعباس كاظم ناظم ضمير47541181821116006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيعلو احمد رعد انغام47542211822091021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيمحمد عباس خميس رسل47543181822066004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيمجيد حميد سعيد سلوى47544181822236023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحادبيحمادي خلف هللا عبد ميساء47545181822217017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيخلف زيدان طالب اركان47546211821054012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيعلي عطية رمضان خديجة47547171822046004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيشهاب الحميد عبد عبد هوازن47548201822221004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيشرقي حماد هللا خير محمود47549181821038009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحماده لطيف خيري الرحمن عبد47550211821023030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةادبيعيد محمد نامس سارة47551321822023006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيحمود ياسين فاضل كرامه47552201822161017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيعمير شبيب عمران الخالق عبد47553111821042040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيفياض عواد محمد مختار47554171821027159

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيمحمود شكر مزهر مرون47555211821074089

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبييعقوب ذاكر ياسر نبأ47556181822258029

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيعالوي مطر غانم محمد47557181821031023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعبد محمد عماد ابراهيم47558101821055001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيجسام دخيل محسن رفل47559181822278006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيعكيل فزع نده نفود47560181822172034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيمحمد مجيد هللا عبد عماد47561211821244012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيخلف فتحي يونس هيثم47562181821054028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالدين صالحادبيحسين اسود شالل زينة47563181822193002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبياحمد عبد عدنان نوفل47564171821076023

2889 من 1081 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيدحام ناجي هللا عبد اسماعيل47565201821025008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيسعود ابراهيم محمد يوسف47566101821010030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيحمود ظاهر احمد محمد47567171821203019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعلي محمود سالم غانم47568171821076013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمهوس خميس كريم علي47569181821094014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيحسين خليف احمد معتز47570181821031026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسين علي حسين سالم47571171821032024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيياسين كاظم ماهر مروان47572211821213011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيجاسم محمد ابراهيم منصور47573211821040043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة484.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد احمد ياسر صهيب47574181821067007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيشكور شوكة قحطان براء47575211822123005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف محمد فرحان مساء47576181822010006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيسويد امبيرد حاجم الرحمن عبد47577181821004041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحسن احمد خالد الدين عز47578211821038096

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للنازحين الفرات ثانويةكركوكادبيابراهيم احمد عزيز سمير47579201821070004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيظاهر محمد الستار عبد احمد47580181821294002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0الخارجيونديالىادبيخلف  احمد  سالم  مصطفى47581211821400066

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم فياض عبد محمد47582111821151074

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحادبيعياده محمد خالد مها47583181822161012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيمحمد قاسم وليد عباس47584181821012017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات الحريري ثانويةديالىادبيخضير ياسين هللا عبد نور47585211822144016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيجمعه علي حسين علي47586181821074020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيسليم محمد ابراهيم عيسى47587201821033065

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيفارس محمود هاشم ناطق47588201821033079

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيشنيتي حميد صبحي احمد47589171821079002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين بابل ثانويةالدين صالحادبيحسن احمد عباس عبدالرحمن47590181821061009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيمزهر منذر فراس ندى47591181822233024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيكديمي كامل زبن مها47592181822186034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيحاوي محمد احمد المجيد عبد47593161821055021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيالكريم عبد اسماعيل عقيل موج47594181822172032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيساهي فيصل الواحد عبد نور47595181822236041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبييونس هادي ليث محمد47596171821019130

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبياحمد محجوب مندوب مروه47597181822239015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبياسعد احمد وعد يوسف47598171821009193

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيعجيل تركي معن رؤى47599181822258010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيحسين ناصر حسن هدلة47600201822228013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيصالح خضر خلف البراء47601201821033007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحمدان احمد عليوي مصطفى47602201821009109

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيجاسم عبد سعد تقى47603181822197007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف احمد ابراهيم يونس47604181821010059

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيالجادر عبد حاضر نجيب غانم47605201821025052

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات الكندي ثانويةالدين صالحادبياحمد ابراهيم بسام هالة47606181822239019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيسليمان حسين احمد طه47607181821009007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيابراهيم هللا عبد قحطان ليث47608201821201027
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيغضبان عواد سعدون عيسى47609201821017039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبياحمد شبطة فائق ناجي47610201821020140

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيعباس علي باقر محمد غيدان47611171821350211

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخليف زيدان السالم عبد علي47612171821079026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيعلي صالح سالم حسين47613171821052009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىادبيصالح شجاع شحاذة عامر47614171821201003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيحسون محمود احمد نوفل47615201821077110

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيفرمان جبريت عباس مكارم47616181822066009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبياحمد محمد صالح احمد47617201821204007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيبزون طه حليم هيثم47618201821051022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيصالح ابراهيم خليل شذى47619211822109025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيجاسم بدر محسن مهند47620211821087044

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم سليمان محمد47621201821204076

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيحنيفش حميد مزعل حميد47622201821234006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0المسائية الضلوعية ثانويةالدين صالحادبيجاسم بدري عدنان زينه47623181822331004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيحند ابراهيم احمد محمد47624171821076015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيالجادر عبد حاضر نجيب نورس47625201822161020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيعبوش حسين خلف حاتم47626201821221041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيصالح عطية محمد مريم47627181822130006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيوسمي محمد خلف بشرى47628201822220004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحادبيعلي ابراهيم نوري سهاد47629181822206011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيمحمد جاسم حبيب سرور47630211822161017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيحميد حارب محمد وسام47631201821201043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المسائية الدور ثانويةالدين صالحادبيشهاب محمد صباح ايه47632181822343004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0الخارجيونديالىادبيمحيميد  جهاد  ثامر ايمن47633211821400018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيجاسم هوبي ماهر ميالد47634181822274028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيسند هللا عبد فاضل محمود47635201821078113

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0المسائية دجلة ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد نجم الرحمن عبد ديانا47636181822348005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيمخلف احمد محمد هيفاء47637181822260030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيسلمان احمد عزاوي ايمان47638211822178009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعباس عزيز ميثم اسيا47639181822159002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيابراهيم محمود محمد هيثم47640201821234033

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبياحمد شالل احمد مروان47641201821253034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحسين محمد سليمان الباسط عبد47642171821206104

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعبود مدلول حاتم الرا47643231822119082

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمزه هللا عبد محمد حسن47644231821055013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبياحمد خلف احمد محمد47645181821053030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيسلمان مجيد رعد غفران47646181822237020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحسن هللا عبد اسماعيل رمضان47647201821204036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيمحمد مصطفى معيوف احمد47648201821020009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبياحمد فيصل حسين علي47649181821073024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيجاسم ستار وليد براء47650211821027009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيثويني ترف عامر الحميد عبد47651261821056037

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيعكله جواد حسين ريسان47652201821051009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيعلي عبيد هاشم عفاف47653181822249009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيمسير راكان نايف محمد47654201821025070

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيعباس خضير زياد ريم47655181822274015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيشبيب حميد عادل يوسف47656211821014070

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيالستار عبد الرحمن عبد نبيل امنية47657211822138006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبينصيف ابراهيم عايد مصطفى47658181721060009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيحمد إبراهيم يوسف يعقوب47659211821052032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيجاسم محمد هاشم رشا47660181822233009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحادبيخلف ابراهيم جليل اية47661181822373005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيحمد شالش عواد اسل47662181822274003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيسلمان مصطفى سالم مصطفى47663181821003034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيكاظم محمود علي نورآي47664201822130039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيحسين ياسين ابراهيم يوسف47665181821037026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيعلي هتيمي جاسب مشاري47666161821062087

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيخلف حماش احمد صابرين47667181822245011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات العربي التراث ثانويةالدين صالحادبيحايف احمد ياسين بيداء47668181822210008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات الحريري ثانويةديالىادبياسود سلمان حسين نادية47669211822144013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيبيرام غائب الخالق عبد محمود47670211821074086

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد علي حسن احمد47671201821204004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيخلف احمد مخلف ثائر47672201821234005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحادبيالكريم عبد علي حسن محمد47673181821300023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةادبيرشيد محمد نوري ايالف47674321822023001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبياسماعيل صابر قيس منار47675181822247032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيمحمود الغني عبد عبد رائد47676201821211013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيعكلة عطية خالد خطاب47677181821280008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكادبيتورك خلف محمد حمد47678201821261012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة مالك بن البراء ثانويةالدين صالحادبيصالح علي عبد اسماعيل47679181821295001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيصالح المجيد عبد مجبل فاهم47680171821161080

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة رنجي ثانويةكركوكادبيعلي احمد عزيز محمد47681201821237011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيعباس مصطفى علي رعد47682201821029017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيمحمد فاضل ناظم محمد47683211821037029

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم عبد اكرم47684201821220006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيخضر محمود محسن سايا47685201822138026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيسرحان علي احمد مهند47686201821007108

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيصادق كرم قادر أيدن مصطفى47687201821018036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةادبيحمد خضر صالح ادهم47688321821040002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيهللا عبد الوهاب عبد محمد فاطمة47689201822117035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبياحمد ذياب حليم سرى47690181822202009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبييحيى فاضل محمد ياسر47691201821011054

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبياحمد علي حسين تركي47692171821041002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيابراهيم عباس جواد مريم47693181822236034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيسوادي خلف باهي نسرين47694181822218010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبياحمد غريب فهد سلمان47695201821234013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيعباس اسود هادي اركان47696211821084004
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيزوين علي االمير عبد همام47697211821057011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعبود مريوش عامر ضياء47698211821232007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيهللا عبد جهاد هادي ورود47699211822261009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الهجرة ثانويةالدين صالحادبيصالح مهدي حميد سمر47700181722174019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة الصباغية ثانويةكركوكادبيعبدهللا صالح احمد مازن47701201821052014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيعلي محمدامين الدين فخر كولزار47702201822104018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم حكمت عادل47703191821040032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيعبد حمد سليمان امنه47704201822029001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيحسين إبراهيم خلف إياد47705201821037004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيمجيد حميد سامي عصام47706211821226027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيخلف رمضان طه رافد47707211821250002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل اسماعيل انس47708101821041010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيصفر مطلك حمد محمد47709211821212020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيعلوان محمد علي اسراء47710181822066001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيمحمد احمد سلمان عمر47711211821074056

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيمحمد حسن فندي خوله47712201822029002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيغضبان بشير فارس محمد47713181821041051

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين الشافعي ثانويةالدين صالحادبيعلو صالح لطيف مصطفى47714181721132025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيهللا عبد موسى فيصل جنان47715211822109008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيوادي حسين هللا سعد وصال47716211822176018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيجاسم صبار ياسين طه47717211821233007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيجاسم صالح قتيبه اسيل47718181822237003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيحبيب مظهور شنيار عال47719201822207010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيطه عزيز سعيد محمود47720311821002035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيحمد ياسين الستار عبد اوس47721211821241002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيداثان احمد حردان الرحمن عبد47722181821036035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيمحمد داود عيسى هشام47723181821010051

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحسين ناصر حميد علي47724211821054046

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيهندي رشيد ندا رشيد47725211821089023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيخلف تركي اسماعيل عبير47726181822245013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمحمد عمر فاروق رفيف47727181822232012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيغثوان ابراهيم جاسم سجاد47728181821053012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيزويد عمود محمد قاسم47729261821056055

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيمحمد احمد علي ياسر47730201821228066

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيسبع حسين عباس استبرق47731211822166001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيحماده عيسى عباس هاني47732201821033084

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات المحزم ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد حميد محمود هيفاء47733181822169005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيخلف علي حسين عبد47734201821036047

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيخليفة محمود جمعة امجد47735181821010009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيالرزاق عبد ابراهيم خليل ايه47736211822111003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيخصباك امين حسن علي47737211821074044

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبينجم محمد عبد احمد47738211821236002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد احمد خلف زياد47739171821049007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيصادق خضر رحمان فاطمه47740211722179073
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخضير محمد جاسم احمد47741201821204003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيمحمود يحيى عادل الدين عز47742211821246007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبياحمد ابراهيم اسعد احمد47743211821054002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبياسماعيل جبار جاسم ازهار47744211822093001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيسليمان حمزه خليل الدين عز47745201821077064

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيبريسم يحيى هادي ضحى47746181822249007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيسليمان ابراهيم جمعه محمد47747171821026168

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيمطلك حسين حميد عثمان47748211821212015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيصالح حسين سعود صالح47749171821036017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيحمد خلف صالح عبير47750171822313016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبيحماده جاسم غسان ميس47751181822245015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيبكري عطيه سليمان ضياء47752181821053014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيكاظم مجيد رعد احمد47753211821054004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبياللطيف عبد طه جالل سيف47754211821212013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبيجاسم سرحان حميد يوسف47755191821066020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد محمد عيد47756171821041010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيمحمد حسين خلف مصطفى47757211821084022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيعابد طلب حسين علي47758181821038005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيمحمد حسن هللا عبد ابراهيم47759201821025001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيعطيه حامد حسين اللطيف عبد47760231821192008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبياحمد كاظم قيس علي47761211821054047

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيحسن مجيد شيركو رنده47762211822109014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحادبيسليمان داود احمد ابراهيم47763181821073002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحادبيخطاب غائب الحميد عبد القادر عبد47764181821039011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة الصباغية ثانويةكركوكادبيعبدهللا صالح ابراهيم احمد47765201821052004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيرشيد علي حسين هبه47766211822115022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيهللا عطا محمد صالح بهاء47767181821010011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيحلو محمد علي حسن47768201821035010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيحسن مبدر قاسم حاتم47769181821129003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيخلف زيدان رنس احمد47770211821084001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيعبطان عبد ساجد عمر47771211821053012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيجهاد محمد عدنان فاطمه47772181822181024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيغفور حميد جمال سمير47773201821033034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد محمد جاسم عمر47774181821042028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيحميد محمد عبد محمد47775181821042035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيعالوي احمد خلف زياد47776201821260008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة447.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحادبيظاهر سعدون احمد امال47777181822336020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيخلف زويد عامر ايسر47778211821084005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيرشيد محمد احمد ايمان47779201822344007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحادبيناصر طرفه أركان عمر47780181821342024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيخلف اسود حمود محمد47781191821052048

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين عجيل شمر ثانويةنينوىادبيمشل ميس احمد سامي47782171821113009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيحمد محمد ذياب احمد47783201821051001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيهللا عبد محمد حسين هيفاء47784211822109039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيغفور كامل هاشم علياء47785181822170026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيشرموط صالح علي آيات47786211822252001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيجميل نوري حسين الملك عبد47787181821280012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيحسين هللا عبد نايف اخالص47788211822290001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيابراهيم احمد خالد طه47789211821039022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان فليح قيس الرحمن عبد47790141821151010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمحيميد هللا عبد هادي اياد47791211821054016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيمحمد علي مزاحم آسيا47792201822151001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيحمدان عزيز عبد شامان47793201821202010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبياسماعيل احمد رجب سماهر47794181822067005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيمحمد عمر جوهر زينب47795201822221005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىادبيحمد خلف خميس فالح47796171821202025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبييحيى كريم محمد أطياف47797201822168002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم عايد شهد47798181822269013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيجمعة مهدي عدنان قحطان47799211821065072

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيمنصور عطية حسين علي47800211821074045

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبيمحمد جاسم علي شيماء47801181822162025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيزهمر محمود جليل ندى47802181822181030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيحسن صادق مشكور علي47803211821208012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيخليفة االمير عبد محمد نور47804211822140116

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد علي عبد يزن47805191821040081

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيمحمد سلطان سالم ذوالفقار47806171821351039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد الرحمن عبد تغريد47807181822182008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيصالح يونس محمد احمد47808181821012003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيتركي سليمان الرحمن عبد طاهر47809201821077052

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيعبد محمد حاجم تميم47810201821078021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيعبد توفيق فائق هدى47811181822253008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيعلي حسين حميد هللا عبد47812201821036041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيمحمود صيهود علي سهاد47813211822178034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبيعزيز رفعت اراز محمد47814201821310030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيظاهر مطر محمد رواد47815201821204038

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيخليل احمد عنتر احمد47816211821030005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمصطفى بدري طارق زياد47817201821077039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيمحمد شامل الخالق عبد رقيه47818201822100006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيحسين علي حمد انور47819201821216011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيداود مهدي عمر غاده47820211822142010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيخضير نواف وليد محمد47821111721152035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيكركس سرفاح بدر مشاري47822171821359055

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيجاسم عواد محمد خالد47823181821009005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيعادل صالح قحطان رهام47824201822130015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيمحمد مجيد سليمان اسماء47825181822170001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيحرفوش غالب ارحيم اثير47826101821055002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيابراهيم جمعة موفق ابراهيم47827181821089002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيجسام دخيل محسن سهاد47828181822278009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارادبيعباس حسن محمود احمد47829191821350041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبياسماعيل سليم حسين سوزان47830201822143018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبيجاسم خلف زياد والء47831201822127020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبياحمد دهش ابراهيم اماني47832201822161004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيكديمي كامل سعد العزيز عبد47833181821041031

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيموسى نوري محمد احمد47834201821018003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحمد محمود شكر غانم47835201821204064

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيضباب كريم الدين محي قتيبة47836211821233009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيخلف زيدان علي منير47837211821233012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةادبيغالم عطيه فرج علي47838161821135014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيمحمد هللا عبد حميد رشا47839211822161013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيهللا عبد عيسى سعيد محمد47840231821001071

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيغريب ابراهيم احمد ارشد47841181821066002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الصباغية ثانويةكركوكادبيسليمان ابراهيم تحسين سهاد47842201822052004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيجاسم هادي سعد علي47843181821127028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيصالح عطية محمد سمر47844181822130003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيهللا عبد سبهان خلف احمد47845171821040004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيتماوي احمد محمد سعدون47846201821035022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيحسن محمد أحمد منهل47847171821076022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيصالح حمود عزيز فؤاد47848201821020097

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبياحمد عيدان محمود سجى47849201822161010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيحسن حمد خالد صابر47850181821125021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيمحيميد علي غانم عباس47851231821190023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعلوان عطية خالد وليد47852211821065105

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيالفي ابراهيم ظاهر سالم47853171821044009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبياحمد شهاب علي حسين47854201821221011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيحنش هللا عبد حسين عمر47855201821260108

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الشافعي ثانويةالدين صالحادبيمهدي احمد غالب عمر47856181821132013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيرضا حيدر علي احمد47857201821300002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبياحمد فتاح يوسف هلو47858201821300023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيعلوان ابراهيم حسان نومة47859181822249012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيفاضل سامي محمد ضياء47860111821042036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيمحسن محمد خضر علي47861231821172018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبياحمد لطيف عكاب مثنى47862181821041046

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيعواد حسين هللا عبد احمد47863181821054005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبياسود حمادة عباوي حسن47864201821033018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيموسى محمد احمد محمد47865181821074025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيهللا عبد حميد محمد امير47866201821036011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيمحمد ابراهيم جاسم علي47867171821051030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيفتاح عمر جوهر نجاح47868211822176013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعيدان محمد تحسين علياء47869211822137028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةادبيذيب فرحان حامد القادر عبد47870321821009010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيسعود عليوي احمد محمد47871231821001064

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيحسين محيسن مراد يوسف47872241821008057
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبيسعد صالح مساعد احمد47873201821253002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيحسين حبيب حسين جنان47874201822177009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيدرويش هللا عبد ساري هللا عبد47875171821079019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيمشير هادي وليد نور47876201822148056

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيسمين ويردي حق الدين فخر مصطفى47877181821012032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة437.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيوحيد اسماعيل موفق هاله47878211822064021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيسعود الحسين عبد حسين سجاد47879261821025025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعيسى محمود سالم ادريس47880201821204012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبيحسن هللا عبد محمد اسماء47881181822060001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيعلي احمد شحاذة ثائر47882201821229005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المسائية االلباب اولي ثانويةكركوكادبيحمد حمدي مجيد محمد47883201821265049

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيمحمود عبود رياض بالل47884181821129002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيحسين محمد صالح علي47885171821036026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيسعيد صالح حمد هند47886181822067008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبييونس نجم فاضل نجم47887211821074094

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبينجرس عواد صالح محمد47888201821204078

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجبار حريب علي حيدر47889221821047030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيعباس هللا عبد فاضل قيس47890201821077082

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد علي حسين بالل47891111821042017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمخلف عزيز محمود سعد47892201821077043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيهللا عبد مجيد زكي اسراء47893201822120003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيوهيب عوفان جواد زبيد47894211821084014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيصالح احمد سلمان مهند47895201821033077

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيالرزاق عبد طه مرغوب عذاري47896201822151011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيمحمد محمد شكر فتحي47897181821004061

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحسين عياش طالب محمود47898101821011039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيويس تركه مجيد فؤاد هيام47899211822176016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيمحمد صالح سبهان سفيان47900171821036016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبياحمد حامد احمد علي47901171821104018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيعبد عيسى عمران نور47902181822163028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمطلك هديب غدار فاطمة47903181822249010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيصالح خليل احمد فاطمه47904201822139040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيعيسى عكال رضوان مطلك47905201821033073

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيصالح خلف احمد محمد47906201821204071

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيعلي محمود ثائر حمزه47907181821302003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين المسائية العراق ثانويةاالنبارادبينصيري علي محمد رسول47908191821339009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجدوع احمد طاهر علي47909171821009102

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيعلوان كامل سعدون ورقاء47910181822274033

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد محمود شاكر شهالء47911181822302003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيروضان فرحان مالك محمد47912181821010042

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيامين ابراهيم الرحمن عبد محمد47913171821021088

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيكعود خلف ابراهيم احمد47914171821044003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيجاسم محمد علي سعد47915171821046012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيحمود عساف داود مخلد47916211821005048
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد عزيز فارس خالد47917171821204006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيخلف احمد ذياب رقيه47918181822232013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيفريح حمود قيس انور47919201821016014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيحسين هللا عبد كريم هللا عبد47920181821301028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات حفصة ثانويةكركوكادبيولي شكور فاضل استبرق47921201822176001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيطارش خضير ياس ضياء47922111821025026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد حمد قاسم47923201821207046

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيكاظم محسن رعد حسين47924271821011024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيعلي يوسف حمد علي47925201821025046

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيعزيز لطيف فيصل عثمان47926181821302009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيزليل حسن الكريم عبد فارس47927171821057015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيفليح خزعل جليل نجاح47928211821034054

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبياحمد محمد مبدر رسل47929181822260011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيرياش سعيد غازي سناء47930201822337017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة624.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيعبد خليف محمد معاوية47931181841016086

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة585.0للبنات الزهراء ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين ماضي هند47932191842267020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة584.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحسين موسى عامر سجاد47933231841257050

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة578.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد انور لقاء47934181842247030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة573.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحيل توفيق عطا فاطمه47935201842106041

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة559.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيعباس جاسم اديب نيران47936181842232057

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة558.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سالمة جمعة ممدوح47937181841062036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة545.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيغلب احمد مالك هللا عبد47938171841143067

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة543.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحسين يوسف هللا وعد الوهاب عبد47939171841018135

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة542.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيمحجوب محمود رقيب حيدر47940201841221016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيعبد صالح يحيى رحاب47941181842065003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة531.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيارحيم محمد مقداد عمر47942181841003023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة530.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيخلف عيسى احمد سامي47943181841010021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة529.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسين عبد عمر47944181841025023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم انصيف مسلط رعد47945181841016023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيقادر عباس فاضل االء47946201842138010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيالرزاق عبد الخالق عبد سمير فاطمه47947181842271036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة513.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيمهدي مصلح رشيد نادية47948211842131028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيحسين علي فاضل يسرى47949171842242154

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكاحيائيمصطفى رمضان جمال زينة47950331842058009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيحمود حمد عواد هللا عبد47951201841020093

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان محمد عاني وفاء47952181842218023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيعايد خالد يوسف امنه47953311842043003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.2للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائياحمد محمد عمر ياسمين47954181842178029

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحسن ناجي كامل هديل47955231842271322

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسعدون محمد نذير فاروق47956171841351126

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم محمود الرزاق عبد47957171841005081

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيحمد ناجي طالل ايالف47958181842163006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيسويف صفوك علي سجاد47959231841031045

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للنازحات زياد بن طارق ثانويةكركوكاحيائيعزيز حسين ثائر مريم47960201842169015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد جرجيس علي جعفر47961181841147009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.3للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد كاظم حسين زهراء47962221842113094

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيعواد خليف علي رندا47963181842186018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيخميس حسن اللطيف عبد ياسمين47964181842069031

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة488.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيحسين عبد جمعة سعد47965201841020060

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجابر فاضل مؤيد مصطفى47966231841251220

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمد عواد حسين47967181841054008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيفرج علي حسين الخالق عبد47968201841302081

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيالدين عز عمر كاوه ئاران47969201841312001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود دحام عالء مريم47970181842140030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيمحمد خلف هللا عطا خديجة47971171842075011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيعمر مخلف محمد علي47972181841074021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحاحيائيجبل محمد جاسم عمار47973181841039017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيرشيد مهدي احمد تبارك47974201842139021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن حميد مجيد هاجر47975151842056068

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حسين خلف خليل47976181841074014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيالواحد عبد عزيز محمد علي47977201841005039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيعكيل محمود زيد منار47978181842209020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي نجم كريم حاتم47979241841010017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنات صو التون ثانويةكركوكاحيائيشكر حكيم ناطق مريم47980201842143010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمود السعيد عبد قاسم قحطان47981201841259131

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي خلف عبد هللا عبد47982181841065015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيكاظم غيدان كاظم محمد47983211841278053

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد جبار شهد47984221842102034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0المختلطة االنبار ثانويةبابلاحيائيضايع حسن حسوني حسن47985231841217005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيجياد حسن صادق الوهاب عبد47986311841071020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان حسان جابر الحق عبد47987181841136017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد هللا نصر مروه47988181842271043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيحسين محمد حجي اسامه47989211841229003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحمد صالح احمد هديل47990201842106061

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيحمود صبحي طلب موسى47991181841065025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيوادي حسون شكر قحطان47992211841033052

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيرغيف ناجي غانم علي47993231841257085

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن عيدان وليد47994171841003218

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيعلي حسين عادل عمر47995211841282053

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائينيف رشيد خليل عنود47996311842038060

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمخيلف نايف فخري محمد47997191841066115

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيحميد موسى عمر مديحه47998201842172034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة العرفان ثانويةديالىاحيائيعثمان الوهاب عبد نوزاد حسين47999211841352004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين ابراهيم خلف محمد48000181841065022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة569.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحتطبيقيعالوي ذياب عزاوي اسراء48001181852163001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة554.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيجواد جعوال سعيد احمد48002291851025003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة527.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيمظهر سالم رائد علي48003231851172019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيمحمد مرير صالح مازن48004201851036017
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة524.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيحمد نوماس ثامر نورا48005231852193014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين محمد مشعان48006171851203021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيكاظم فاضل اشرف المصطفى محمد48007201851005043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة489.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقياحمد كمال نبيل مصطفى48008201851259254

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنين للنازحين جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيعائد مجيل ابراهيم خالد48009181851139009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيمحمد شكور الدين نور نيان48010201852150008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقياحمد ابراهيم رمضان مصطفى48011171851103083

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمد ابراهيم قيس48012201851208021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيصبار احمد حامد امجد48013191851341010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان عاشور احمد سجاد48014161851051021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد عباس كاظم رسل48015181852309001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيمطعوج خراطة كشين ضياء48016291851004096

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيعلي لطيف حيدر صادق48017261851204010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيامين حمد جمعه امين حمد ابراهيم48018201851301002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيمصطفى حسن ثامر هللا عبد48019181851063006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقينعمه الحمزه عبد حيدر نعمه48020261851049043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقياسماعيل القادر عبد صباح محمد48021201851390063

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى رفيق عادل هللا عبد48022201851005020

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقينعمه الحمزه عبد محمد علي48023261851049029

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي المحسن عبد رياض تبارك48024111852072014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد اليذ جمال خالد48025171851015040

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين محسن يوسف احمد48026241851063004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقياسماعيل صالح محمد حاتم هشام48027171851008139

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمزهر عبيد سامي مصطفى48028161851038100

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعبد الواحد عبد خالد علي48029231851017058

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد صالح جوامير الملك عبد48030181851136001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيتوفيق ناصح احمد ئارام48031201851303001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيجاسم محمود عدنان اياد48032201851011013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيالحسين عبد صاحب اركان مروه48033201852130022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيمالوي أحمد جمعة نهاية48034201852027005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقياحمد صباح الرزاق عبد احمد48035201851022008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيعلي امين اسماعيل ايه48036201852149004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمود خلف اطياف48037201852208002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيعثمان شيخة سعاد شنى ده48038201852333019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيابراهيم محيسن عباس امين48039231851014006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة652.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبييوسف صالح مازن هدب48040181822172036

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة610.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيشاكر علي حسين ايه48041181822269005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة600.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيعلي طه سمير زبيده48042181822172018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة584.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيعزيز كاظم رعد عبله48043181822258022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة557.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيدحام ابراهيم احمد فاطمه48044181822232022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة553.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيحمادي رشيد ثاير نوره48045181822197027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة549.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيمحمد الزم صالح شهد48046181822258018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة544.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيحسن نوري عامر زهراء48047181822186012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة542.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيمحمد صالح علي ازهار48048181822253001
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة538.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيصالح حمد صالح مريم48049181822247031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيخلف عبوش الحميد عبد ريمة48050201822112010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة535.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيرزوقي صعب رشيد سناريا48051181822246025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة532.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيالجليل عبد االمير عبد قاسم نعمة48052181822233025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة530.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيجمال مشعان محمود شهد48053181822246027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة526.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيخلف جمعه ربيع سعاد48054201822124026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيمتعب ذياب سرحان مها48055221822132012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة512.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبيسعيد الطيف عبد زينة48056181822198010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة510.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبيصالح رشيد رائد مريم48057181822261024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيصالح سليمان نصار لمى48058181822186031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبيسعيد فرهان عذاب محاسن48059181822198015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة506.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيسليمان مهيدي ذياب اماني48060181822067001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة496.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيكطو احمد سعيد ايات48061211822226008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيحسن سلمان نعمان شهباء48062201822130023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيعلوان محمد جاسم نور48063211822169023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيحميد داخل حميد نوره48064181822186040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبيخلف موسى عدنان تبارك48065181822261009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات للنازحات الزهور ثانويةالدين صالحادبيمناع شافي محمد مها48066181822272009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة الصباغية ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد ابراهيم محسن انصاف48067201822052002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيمحمد قاسم ياسر آيه48068211822084001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيعبد رجب كريم مريم48069181822274026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيمحمد مخلف عايد طيبه48070311822058024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيابراهيم دهام رافع راوان48071311822049012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة472.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيصالح مهدي خالد رقيه48072181822067003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد كامل عماد مريم48073181822186032

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيصليبي عبد جابر سوزان48074181822186024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيحسن مرعي حردان حفصه48075181822202005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة467.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيمنصور خميس موفق وسن48076201822165016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيفرحان مسير وبدان بيداء48077181822186006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبينوفان هللا عطا فارس عبله48078181822198014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحنيطان سريح محمد فاطمه48079261822127037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبيصالح علي صالح زينة48080311822054013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيالرحمن عبد كريم الرحمن عبد حنين48081181822246015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيعلي فياض سليمان هبوب48082181822172035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبينصيف ابراهيم عايد نزهت48083181822274029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيمحمود يوسف راجي رواء48084201822157014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيكنهر احمد حميد مرادي48085121822083017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيمحمد خلف جمعه بتول48086201822033001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيمراد شاه صبري ظافر ضحى48087111822060019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيالرحمن عبد كريم الجبار عبد تبارك48088181822246013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيسهيل محمود ناظم موج48089181822216013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيابراهيم علي محسن امال48090181822074001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن صدام بيارق48091181822253003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيحسين علوان خليل ايام48092211822217003
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيعلي جعفر جنكيز فدك48093181822175006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيسالم اسود صدام والء48094181822253009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيعلي حسين الدين صفاء امنه48095211822091017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعباس خضير عمر سبأ48096101822110056

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيابراهيم خلف محمد اسماء48097211822252004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيعيسى ابراهيم عيسى ريم48098201822137015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرشيد عارف الحسين عبد هدى48099201822124052

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيرشيد محمد صالح زبيده48100211822178026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد احمد ضامد نور48101181822216014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيرحيم علي غسان تبارك48102211822109005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0المسائية دجلة ثانويةالدين صالحادبيصالح صبار غفوري هديل48103181822348007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيسامي محمد احمد فلاير48104211822178047

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيرميض حاجم ياسين ضحى48105201822130025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين النوابغ ثانويةالدين صالحادبيفحل حسن هللا عبد نبراس48106181822060008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيالعابدين زين جمعة شعالن شهد48107201822148040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيجسام كريم جبار شروق48108211822233005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيجبار علي سعد غسق48109211822091086

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيسهر عباس احمد دعاء48110211822290007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0الخارجياتكركوكادبياحمد ابراهيم عطا رقيه48111201822401017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحمد كاظم خالد نوره48112231822125042

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيسلطان صويلح وسمي حنين48113181822199004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبيحمد خطاب احمد منى48114181822189030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيعمر خطاب ناصر آيه48115181822247002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيخنجر علي محمد بيداء48116201822282004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيسليم ابراهيم سلمان رحاب48117201822111013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيابراهيم ادهام رافع سنى48118311822049019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبياسماعيل صكر نوري نور48119211822178056

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيأحمد محمد دلشاد نيان48120201822337026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيهللا عبد نعمان مظهر طيبه48121311822038018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة تميم بني ثانويةالدين صالحادبيشالش الطيف ناجي أمنة48122181822279001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحمزه محمود ماهر اريام48123181822236004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيسلمان هالل خميس هدى48124211822115023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيصالح هادي صادق ضحى48125211822178041

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمحمد عادل محمد اية48126171822291017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات  فاطمة ثانويةالدين صالحادبيعباس كامل شكر هنوف48127181822235008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةادبيحسن امين محمد عدنان رنين48128321822040002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيعلي محمود مهدي فاطمه48129211822290023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيحميد سليمان سالم رفل48130181822247015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاالنبارادبيمحمود عمر فريد دعاء48131191822252001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيحماده خلف حسين عمشه48132201822161014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيالياس الماس طالب ريهام48133261822084014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحادبيخلف مبارك محمد دينا48134181822209006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبيجاسم خلف محمد إسراء48135201822127002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيسليم مجيد خورشيد دنيز48136201722167003
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحادبيصحن حمدان ميسر جنان48137181822373012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات الضحى ثانويةنينوىادبيعيسى هللا عبد عزيز رحمه48138171822316014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبيعمر رحمن زياد بسمة48139181822198004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيحمادي رشيد ثاير مروه48140181822197021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد أحمد شهاب اسماء48141201822337004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيخليل علي حسين هديل48142211822161021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبياسماعيل محمود كريم خالدة48143211822151016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيحمد علي عثمان هدى48144201822207019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعبيد راهي ثعبان زينب48145251822080056

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيمحمود عياده منذر سجى48146181822186019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيعلي فيصل هيكل ريم48147181822253004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيحسن علي الجبار عبد نور48148181822182016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة570.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيراضي عبد جاسم بشائر48149181842232020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة569.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيغانم ذياب عدنان ضحى48150181842013004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة558.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعواد احمد باسم ضحى48151191842370072

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة536.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائيحمد حسين محمد اسراء48152201842208001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة534.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائيحمد حسين محمد اسماء48153201842208004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمهدي سليمان داود منى48154211842109062

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة519.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخميس هادي محمود ساره48155121842106043

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة515.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خورشيد علي ميسم48156181842203037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة514.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائيعلي كامل ليث رسل48157181842245008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة505.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد عيسى سميه48158201742102035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيالكافي عبد روضان فرحان رحمه48159181842164004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيهللا رحمة حسن مصطفى امامه48160181842275005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد لطيف عباس تبارك48161121842130006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل صالح مهدي ساره48162121842130016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود خميس قحطان زينب48163121842108029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم نصيف عواد ايمان48164181842236023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد بدو الواحد عبد نواره48165181842197023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيخميس احمد سليمان سجى48166181842254017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة481.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائييوسف محمد جمعه اسماء48167201842208003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن عبيد علي هيا48168181842373029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيشويعل عويد ياسين سارة48169181842218009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حمود الرحمن عبد نور48170181842209022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيعلي عطية سلمان شيماء48171211842043013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين احمد عباس سميره48172181842299003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيعبد صالح احمد زهراء48173181842258014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة473.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عباس سعيد مروج48174181842015027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة470.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عدنان فاطمة48175101842118067

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيحسن عيسى احمد دالل48176181842164003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيداود سلمان رفعت ليلى48177181842231033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيفرحان رماح مشعل ثريا48178181842236040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيحسين هللا عبد احمد هناء48179181842200014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيغثوان احمد رباح سبأ48180181842200010
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم عكاب ضياء نور48181181842197024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد موسى زينب48182181842232035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة466.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان ابراهيم فاهم رغده48183181842332014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان خليل معين غدير48184241842114187

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة466.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيدجح حسين محمود ضحى48185201842282098

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود ابراهيم محمود رغده48186181842232029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد شاحوذ عالء فاطمه48187101842221076

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائياحمد خلف محمد رحمه48188181842209006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيمطر مبارك شعالن رنده48189181842172029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد محسن احمد اسماء48190181842243003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيخلف جوامير سعد هديل48191211842290054

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنات الحمزة ثانويةالدين صالحاحيائيعتيج عباس حمادي رؤى48192181842257004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الحمزة ثانويةالدين صالحاحيائيغريب محمد صباح أسماء48193181842257001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيطه برزان محسن هيام48194181842074006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيهللا جاد عبيد صالح ميادة48195201842112038

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجسام خماس قاسم دينا48196211842138038

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيمسيب خزعل علي سارة48197201842145015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيسمين نادر شاكر آيه48198211842092003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيعبد جميل ياسر سوالف48199181842015021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيمحجوب احمد كردي شيماء48200181842145005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيخضير احمد ضرغام رفاه48201181842232030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيخلف عجمي جاسم رانيا48202181842015012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد قادر عبدالكريم مها48203201842165017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيحسن صالح ابراهيم استبرق48204321842066002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حسين خلف بلقيس48205181842209003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيصالح خلف توفيق موج48206181842297008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيصالح محمد جاسم نور48207191842195062

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةاحيائينايف محمد شريف بدور48208321842030008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيناظم شكور باسم رفل48209181842258009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيمحمد عبد طاهر موج48210201842109060

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم هللا عبد حميد دينه48211121842083013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائييوسف محمود صالح شيماء48212201842208010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيزمان القادر عبد نجاة آيه48213201842114002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيحمد حسين فاضل رؤى48214181842261006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عطية إبراهيم نرجس48215171842166014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائياحمد رمضان جمعة مها48216171842313023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف حسن صالح رفل48217191842189058

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن شكور حوراء48218181842231015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي هادي عاليه48219121842080022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيزرزور خلف وليد يقين48220311842047207

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيسبع خليل اسماعيل زينة48221211842064012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمرهون علي محمد امنه48222181842275006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيحسن فليح عامر مها48223211842290047

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيحمود عبد نافع شذى48224181842297005
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الشمس ثانويةاالنباراحيائيحسن ابراهيم داود يقين48225191842263012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيمحمد هللا عبد عماد اسيل48226311842048004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيإبراهيم عياده الستار عبد زينه48227181842069015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكاحيائيحميد خضر حمود مروج48228201842151027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيحسون فيصل الرزاق عبد عال48229181842200011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحاحيائيالعزيز عبد دحام حاتم موج48230181842260034

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عبيد علي سجى48231171842166010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعبود الحسين عبد محمد طيف48232241842088023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى عبيد خليل سجى48233181842243051

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيالرضا عبد محمد فاخر هند48234231842099041

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيسيود قاسم زكريا ماريا48235201842175021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحمد ناظم يلماز زينب48236201842106033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيسالم بادي احمد االء48237311842054008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيمغير محمد صالح جنان48238191842224009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيسعيد هللا عبد هيوا ايمان48239201842338006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيجديع لطيف رباح استبرق48240181842140002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيعلي عواد رعد رزان48241191842150017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيعالوي مناور حكيم شهد48242191842369049

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف جواد حمد ضمير48243181842162033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم حسين فاطمه48244181842203031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيجابر طالع طريف صبا48245181842161032

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الهجرة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين غزاي ثاني موج48246181842174063

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين حاتم حسين امنه48247121842130004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيصاحب هادي عادل زهراء48248241842220398

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيجاسم حميد محمد مريم48249191842194093

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيتوفيق احمد قادر سارا48250201842340053

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيميزر حسين جبار تبارك48251231842131010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين علي ضحى48252181842197014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم عدي تبارك48253181842176023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن صالح عشتار48254181842084006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمزهر طحيور حسين ساره48255231842271166

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم منذر رسل48256191742180013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيخلف سالم فوزي انوار48257321842066005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائياسود سامي فارس رفل48258191842246035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيصالح محمود كريم أسراء48259181842181001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيابراهيم لطفي وليد االء48260201842117006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليفه صبار عامر نور48261121842081008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم رزوقي حسن مروه48262241842124130

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيعلي إسماعيل محمود غيداء48263181842084008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيخضير حمد موفق صابرين48264171842313016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيشريف حسن ناطق فاطمه48265181842231031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عواد محمود نبراس48266171842242129

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائييحيى عواد خلف صبا48267201842209016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعنيزي نايل فرحان رجاء48268121842020012
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحاحيائيدعيل خضر فدعم منال48269181842189017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيتايه خلف وهاب اسراء48270231842143003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيحميد صايل عدنان زبيده48271181842255015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائيحسين سعد هللا عبد دعاء48272201842034003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيناصر عبد فيصل انوار48273231842122007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسن معيوف الزهرة عبد بتول48274241842100015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيرضيمه محمد علي هدى48275181842162055

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض سلمان الرزاق عبد هاجر48276121842083025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيهللا لطف علي أحمد ساكار48277201842347008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائياسماعيل غناو حسين مريم48278201842160040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحاحيائيعناد فرحان عدنان هاجر48279181842306013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم داود سعود يدا شه48280181842383044

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم مصطفى احمد مريم48281181842260031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيجميل جاسم لطيف نهى48282201842137037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيفحل مفرج عباس طيبة48283191842159060

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيخليوي خليل خميس خديجة48284121842020009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيمحمد جعوال خليل والء48285251842056059

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيمهيدي فياض صالح صفا48286191842373015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمولود ابراهيم سمين شهد48287211842135062

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم خليل عامر شهد48288181842246025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للنازحات زياد بن طارق ثانويةكركوكاحيائيحسين عبد ستار غفران48289201842169011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيغافل موسى صدام مريم48290221842138042

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحاحيائيخضر سعيد عدنان دالل48291181842198005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيحسين هللا عبد محمد ايه48292201742172004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيخطاب محمود خضر ايالف48293181842194005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيخليل ابراهيم الرزاق عبد رباب48294201842282050

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيحسن حسين مطشر مريم48295181842255032

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيجسام مطر باسم دعاء48296191842150012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيخضر عزيز هابيل بريهان48297201842344017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيزيدان حسين محمود عائشه48298211842161021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسين فقي رمضان آالء48299181842182004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيكاكل عزيز جهاد جاهده48300181842182072

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن محمد احمد نور48301181842194037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمانع جهادي جوده نرجس48302241842220296

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيمطلق هذال محمود دينا48303211842084004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيكاظم فوزي قاسم اسماء48304231842181001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهنيدي عسكر جاسم زينب48305231842271141

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيخلف خميس جاسم كوثر48306181842255029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيرشيد عبدالكريم محمد مريم48307201842282125

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيزويع حسين هاشم ازهار48308201842127002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحسن جواد خميس هدى48309181842278017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر خلف علي تقى48310141842134023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للنازحات فلسطين ثانويةكركوكاحيائيمردان علي عابدين كلثوم48311201842164026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيمغير محمد صالح حنان48312191842224011
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكاحيائيحسين صالح جمعة سرى48313201842151018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمجيد تركي عدنان اسيل48314181842255002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيمحمد جاسم اسماعيل غفران48315281842065034

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيخلف معيوف رباح ساره48316201842106035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيصالح محمد ضياء نمارق48317181842015030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمصارع لفته صباح شهد48318131842107060

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيشهاب برجس رائد مريم48319211842139126

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيالجبار عبد محمد الوهاب عبد وقار48320311842049038

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمود ابراهيم علي دنيا48321201842160016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيقدوري خليل شامل غسق48322211842098079

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد صالح مهدي امال48323181842197002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيصالح علي هادي منى48324191842150036

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمجيد ابراهيم الرحمن عبد رملة48325171842237114

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم صالح االء48326171842242019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد دارا قابل اسراء48327181842383002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة607.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم خلف غالب براءه48328181852190004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة543.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقينايف مثكال صدام هاله48329181852246028

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيهاشم محمد نايف ياسمين48330181852236021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة502.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكتطبيقيحسن علي ياسين رغد48331201852112002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة485.0المختلطة المنعم اعداديةالدين صالحتطبيقيمعروف علي حسين نازك48332181852306014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمود هللا عبد صالح رفاه48333121852082008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة482.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيشالل جبر فالح فرح48334231852131024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعباس خضير الرحمن عبد سناء48335231852131020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة477.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقينريمان جالل غازي سيران48336211852243009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة474.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيمحسن جاسم الكريم عبد زينه48337211852206007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيخضر هللا عبد علي عبير48338201852102020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلطان رشيد ثامر اسراء48339131852118004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقياسماعيل موسى حسين زهراء48340271852064041

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات شاطي حميد الشهيد ثانويةالديوانيةتطبيقيرحمن حمزه حسين وديان48341241852180017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسالم صالح طالب هدى48342131852107050

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد حمد منصور تبارك48343121852108009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيحسين خلف سلمان تبارك48344231852213002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيخضير حميد عزيز فاطمه48345241852134029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيحسين حمزه عادل ايه48346231852181002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيعلوان محمد فاروق مالذ48347181852183057

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيعلي حسين علي سكينة48348281852190028

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود شاكر فرحان يقين48349181852222006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي حسين علي دنيا48350241852144004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكتطبيقيعبد سليم ناجي سليمة48351201852151007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف خضير ياس غفران48352181852293003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيعباس جللو علي سحر48353201852106025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيرمضان حسن صبري حنين48354201852120006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيعبد محمد قاسم ضحى48355211852140042

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف عطية هاني شهد48356181852222002
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حميد ماجد اميمه48357181852183008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح ذيب سرحان اوراس48358111852067004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد جبر حاتم دعاء48359221852167013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة451.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيعاصي محمد صباح نور48360201852167005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسين عبد عباس جميل سجى48361181852236016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي غازي مظفر بان48362181852084001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن حبيب ميثم عال48363181852176013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور معيوف الرحمن عبد ايناس48364221852164014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيجاسم ساكن ليث دعاء48365311852054004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون نزيل علي زهراء48366221852190045

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين احمد حسن اسماء48367181852250004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجليب النبي عبد رحيم ايمان48368221752164008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيفلحي كاظم هللا عبد خيرات48369251852087006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقينجم امين مجبل شيماء48370211852157017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيمطلك محمود وسام نازك48371181852222005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيعسكر عريان ايهم الزهراء فاطمه48372181852203020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد جاسم محمد ايالف48373181852361002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم خليل محمود ايات48374111852151002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارتطبيقيظاهر الجبار عبد الستار عبد ساره48375191852369023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقينايف هللا عبد نواف حنين48376181852246008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي ناجي محمد سجى48377181852255026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيمحمد فاضل محمد الرا48378211852091025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيمحمود حمزه حمد نورس48379231752131013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد الكريم عبد عامر هاجر48380121852106012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيخضر حميد برهان بتول48381201852120005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد حسين علي ايمان48382241852142002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيعون عبد عباس خضير امل48383241852100012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحتطبيقيعبد محمد رعد ضحى48384181852309003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيفرحان عبد سعدي ايمان48385111852074005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيسليمان عيدان منير مئاب48386201852114039

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيعبيد طعمه كريم دعاء48387231852213003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة الشهامة ثانويةكركوكتطبيقيشاهين روكان عايد هديل48388201852225001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيعلو صالح حسين استبرق48389211852140007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيقمبر سلمان نوزد رنا48390201852148017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم نصيف خليل صفا48391101852110052

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود ابراهيم عامر سماره48392181852250016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيحسن صالح قيس سبأ48393201852139018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيفياض الرحمن عبد عوف ميمونه48394231852131030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين علي تهاني48395211852091007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة المهند ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم محمد يونس ريم48396181852319004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيكيطان حسين محمد عهود48397241852117053

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيسمير حسن زين رحاب48398201852157004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيحسين مشير احمد رويده48399201852175011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف ستوري الفتاح عبد اسراء48400181852242007
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيغازي رشيد عذاب أحالم48401251852111001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقييعقوب سلمان مجبل مها48402211852201003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد كامل شامل اسراء48403201852125002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيذياب حسين علي هناء48404231852119121

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد جاسم طه خوله48405181852242026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي عزيز خلف حنين48406181852164004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعلوان الحسين عبد عبيس وفاء48407241852117079

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقيحاتم احمد شهاب نور48408181852275016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيسلمان محمد عهد دعاء48409231852115009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيصمد خضر نجف االء48410201852148007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد جاسم نصيف امنة48411121852108005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقينافع علي ميثم باهره48412131752100007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيجاسم متعب سعد ابتسام48413211852100001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد ابراهيم احمد ريام48414181852246011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيموسى سلمان داود دينا48415201852138021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكتطبيقيخلف محمد هللا عبد كوثر48416201852151009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيالعابدين زين محمد جاسم فاطمه48417201852148042

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيخريبط ياسر جميل زهره48418241852115018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيمعله عكال علي عبد هدى48419221752153090

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقياحمد شهاب نجم زهراء48420201852138025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيجابر هاشم جمال شيخه48421221752105034

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيحمد خلف قاسم رضاء48422201752102008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيحسين الدين محي سعيد فاطمه48423201852175017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيحسن عبيد حلمي شادان48424201852348017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار سفاح كاظم منتهى48425221852120014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيالوهاب عبد فرحان كامل سحر48426231852119052

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح محمد جاسم ورود48427181852255043

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسن محمد الهدى نور48428121852089043

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىتطبيقيظاهر صالح علي اسماء48429211852290003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد احمد دللي نجالء48430201852138051

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد برهان صبحي مريم48431201852395043

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين ندا علي هدله48432181752246031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للنازحات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيمحمود ذياب قاسم وسن48433201752163007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيمنده اكبر كنعان شيرين48434211852178021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيكريم حمه مجيد لمياء48435211852137025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن سلمان مطلك رواء48436181852242035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيجوير محمد كريم دالل48437231852119029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جاسم محمد سندس48438201852130015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيعسكر عريان ايهم حوراء48439181852203015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيانغيمش زبن نايف فاطمه48440181852246024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيسعيد االمير عبد رائد زمن48441211852125009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن فاضل عباس مها48442181852242086

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقيعياش حميد رشيد ابتهال48443181852221001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيحسين عبيد حامد دعاء48444231852119028
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيجاسم حسن سيف براء48445211852226005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيسحاب عبد حسن فاطمه48446211852291015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيطلب علي احمد رقيه48447201852209009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيطاهر صاحب علي براء48448251852062011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحتطبيقيطوكان حميد ايهم وقار48449181752194013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقياسماعيل محمود جاسم فاطمه48450201852149017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي حسن صالح ريام48451181852361010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد شكور كاوه شادان48452201852334069

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين عادل سجى48453161852208024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيمجيد احمد ستار سهاد48454201852157010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس كريم مشعان بتول48455181852236004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيخلف حسن حسين دعاء48456241852220030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمود فاضل عباس فاطمه48457131852283024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيسلمان عزيز الكاظم عبد فاطمه48458271852059072

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد خلف احمد أمنه48459101852110008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيعباس هللا عبد الستار عبد ايه48460201852121010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن محمد شاكر ابتسام48461181852222001

اآلداب كلية/تكريت جامعة551.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيياسين عبيد منهل سفيان48462181821053013

اآلداب كلية/تكريت جامعة533.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيمحل ابراهيم خليل رسل48463181822268013

اآلداب كلية/تكريت جامعة501.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبييوسف ندا تركي دينا48464181822232009

اآلداب كلية/تكريت جامعة477.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيخلف عبد علي محمد48465201821077096

اآلداب كلية/تكريت جامعة474.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيحسين فاضل حسين محمد48466111821012047

اآلداب كلية/تكريت جامعة456.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبينعمان سعد عمر آمنه48467181822198001

اآلداب كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيمحمد احمد محمود خوله48468201822207004

اآلداب كلية/تكريت جامعة454.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيهندي لطيف مزحم عثمان48469181821014025

اآلداب كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيدخيل اسماعيل عبد اسامة48470181821016007

اآلداب كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيمربد حسن سعد هللا عبد48471181821004046

اآلداب كلية/تكريت جامعة449.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد محمد صباح صهيب48472181821116005

اآلداب كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيمحمد احمد محمود غسان48473201821207042

اآلداب كلية/تكريت جامعة446.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبياحمد شهاب الهادي عبد ابراهيم48474181821041001

اآلداب كلية/تكريت جامعة446.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيانصيف ابراهيم رباح سجى48475181822170020

اآلداب كلية/تكريت جامعة439.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحادبييوسف نعمان منذر احمد48476181821332010

اآلداب كلية/تكريت جامعة437.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمحمد هللا عبد اسحاق يونس48477181821094023

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيسلمان عبدان فالح نوفل48478181821014045

اآلداب كلية/تكريت جامعة435.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيجاسم ابراهيم اياد انمار48479201821060003

اآلداب كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبيمحمد مصطفى خالد عثمان48480181821021028

اآلداب كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيمحسن احمد حسن هللا عبد48481181821294008

اآلداب كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس خضير توفيق وليد48482121821023041

اآلداب كلية/تكريت جامعة430.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعبد عراك فارس سجى48483181822186017

اآلداب كلية/تكريت جامعة430.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيمحمد احمد الرحمن عبد سعد48484201821037026

اآلداب كلية/تكريت جامعة430.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحادبيعيسى عليوي حسن رضوان48485181821044003

اآلداب كلية/تكريت جامعة429.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيمهدي ابراهيم محمد عمر48486181821089018

اآلداب كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبياحمد جاسم الرزاق عبد غيث48487181821003022

اآلداب كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم علي حسن عالء48488121821177009
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اآلداب كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد مرير صالح احمد48489201821036006

اآلداب كلية/تكريت جامعة426.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحادبيشالل مبارك حسن ذكاء48490181822190006

اآلداب كلية/تكريت جامعة426.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيعواد صالح سلمان معاذ48491181821014041

اآلداب كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيعبد رشيد نوري هللا عبد48492181821003020

اآلداب كلية/تكريت جامعة426.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيفياض معارج عايد هاجر48493181822258036

اآلداب كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحادبيكاظم احمد شهاب القادر عبد48494181821336037

اآلداب كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم ناجح احمد48495191821287005

اآلداب كلية/تكريت جامعة423.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيمنصور محسن سعد سيف48496121821010018

اآلداب كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسين غركان قاسم نصر48497111821053158

اآلداب كلية/تكريت جامعة422.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبياحمد جاسم حمد بهاء48498181821016010

اآلداب كلية/تكريت جامعة421.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيعلوان محمد علي الرحمن عبد48499181821066009

اآلداب كلية/تكريت جامعة420.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيفرحان عرميط سلمان رائد48500181821010019

اآلداب كلية/تكريت جامعة529.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم عياش احمد نور48501181842374021

اآلداب كلية/تكريت جامعة513.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائينايف محمود شاكر مروه48502181842278015

اآلداب كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي مزاحم علي تبارك48503101842089008

اآلداب كلية/تكريت جامعة494.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيصالح مجيد احمد محمد48504181841041050

اآلداب كلية/تكريت جامعة490.0للبنات اليعربية ثانويةالدين صالحاحيائيعبود عنتر معن عذراء48505181842265018

اآلداب كلية/تكريت جامعة484.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيسعيد محد الرزاق عبد عادل سرمد48506131841240003

اآلداب كلية/تكريت جامعة483.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيحمادي نايف حسن صعب48507171841166011

اآلداب كلية/تكريت جامعة480.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحسين هللا عبد خلف مجيد48508171841049075

اآلداب كلية/تكريت جامعة463.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيمطر سامي عميد زبيده48509311842060016

اآلداب كلية/تكريت جامعة462.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيخلف جاسم خلف احسان48510181841019001

اآلداب كلية/تكريت جامعة460.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب ياسين الدين سيف48511211741009054

اآلداب كلية/تكريت جامعة459.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد موفق احمد48512201841005011

اآلداب كلية/تكريت جامعة457.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيضايع فزع علي الرحمن عبد48513181841332054

اآلداب كلية/تكريت جامعة456.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيبديوي مخيل خلف علي48514221841076062

اآلداب كلية/تكريت جامعة455.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد موحان فائق براء48515181841311011

اآلداب كلية/تكريت جامعة455.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيسليمان غفور رمضان معاني48516201842109057

اآلداب كلية/تكريت جامعة455.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيحمد صالح جميل يسر48517181842140043

اآلداب كلية/تكريت جامعة453.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيخلف مصطفى ابراهيم محمد48518181841004081

اآلداب كلية/تكريت جامعة452.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيفرج خليل صالح طيبه48519181842351009

اآلداب كلية/تكريت جامعة451.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيابراهيم حسين ابراهيم ايمان48520201842109012

اآلداب كلية/تكريت جامعة450.0للبنات عشتار ثانويةكركوكاحيائيابراهيم بهنام جرجيس ساره48521201842142006

اآلداب كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمصطفى يونس محمد غازي48522171841144118

اآلداب كلية/تكريت جامعة449.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيضرار شكري محمود ثناء48523181842194009

اآلداب كلية/تكريت جامعة447.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيطه رجب غالب هدى48524181842186054

اآلداب كلية/تكريت جامعة447.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سامي وسيم فاطمة48525181842258029

اآلداب كلية/تكريت جامعة445.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيعلوان حسين احمد ابراهيم48526321841006003

اآلداب كلية/تكريت جامعة445.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحاحيائيمجيد سعيد صالح ك زيره48527181841381015

اآلداب كلية/تكريت جامعة444.0للبنين للنازحين الطوز ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل عباس هللا عبد امجد48528181741138002

اآلداب كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيسلطان عواد صالح مروان48529201841015063

اآلداب كلية/تكريت جامعة443.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي حسين نور48530201842140032

اآلداب كلية/تكريت جامعة442.5للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود احمد هيثم محمد48531131841259020

اآلداب كلية/تكريت جامعة442.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيتوفيق رفيق امير محمود48532201841308026
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اآلداب كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيعالوي حجاب ناجح بركات48533181841021012

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم ذنون محمد صهيب48534181841277013

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيموسى عجيل حسن مصطفى48535181841136047

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيفالح حارث مصطفى رحمه48536111842073025

اآلداب كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيعبد محمد موسى الرحمن عبد48537181841073020

اآلداب كلية/تكريت جامعة438.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيتركي موالن ضاحي أيه48538181842186003

اآلداب كلية/تكريت جامعة437.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيقادر حمد جوهر احمد48539201841377008

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيمحسن محمد احمد محمد48540181841073033

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيالدين محي عمر كاظم ضحى48541201842117040

اآلداب كلية/تكريت جامعة435.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيعبد صيهود ضياء سرمد48542181841030013

اآلداب كلية/تكريت جامعة435.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائياكبر جمعة اكبر علي حسين48543201841018003

اآلداب كلية/تكريت جامعة433.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد محمد عبد منصور48544201841020171

اآلداب كلية/تكريت جامعة433.0للبنين للنازحين الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيعليوي زجحيل نهاد منير48545181841144011

اآلداب كلية/تكريت جامعة433.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيسالم مرهون خليل افراح48546201842111005

اآلداب كلية/تكريت جامعة432.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيخليل ابراهيم رعد ايه48547181842172017

اآلداب كلية/تكريت جامعة431.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيمصطفى خان مير جميل رعد48548331841001036

اآلداب كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيمغار علي مروان محمد48549201841006044

اآلداب كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد شاكر احمد بركات48550101841205032

اآلداب كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلطان شكاصي مهدي باقر48551151841003006

اآلداب كلية/تكريت جامعة428.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيعسكر سبهان ناجي عيسى48552181841019026

اآلداب كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل عطيه خالد وليد48553181841067078

اآلداب كلية/تكريت جامعة427.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائينواف عبد احمد احالم48554311842062001

اآلداب كلية/تكريت جامعة425.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحسن فائق تيمور محمد48555201841002044

اآلداب كلية/تكريت جامعة424.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحميد الرزاق عبد الحافظ عبد محمد48556311841024157

اآلداب كلية/تكريت جامعة424.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيكردي زني سعيد محمد48557121841020111

اآلداب كلية/تكريت جامعة423.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم خلف محمد عمر48558181841030020

اآلداب كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيكريم حمد مغديد رائد سرمد48559201841048070

اآلداب كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلفتة رشيد رضا محمد48560121841032074

اآلداب كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ذياب ازهر محمد48561181841067059

اآلداب كلية/تكريت جامعة479.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد حسين ياسر صفا48562181852246019

اآلداب كلية/تكريت جامعة476.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الرحيم عبد حسن علي48563161851002167

اآلداب كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد مكطوف قصي نور محمد48564161851363180

اآلداب كلية/تكريت جامعة464.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيماهود سالم وريوش معد48565161851030124

اآلداب كلية/تكريت جامعة462.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح محمد مصطفى هللا عبد48566181851014013

اآلداب كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيشاكر ضرار ناظم الصمد عبد48567181851002043

اآلداب كلية/تكريت جامعة459.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي محسن خالد ورود48568181852183076

اآلداب كلية/تكريت جامعة456.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيلفته عنيد حميد مرتضى48569281851008123

اآلداب كلية/تكريت جامعة456.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعطية هاشم علي حسين48570161751090017

اآلداب كلية/تكريت جامعة455.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيسكر زويل عماد كاظم48571231851017065

اآلداب كلية/تكريت جامعة453.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعبد اخليف الكريم عبد منتهى48572171852240015

اآلداب كلية/تكريت جامعة452.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد شاكر محمود منتظر48573161851352241

اآلداب كلية/تكريت جامعة452.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيامين حسين احسان حسين48574201851003020

اآلداب كلية/تكريت جامعة452.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمد صالح محمد48575171851103075

اآلداب كلية/تكريت جامعة451.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيسعيد جالل سيروان سازان48576201852345045
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اآلداب كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيثالب شحاذة عكاب برزان48577171851040015

اآلداب كلية/تكريت جامعة450.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيربيع جبر صباح رعد48578161851355109

اآلداب كلية/تكريت جامعة448.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمود ابراهيم حازم عثمان48579171851012086

اآلداب كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيامين هللا عبد كامران ايالف48580201852149006

اآلداب كلية/تكريت جامعة445.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيصاحي محمد فيصل صابرين48581221852115027

اآلداب كلية/تكريت جامعة444.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى فاضل عباس حسين48582201851008009

اآلداب كلية/تكريت جامعة443.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيسالم جوج حمدان هاني48583281751018093

اآلداب كلية/تكريت جامعة443.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد احمد خلدون مريم48584111852102020

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمدان احمد خالد محمد48585101851035014

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد حميد جمال حميد48586201851006019

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيعلي سليم حمدي عماد48587201851002029

اآلداب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد ظاهر محمد نمير48588181851010031

اآلداب كلية/تكريت جامعة439.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف احمد يونس احمد48589181851010005

اآلداب كلية/تكريت جامعة439.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيمحمد صالح سعد زينب48590201852114019

اآلداب كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيساجت خلف جابر ظاهر48591161851355138

اآلداب كلية/تكريت جامعة437.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحتطبيقيحردان سليمان غزوان حكمت48592181851039002

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلتطبيقيبردي خليفه زعيم صباح48593311851029012

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيعسكر نعمان ثائر فرح48594181752246028

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيجاسم ابراهيم اياد مقتدى48595211751030023

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيضيف خلف هللا عبد محمد48596181851280011

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيغريب محمد طيب محمد48597201851311046

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد هادي هدى48598201852345082

اآلداب كلية/تكريت جامعة436.0للبنات النور ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم الرحيم عبد حيدر خديجه48599181852238005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة619.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد عبد احمد عذراء48600181822218008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة593.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيمحمد مصطفى الماني رقية48601181822218003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة580.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيربع هليم سلمان حسن48602181821031007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة549.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيخلف احمد ابراهيم احمد48603181821074002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة548.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيعمر محمود صالح ضياء48604171821082015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة537.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيمحمد مطر محمد محمود48605181821042039

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة533.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيعلي صالح حسن عطيه48606181821125033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة527.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيمحمد جاسم عمار العزيز عبد48607181821053022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة521.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيمحمد مصطفى فنر زهراء48608181822218005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة516.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبينجم ابراهيم سعيد عماد48609181821042026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيحجي هللا عبد صالح علي48610181821042024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيسلمان عبدهللا علي يوسف48611171821043022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة509.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيمصلح حسن حمد مروان48612181821054022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة507.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبياحمد حسن احمد الحميد عبد48613181821074015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة503.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيعوض خضر عايد احمد48614181821016005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة498.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيعلي عزيز صباح اسراء48615181822010001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة496.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيهللا عبد علي عبد جمال48616171821043006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيكنش حجي هللا عطا فاطمه48617181822218009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد عبد عهود48618171822082002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيحمد علي بشار المنعم عبد48619181821074019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيدرويش ياسين حسن صفوت48620181822218007
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىادبيهالل حسن مطلك حسن48621171821057009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيبكر ابراهيم حسن ايالف48622181822163006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيخلف مجيد حطاب سجى48623181822074004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيمعيوف محمد سميط ابراهيم48624181821125003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيعوض حمادة علي محمد48625181821016021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيمحمد هللا عطا عبد محمد48626181821004066

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة489.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيمصلح حسين خلف أحمد48627181821054001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة487.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيياسين خضر ياس ابراهيم48628201821029002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيتركي خلف عبد ياسر48629181821042047

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة484.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن القادر عبد رانيه48630181822163013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبياحمد خلف طه خلف48631181821053009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد عذاب عزيز48632171821366143

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيدودح ابراهيم خلف مياده48633181822163031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة479.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيحسين هللا عبد صدام الحكيم عبد48634181821125024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيجمعه خلف حماد عمر48635201821220018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيعواد رجب تحسين حسين48636181821054010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيمحمد علي خضر فارس48637181821036059

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة476.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيبليش ابراهيم محمد خليل48638181821074012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة475.0الخارجياتالدين صالحادبيفرج محمد فرج دعاء48639181822401009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىادبياحمد محمد فهد جواهر48640171822050002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيبطاوي حسين محمد ريكان48641181821036028

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيحواس سليمان رديف عنود48642181822199010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيمحمد هللا عطا عبد احمد48643181821004004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة469.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيمحمد ابراهيم ادريس وطبان48644181821054030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبياحمد مسلط حمود احمد48645181821042003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد نجم خلف رواء48646181822163016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيعمر مصطفى هللا عبد احمد48647171821082003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيدرويش ياسين حسام سجى48648181822218006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيجاسم احمد هاشم رياض48649171821051019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيابراهيم علي عبدالرحمن سارة48650171822313009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيمحمد وكاع محمود سالم48651171821079012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيعمر هللا عبد محمود زينب48652171822243008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيعبود مبرد تركي اميره48653181822163005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيشعبان مجيد ثامر زينه48654181822163018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيعسكر احمد محمد االء48655171822313002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيهللا عبد رمضان الكريم عبد احمد48656171821203002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيعلي مطر فارس هللا عبد48657181821125031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحادبيحمد شرقي فرحان بشائر48658181822218002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيعمر هللا عبد حمادي هشام48659171821082032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىادبيصالح سالم ابراهيم مصطفى48660171821202033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة مالك بن البراء ثانويةالدين صالحادبياحمد بيج خلف زهور48661181822295001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيعليوي صالح احمد محمد48662171821051043

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيصالح ابراهيم ادريس سفيان48663171821082012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيحطاب خليفه حميد هللا خير48664181821036024
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيدرويش سالمه احمد المنعم عبد48665171821076010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيحسن خليل عزيز صفا48666171822313015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيحجي صالح الهادي عبد دخيل48667201821029015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيحمد جمعه سليمان علي48668181821036051

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيصالح اخميس الهادي عبد مريم48669211822021008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبياحمد حسين قحطان عمر48670211821027035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيعبد خلف احمد وسن48671201822112021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيلطيف عبد حسين رنين48672181822163015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيخلف هللا عبد حسين صالح48673201821085049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيعلي هللا عبد احمد ترفه48674181822074002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيخلف عواد خلف اثير48675171821040001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيخلف زيدان حسن صفاء48676211821074031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيمحمد عيسى رشيد ضياء48677181821016015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الجبل ثانويةديالىادبيخليل محمد عزيز محمود48678211821036022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيطه ابراهيم علي فرحان48679181821125041

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيشويعل خضير ويس رمضان48680181821053010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبياحمد حسن محسن غانم48681171821103043

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيحمد ثامر هاشم هيام48682171822043007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيبرزان سعود طه سناء48683181822074005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيجدعان ياس حمد ياس48684171821366258

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيمحمد عبد احمد مالك48685181822010007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمعيوف محمود يونس سفيان48686171821170017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبيخلف علوان خالد وليد48687181821042045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيمحمد عزيز ماهر يونس48688211821244020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبينايف محسن حسن محمد48689231821022048

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيفنخ اللطيف عبد محمد الكريم عبد48690171821048019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيعلي حسين علي مروة48691171822313022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيعيسى رفاعي فاضل احمد48692181821053003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيجلود حنظل حمد مروان48693171821053040

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيايدام مشدوه مهدي حسين48694211821001030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيمحمد ابراهيم علي نهاد48695171821044026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيعلي عبد حاكم مشكور رائد48696251821120007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيالحسين عبد نجم مهدي أمير48697231821186002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيخلف حمد حسين احمد48698171821170004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبياحميد هللا عبد نجم احمد48699171821053045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيحمد رمضان حسن احمد48700171821053003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيمحمد احمد حسن نور48701171822263010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيبللو فتحي محمد عامر48702171821084049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيدوالب حسين ذياب محمد48703201821035066

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيحمد محمد محمود محمد48704181821294017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيمحمود هللا عبد سالم محمد48705201821207052

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيسلطان فهد صدام قصي48706311821002026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيعطيه عبد احمد اسماعيل48707171821048003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيصالح ياس شجاع هدى48708201822112019

2889 من 1107 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الشورة ثانويةنينوىادبيمنصور احمد ادهام أشرف48709171821033001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيهللا عبد احمد ابراهيم الكريم عبد48710201821026024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحادبيدهام محمد هللا عبد جزاع48711181821054008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد صالح خميس48712181821074013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيهاشم محسن عاصي عمر48713211821074060

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبطان مهدي سالم محمد48714211821226043

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيجمعه طاهر محمد مصطفى48715201821026035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبياحمد اللطيف عبد حسن حمزة48716211821038046

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد عزيز عبد48717171821046017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد احمد ياسر سناء48718181822010003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيحدو خليل نايف عرفان48719201821036050

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمالك مدحت سالم عثمان48720211821054045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيحسن علي قادر ايمن48721211821251005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبياسماعيل هللا وعد صفوك محمد48722171821026180

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيعطية حمد حسن بالل48723171821052008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيدهام حمود محمد راكان48724171821143055

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيعطيه نجرس صالح رواء48725171822049002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة553.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيحمد حسن محمد زهيه48726181842218008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيخالد البيج سلطان خلف48727181841053014

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة533.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيمحمد عثمان سالم الرحمن عبد48728171841043026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة529.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيياسين نامس هللا عبد بالل48729181841065006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة522.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحسين محمد خلف احمد48730171841049006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان احمد مبارك شيماء48731181842218015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة499.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيرشيد احمد اسماعيل فاطمه48732201842282107

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىاحيائيشهاب تركي طه ابتسام48733171842243001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيحسن جرجيس عائد علي48734171841043033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة492.0للبنات زالة عين ثانويةالدين صالحاحيائيعبود علي حسن لمياء48735181842164013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعكله علي حسين سامي48736181841053015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة483.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن احمد فاروق هللا كرم48737181842294003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائينامس عايد محمد جاسم48738181841074009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة481.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيظاهر احمد الغني عبد اثير48739181841065003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة480.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد عطيه يوسف نبراس48740181842163028

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة475.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيصالح انهاب هللا عبد يوسف48741181841053042

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة474.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود طه ليث48742211841033054

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيعابد اسماعيل السالم عبد سعيد48743171841036008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة472.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيكارص عزيز محمود اشواق48744181842163003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة471.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيخلف رمضان محمد عطيه48745171841039022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعبود مبرد سامي بشائر48746181842243025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محمد عامر ميمونه48747181842243082

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائياحمد محمود هللا عبد الرحمن عبد48748181841025016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيعكلة محمود الغني عبد حمدة48749171842313010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيوهاب هندي ياسين عمار48750211841282049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيحسين خلف محمد خالد48751201841024013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة462.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةاحيائيمحان زرزور عدنان الحسن ابو48752241841051001
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة461.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيصالح عمر محمود هاشم48753181841004107

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحاحيائيذياب محمد خضير مروان48754181841347014

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائياحمد حمد محمد عمر48755171841026195

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيعلي عباس ابراهيم حذيفة48756171841046010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حميد عطية محمد48757181841036087

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة457.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحيسن خضير عبد اياد48758201841067007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة456.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيساير مخلف عواد عماد48759171841042032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيحمد عيسى جمعة اسماء48760181842218003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعمر طه الوهاب عبد طه48761181841004045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيجدعان حمد صالح محمد48762171841156030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمنصور شالل ضاري محمد48763171841016108

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيمحمد نده حسين علي48764231841031077

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمحيميد جاسم هيثم خالد48765191841066038

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمد عباس احمود الرحمن عبد48766201841030033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين يايجي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عباس اسماعيل ابراهيم48767201841203001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمود الرزاق عبد حسن هبة48768171842313026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمد حمد اسيا48769171842043003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيغرب حويجة هللا خير هللا عطا48770171841156021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعلي عثمان الموجود عبد امين محمد48771171841026232

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىاحيائيعلي يونس نشوان انور48772171841043010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيجياد هللا عبد احمود احمد48773201841058049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنات االطياف ثانويةالدين صالحاحيائيطحطوح علي احمد ساره48774181842225015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيجاسم موسى خلف الخالق عبد48775201841209028

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد علي سعود نكتل48776171841049091

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعمران علي نزار مهتدى48777231841033102

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيخلف حواس خضير محمد48778171841037017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد علي احمد48779171841351020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيشعبان عطيه كامل رهام48780181842065004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم فضل عباس يونس48781171841009152

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الدين نصر كنعان الكريم عبد48782181841037023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيدنوش عبيس هيثم اثير48783231841008006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيجدوع سلمان محمد هللا عبد48784211841052033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس عبد ضيم باسم48785241841010011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمهيدي محمد جاسم خالد48786171841007038

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين المرير ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد ثرثار حسن عميد48787171841156024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيحواس عراك حواس غازي48788181841004070

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي سهام سعد الهادي عبد48789181841036058

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيحسن حمزة معد سعد48790201841007019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيدخيل هللا عبد حامد رواء48791181842163015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحاحيائيحمد خلف محمد كرامة48792181842294002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين صدام زينة48793171842075021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائييوسف هللا عبد خضر احمد48794171841026022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد يوسف هيثم48795171841018264

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائينصيف محمد هادي رعد48796201841256008
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائيطه وداد الدين ضياء احمد48797201841010004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين النهضة اعداديةقار ذياحيائيمحيسن طاووس جبير محمود48798221841049011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جويد حمود ثامر48799181841025008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيتركي عباس حامد امجد48800191841066016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائينجم خلف احمد بهاء48801171841350033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيمراد الساده عبد مكي مرتضى48802231741165034

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيخلف هللا عبد محمود مهى48803201842209022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيكاعد خليل محمد عمر48804201841004040

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيحسن محمد هاشم خضر48805181841016021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمد سعدي احمد48806171841042002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيشويعل جمعه مالو فارس48807171841049072

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيصالح ابراهيم خليل حارث48808181841035024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمحمد رمضان حسن رمضان48809211841282025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيحميدي كاطع سفيح عقيل48810221841100009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمحمد يوسف محمد يوسف48811171841363054

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيشمران عليوي حسن باقر48812231841016005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيعلي رمضان محمود نوري48813171841207081

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعاتي لعيبي نوري احمد48814251841007017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة434.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيجبر هادي محمد كاظم48815231841220009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيلطيف صبح اللطيف عبد محمد48816171841049083

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيابراهيم علي خلف ابراهيم48817201841221001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيعلي حمد هللا عبد علي48818171841040015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيجدوع كاظم صاحب سجاد48819271841009046

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة432.0المختلطة االنبار ثانويةبابلاحيائيكاظم شعين فاضل حيدر48820231841217007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيشكارة نجم محمود شجاع48821171841162059

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيعلي سلمان محمد سجى48822191842204031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيحسن فاضل عادل علي48823241841071039

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيحمادي هللا عبد اسعد عمار48824311841001027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيعبدالرحمن عبدهللا احمد محمد48825171741005156

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيحسن عطيه جالل حسن48826251841051005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكاحيائيهزاع الكريم عبد صباح سجاد48827201841261029

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيعبيس علي الكاظم عبد محمد48828231841013051

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعيسى علي حسين صالح48829181841036037

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعمر هللا عبد علي هللا عبد48830171841026152

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيمعارز عبدالكاظم مكصد محمد48831231841255078

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحاحيائيسلطان هللا عبد احمد افاق48832181842340002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيخلف زيدان محمد العزيز عبد48833201841058027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحمود عطية كامل يوسف48834181841081030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائينعيس عبيد حسن محمد عقيل48835261841208011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة427.0الرابعة النازحين ثانويةديالىاحيائيحمود محمود صالح هللا عبد48836211841086004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة تبارك ثانويةالديوانيةاحيائيهدوان حمزه ستار علي48837241841164008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيعبد ابراهيم خليل حسام48838211841084004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخدام مالك سعد حسن48839251841150091

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعبود داود عماد محمود48840231841001089
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيغالي الواحد عبد فالح ضحى48841221842135095

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات اليعربية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حسن اسماعيل سرى48842181842265016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم فاضل حردان جوان48843181842243031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيجاسم حسين غازي قيصر48844231841198023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمد ياسر محمد48845171841056032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيحمزة غني أحمد الغفار عبد48846181841073022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل طه عثمان زهراء48847121842108026

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة424.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيجاسم عبد محمد نصير48848231841181061

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين والنجفية العباس ثانويةنينوىاحيائيابراهيم سلطان هللا عبد احمد48849171841195002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد سعيد شعيب مهيب48850171841143133

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعلي هللا عبد حسين الهادي عبد48851171841049057

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعبد كاظم مهدي سجاد48852241841046020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيابراهيم صبر محمود احمد48853321841045001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود حسين يونس حمزة48854121841022031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيكاظم جرد وهاب مصطفى48855231841178040

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيمحمد رمضان محمود احمد48856171841084009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسن ناصر كاظم احمد48857221841028003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيسلطان جبر موسى عدي48858181841004057

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمصطفى عثمان دلشاد نك شه48859201842340076

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد ابراهيم48860201841058002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد طالل الدين عز48861111841012022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيتركان عواد ناصر امين48862211741054007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحمزة صاحب قاسم مرتضى48863231841019113

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد احميد صالح احميد الحاج48864181841081004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيمدب طه كامل طه48865101841019064

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيمزهر حسن حسين سجاد48866241841207131

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة597.0للبنين الحسينية ثانويةكركوكتطبيقيالرحمن عبد حسين إبراهيم مريم48867201852038002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة508.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيخلف حمد ياسين صباح48868201851029011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة486.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقينجم سليمان خطاب خضر48869201851208008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحسين خضر سعد عباس48870251851001108

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنين العوسجة ثانويةنينوىتطبيقيرشيد مجبل خليل عادل48871171851050001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمحمد سلمان عدنان حارث48872171851039020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة467.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحمادي سالم علي حسين48873221851278009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي مشرف لطيف علي48874101851200025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة460.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيحسين حميد عنتر ابراهيم48875201851208001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحنتوش نعمه هللا خير رغد48876221852105029

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس محمد هللا عبد مهند48877181851004062

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة456.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيطلب حسين احمد يونس48878201851209050

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيحسين محمود حمد نور48879211852157029

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيوناس عطية جمعه علي48880291851153143

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيدرويش مطر علي محمد48881201851020094

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيسعدون احمد وسام محمد48882241751029045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيسيف عطوان صالح علي48883231851016021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحمود ياسين مرعي محمد48884201851025044
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد عرنوص رياض محمد48885221851304018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد محمد غالب الرحمن عبد48886221851091064

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيعيدان حمود سجاد حسين48887241851169002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعفتان ابراهيم خالد عباس48888211851226012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيمجيد احمد اسماعيل احمد48889211851088001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحسين احمد قاسم فاطمة48890211852211005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيجميل عبد حسين خلف ابراهيم48891201851009001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقينجم علي غانم سالم48892201851208011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيحبش هللا عبد محمد خليل48893211851033018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيشبيب محسن سعيد عباس48894221851092012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين رزاق الكاظم عبد علي48895221851306081

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد خدام احمد أمير48896231851251001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيالرضا عبد محيسن سرحان عباس48897241851020015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيرداد عجيل علي عبدالهادي48898261851010054

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيطه هالل كمال هللا عبد48899201851026032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان الحسين عبد علي حسين48900221851318009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعباس عبد عثمان محمد48901231851190028

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيراضي كوكز جبار فؤاد48902231851193024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعبود سفاح رعد علي48903231851051080

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيحشيف خيون محسن عمار48904221851017053

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيعباس شمران مطر حسين48905231851257023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل وهيب ثجيل حسين48906221851095009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيعبد حمد رشيد ياسين48907231851010100

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم ثجيل عامر المهدي48908221851332001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيعجرم حسن فليح فاطمه48909241852095034

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة445.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيزغير حبيت فالح حمد48910291851151080

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيابراهيم حسن شاهر الكريم عبد48911211851243005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة444.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيفرهود صاحب فاهم قاسم48912231851172022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيراشد حميد حيدر مرتضى48913231751204015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون والي حسين حيدر48914241851046018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىتطبيقيغفور اسماعيل جمال همام48915211851064015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيابراهيم عبود احمد ضياء48916211851009027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيمحسن صالح هللا عبد المحسن عبد48917201851208016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيخضر خليل ابراهيم سهر48918201852132007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمحان عباس كريم عالء48919231851051070

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيمنسي كاظم مهدي هللا عبد48920231851224025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيغاوي هادي االمير عبد دريد48921231851166011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيراضي خشان معن غيث48922221851310121

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي عبود غانم ناجي48923221851063056

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيفليح هاشم عدنان مؤمل48924291851016094

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة442.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيمطشر حمود دشر سعد48925221851268011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيالرحمن عبد ياسين احمد محمد48926201851057032

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيحسين محمد صالح هذال48927201851029022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد عباس كامل االء48928231852119010
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيمحمد ابراهيم سعيد احمد48929211851226002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف وهاب داود الوهاب عبد48930181851036025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيزامل حسين ناصر سجاد48931221851095020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيصادق انور وهبي احمد48932201851084006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد لطيف اكرم سارة48933201852124011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيجلو شهاب محسن احمد48934171851053002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيهالل باقر سعيد اكرم48935221851026007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيمحمد علوان محمد أماني48936211852170002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيمحمد محمود داود سعد48937201851051009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيهاشم عباس رحمن امير48938231851185003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيفلفل حسن نجم فراس48939111851201071

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيفاضل محمود العزيز عبد احمد48940181851010003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحتطبيقيهالل علي محمود االله عبد48941181851013016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيحماد بتال احمد خالد48942171851112007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيطلب حسين جاعد محمد48943201851209036

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمطر سحاب صالح ربيع48944201851013016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكتطبيقيمرير أحمد سالم طه48945201851239012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيناجي محمد جاسم هبه48946201852027007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيبنيان وسمي حسن ياسر48947201851259269

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود حسن ماجد معتز48948111851042043

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيهميلي رحيم النبي عبد محمد48949251851001214

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىتطبيقيضاري محمد عبد علي48950171851037013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيحمه خليل سعدون ادريس48951211851272011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعليوي عيال خلف عباس48952281851151297

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىتطبيقيحمد احمد رمضان سعود48953171851046011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي حسن فليح محمد48954101851035016

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيجاسم محمود نزهان افراح48955181822216002

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيطه خليل محمد نبيل48956181821302019

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة455.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحادبيحمد صالح خيال رويده48957181822190009

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة437.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعلي حسين سعد رباب48958181822159012

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة435.0للنازحات فلسطين ثانويةكركوكادبيجاسم حرجان جاسم استبرق48959201822164001

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيحاجم مطر حسين نور48960181822249011

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة428.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيعلي عبد علي حسين48961181821127010

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة420.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيهللا عبد كريم السالم عبد حسن48962211821089016

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة452.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم محمد خلف صفا48963181842340023

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة446.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيحسين خورشيد نزهان بالل48964201841259045

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد حسين ناصر هللا عبد48965101841205067

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيياس فاضل صفاء عمر48966211841039026

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة435.0للبنات السعادة ثانويةالدين صالحاحيائيطالل نامس هللا عبد غفران48967181842234015

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة434.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيعليوي خنجر علي عبد رقية48968221842163019

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائياحمد قاسم عباس ساره48969201842121024

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيرضا علي حسين رويده48970201842395055

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحاحيائيالحسين عبد محمد جاسم مهند48971181841127025

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة428.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيعلوان خليل سالم عمر48972181841021020

2889 من 1113 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة425.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيعلي رسن حامد امير48973231841165005

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين خميس ازل48974191841066015

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة424.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيحمود حسين علي خوله48975181842209005

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنباراحيائيسرحان خضر خالد عمار48976191841303007

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيهادي العالي عبد الهادي عبد زاهد48977271841006008

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة515.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيمضحي علي ابديوي مروان48978181851073033

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة446.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيهاشم حسين رسول علي48979231851022031

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمجيد صبحي صفاء رائد48980201851048042

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة439.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جليل فارس هللا عبد48981271851006022

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة438.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي نوزاد علي48982201851002028

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة437.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيمحمود علوان عدنان محمود48983211851037019

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيموسى احمد سرمد اإلله عبد48984181851086011

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيعبدعلي عيدان عناد محمد48985241851204033

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعياش محمد قاسم مروه48986111752068035

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسين خليف ثامر علي48987231751011024

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين كويه ثانويةاربيلتطبيقيفتاح عباس ادريس رضا علي48988311751007004

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة436.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيغوار عبود رياض محمد48989211851003059

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقياسمير ابراهيم المحسن عبد محمد48990221851259024

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيمحمد حميد الكاظم عبد مهدي48991211851225025

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة435.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيعلي حمود عادل هللا عبد48992201851016013

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة434.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيسعيد محمد حسين الجبار عبد حسين48993211851228007

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيشرقي عاصي محمد سيف48994111851151013

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0المختلطه مأرب ثانويةديالىتطبيقيعلي سلمان الرحيم عبد سمير48995211851041005

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة433.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكتطبيقيرشيد محمود مؤيد احمد48996201851256004

الطب كلية/القادسية جامعة713.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعباس جبر علي زينب48997241842084030

الطب كلية/القادسية جامعة712.7المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيسعدون هادي نافع رفل48998241842084015

الطب كلية/القادسية جامعة711.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيوادي حسين حمزة حسين48999241841041018

الطب كلية/القادسية جامعة711.4المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيسماوي عبد وليد محمد49000241841041061

الطب كلية/القادسية جامعة707.2المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيكريم سلمان احسان احمد49001241841041002

الطب كلية/القادسية جامعة706.8للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيحجالي غضبان كريم امير49002241841048002

الطب كلية/القادسية جامعة706.5المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم حبيب علي حسين49003241841041020

الطب كلية/القادسية جامعة706.4المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعباس الكاظم عبد جواد ايمان49004241842084004

الطب كلية/القادسية جامعة706.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيخضير االمير عبد هاني االء49005241842106008

الطب كلية/القادسية جامعة706.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيصاحب الحسن عبد علي حسين49006241841041022

الطب كلية/القادسية جامعة706.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم جمعه الحمزه عبد زهراء49007241842102053

الطب كلية/القادسية جامعة705.9المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيمنشد حميد مجيد مصطفى49008241841041068

الطب كلية/القادسية جامعة705.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجريمخ غجير فيصل علي49009241841041034

الطب كلية/القادسية جامعة705.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيدايم شاوي هادي بتول49010231842077011

الطب كلية/القادسية جامعة704.6للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حبيب ظاهر علي49011241841048015

الطب كلية/القادسية جامعة704.1المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيسلطان الحمزة عبد امجد مرتضى49012241841041062

الطب كلية/القادسية جامعة704.1المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيكحيط صالل حسن ياسين49013241841041071

الطب كلية/القادسية جامعة704.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد منهي محمد روان49014241842084017

الطب كلية/القادسية جامعة703.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيصالح مهدي هادي سبأ49015241842119126

الطب كلية/القادسية جامعة703.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عبيد فاهم طيبه49016241842095078
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الطب كلية/القادسية جامعة703.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيوثيج مهدي طالب زينب49017241842118053

الطب كلية/القادسية جامعة703.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جندي عادل وفاء49018241842220395

الطب كلية/القادسية جامعة703.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمبدر كامل حمزه بتول49019241842220366

الطب كلية/القادسية جامعة702.6المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائييامر شاكر ضياء زهراء49020241842084023

الطب كلية/القادسية جامعة702.6المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسج الرزاق عبد اثير اسراء49021241842084001

الطب كلية/القادسية جامعة701.3المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيمصطفى مرتضى حازم مؤمل49022241841041045

الطب كلية/القادسية جامعة701.3المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحميد يونس فراس طيبه49023241842084040

الطب كلية/القادسية جامعة701.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعلي سعيد منشد فاطمه49024241842139096

الطب كلية/القادسية جامعة701.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيهادي الحسين عبد علي تبارك49025241842130017

الطب كلية/القادسية جامعة701.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيساجت الكاظم عبد حازم فاطمه49026241842102096

الطب كلية/القادسية جامعة701.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيفاهم صالح نضال رسل49027241842094041

الطب كلية/القادسية جامعة700.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم الزهرة عبد امين علي49028241841041032

الطب كلية/القادسية جامعة700.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي محمد ياسر ماريه49029241842120192

الطب كلية/القادسية جامعة699.7المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجابر هادي مالك محمد49030241841041059

الطب كلية/القادسية جامعة699.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين جاسم قيس مريم49031241842121187

الطب كلية/القادسية جامعة699.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيوالي ظاهر كاظم بنين49032241842121030

الطب كلية/القادسية جامعة699.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيسعدون زركان حسين امير49033241841027018

الطب كلية/القادسية جامعة699.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسن فالح اسراء49034241842136003

الطب كلية/القادسية جامعة698.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيعوفي شبل حسن ايثار49035241841041012

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه الحمزه عبد عالء اسالم49036241842108006

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيشامخ جبار جالء مريم49037241842120195

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيبديوي محسن احمد تبارك49038241842106022

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيطعمه خنطيل خالد ساره49039241842095067

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين عنيد امل49040241842102010

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمود تمارا49041241842078012

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيديوان محيسن علي اديان49042241842120003

الطب كلية/القادسية جامعة698.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه هادي نايف براق49043241842121021

الطب كلية/القادسية جامعة697.9المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيخضير مجيد مهند محمد49044241841041060

الطب كلية/القادسية جامعة697.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد سرواط جميل تبارك49045241842108021

الطب كلية/القادسية جامعة697.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيياسين ناجي ميثم غدير49046241842120166

الطب كلية/القادسية جامعة697.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيسهيل محمود شاكر زينب49047241842118052

الطب كلية/القادسية جامعة697.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن مهدي الهادي عبد رضوان49048241841003061

الطب كلية/القادسية جامعة697.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعبد جميل ماجد ازل49049241842082006

الطب كلية/القادسية جامعة696.9المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيظاهر شاكر حامد محمد49050241841041049

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه الحسين عبد راضي رضا49051241841027064

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد كامل عباس49052241841015048

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيجابر رحيم فاضل نهى49053241842106099

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيفنيوي الحسين عبد شمال محمد49054241841010115

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي الرزاق عبد كامل ايالف49055241842077009

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان مهنه حسين ايمان49056241842149007

الطب كلية/القادسية جامعة696.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيجبر جريو الكريم عبد ايات49057241842119018

الطب كلية/القادسية جامعة695.5المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عبد رعد الهدى نور49058241842084050

الطب كلية/القادسية جامعة695.3المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد الساده عبد الحسين عبد مصطفى49059241841041067

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجابر عظيم معين هللا عبد49060241841003093
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الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيبشكير عليوي حسين االء49061241842220411

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيفنيخ الحسين عبد فرحان بنين49062241842124028

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائييونس شهادي حسين هاجر49063241842123121

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حسوني صالح فاطمة49064241842121164

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمظهر خوزان شاكر حسين49065241841001076

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيعبود مطلك ماهر سمر49066241842094079

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان ميراوي الدين ضياء فاطمة49067241842121165

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحسن لفته مشحوت أيات49068241842095004

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي صالح جعفر49069241841003031

الطب كلية/القادسية جامعة695.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمردان هادي عالء دينا49070241842120054

الطب كلية/القادسية جامعة694.9المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيفريج هللا علي محمد حيدر49071241841041025

الطب كلية/القادسية جامعة694.7المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيفهد حمدان علي حسين49072241841041021

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيشمخي االمير عبد عادل هدير49073241842106109

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيعبود جبر عظيم أحمد49074251841016001

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عبيد سليم منار49075241842085071

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمرهج شنيف علي ختام49076241842080043

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي عبطان حمادي سيف49077241841008057

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل نور عبد خالد احمد49078241841006005

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيجاسم وحيد ماجد احمد49079231841042005

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعلوان حسن فالح محمد49080231841019106

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيسفيح علي حسين فاطمه49081241842220384

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحماده خليل نبيل زهراء49082241842220349

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيالحمزه عبد فرحان مازن غدير49083241842124113

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجالب دوحان حسن مريم49084241842121184

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيديوان حسن فائز اماني49085241842121008

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيغيالن عبد عباس روان49086241842121066

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائياليذ دلي الكاظم عبد رؤى49087241842119071

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيخشان جراد عباس بتول49088241842103009

الطب كلية/القادسية جامعة694.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان جبر زهير حوراء49089241842114056

الطب كلية/القادسية جامعة693.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيصاحب محمد الرضا عبد متيم49090251841035074

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عنين حمزه علي49091241841001181

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسن محسن حسام فاطمة49092241842121159

الطب كلية/القادسية جامعة693.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيملغوث مطر ساجد سبأ49093241842084034

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحجيل سلمان كالم مروه49094241842124132

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين جبير ستار كوثر49095241842120190

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائينور هللا عبد احمد داليا49096241842107031

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم ادليمي رحيم بنين49097241842124027

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيمتعب كاظم علي أديان49098241842136001

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي صالح مكي شدن49099241842220191

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيعسكر عبيد سعيد ريمان49100231842077040

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد حسين لؤي زينب49101231842090145

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسن علي ضياء امير49102241841001036

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيروضان سالم علي احمد49103241841062010

الطب كلية/القادسية جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينايف مالك خالد كوثر49104251842062584
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الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزة محمد الحسن عبد منيه49105251842084589

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد جبار رائد حيدر49106251841007072

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان ياسين احمد زيد49107251841031289

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم شناوه مجيد هدى49108241842101068

الطب كلية/القادسية جامعة693.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيياسين دبداب سالم فاطمه49109241842095086

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين عبدعون كاظم يوسف49110271841014208

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيمنون عليوي كلف سجى49111241842119129

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيجزار ملزوم عادل نبأ49112241842123106

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيفرحان محمد حسين الزهراء أمة49113251842092001

الطب كلية/القادسية جامعة692.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه حسن كريم منار49114251842100625

الطب كلية/القادسية جامعة692.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحسن االمير عبد لطيف زهراء49115231842166015

الطب كلية/القادسية جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين هادي حسن زهراء49116251842062264

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيحميد رزاق صدام امنه49117241842122006

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيصالح عبود محمد مريم49118251842096268

الطب كلية/القادسية جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاني رسول ضياء ساره49119251842062393

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسين عالء غدير49120251842170226

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحميد صالح مهدي علياء49121251842059358

الطب كلية/القادسية جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين حاتم حيدر رقيه49122251842062223

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد كتاب سامي منتظر49123231841020292

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد مظهر رسول مؤمل49124251841010113

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي كاظم مرتضى49125251841016064

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيديوان محيسن علي تقى49126241842120038

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي محسن علي49127141841050016

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمدب محمد قاسم ايه49128231842090036

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم مهدي صالح حنين49129241842092011

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعبود محمد حازم زينب49130221842393054

الطب كلية/القادسية جامعة692.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيفليح راضي احمد رسل49131221842393035

االسنان طب كلية/القادسية جامعة691.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيدوحان عجيل جعفر احمد49132241841041004

االسنان طب كلية/القادسية جامعة691.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيوناس محسن عباس علياء49133241842102091

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيدلي فرحان راضي منال49134241842104066

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعزيز هللا مال قاسم مسره49135241842220410

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن عباس حمزة زهراء49136241842121078

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن جابر حازم علي49137241841001174

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيبريدي مطلك غثيث هبه49138241842114274

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجبار جاسم حاكم مريم49139241842080107

االسنان طب كلية/القادسية جامعة690.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيسكر لعيبي مهدي بنين49140241842096018

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.4للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيخنجر لطيف عادل زهراء49141241842220345

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيحسوني محسن صباح نور49142241842096099

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسن كاظم عطيه زهراء49143241842110037

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم بخيت اسعد غاده49144241842108090

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائياالمير عبد حمير علي ايالف49145241842110007

االسنان طب كلية/القادسية جامعة689.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم امانة نعيم رسل49146241842121057

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي ماجد سجى49147241842108081

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيجبار جليل اسماعيل تبارك49148241842119041
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االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن كاظم جابر زهراء49149241842124064

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعطشان عذاب عبد حوراء49150241842220077

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمد ناصر بيان ضي49151241842121144

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيهالل عوده صالح االم49152241842146007

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيلفته جبير فاضل عباس49153241841003082

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم شاكر أحمد سجاد49154241841008050

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيهاون بصري صالح مهدي49155241841064044

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيطارش صالح حسن حسنين49156241841013025

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيالزهره عبد شاكر محمود روان49157241842104024

االسنان طب كلية/القادسية جامعة688.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم الكاظم عبد سمير عباس49158241841062028

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.2المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعباس راضي عالء حوراء49159241842084012

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيجبر حسين حيدر بنين49160241842092006

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه جبار غفار اسراء49161241842108005

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيجبار مشكور حسين صادق محمد49162241841013095

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيجاسم ياس اياد ريم49163211842177015

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيدحام عليوي حسين الهدى نور49164241842121198

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمنجل جبار كريم ندامه49165241842120205

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار ستار الهدى نور49166241842119175

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسن هادي حامد استبرق49167241842107002

االسنان طب كلية/القادسية جامعة687.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمنجل جبار كريم فاطمه49168241842120183

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه محسن سعدون حوراء49169241842084011

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.5المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيبري خضير فاضل\ ابراهيم49170241841041001

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيزياد منصور باسم مرتضى49171241841014030

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيلفتة داود عصام يقين49172241842093116

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجبر حسن صالح رقيه49173241842124060

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيمطلق مشكور غسان صابرين49174241842117073

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيبري خضير مسلم ريام49175241842121068

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعزوز شالكه قاسم مريم49176241842144057

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيمطلب عزيز حسين زهراء49177241842123053

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي كريم زينب49178241842121107

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيجمالي جاسم محمد نورالهدى49179241842096102

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعوده عباس كريم سجى49180241842080083

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمعارج الرضا عبد سالم االء49181221842125016

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيحميدي ياسر كاظم الهدى نور49182221842183058

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحسناوي شعالن ماجد علي49183241841002051

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد كريم احمد مصطفى49184251841044247

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسون عالوي رحيم مصطفى49185241841203222

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيخضير معن قاسم زينب49186241842118060

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محسن حليم حسين49187241841008030

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم تايه حاتم مرتضى49188241841003186

االسنان طب كلية/القادسية جامعة686.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيموجد مير كامل علي49189241841027103

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.3المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسين كاظم حسين الرا49190241842084048

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيعناد يوسف جاسم علي49191241841011049

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحامد تاغي عباس تبارك49192261842120039
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االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيهادي فهمي علي زينب49193241842220348

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسين فريح كريم فاطمة49194231842271239

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمزة نغماش خضر بنين49195231842271052

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعطيه كربول محمد ساجده49196231842142113

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيواوي علي حسن هبه49197231842110042

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيحسين علي عبد حسن حنين49198231842102010

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمصطفى هادي منذر زينب49199231842132047

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيكاظم نعمه حامد فاطمه49200231842125061

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائياحمد كاظم محمد الهدى نور49201161842228106

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمطرود كاظم ياس سجاد49202271841005108

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن خضير ياس شهد49203271842060128

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيشنشول عزيز باسم االء49204271842097002

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد الحسين عبد االمير عبد مريم49205271842057132

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيكرين الكاظم عبد علي الهدى نور49206271842057142

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيناصر عبيد خماس ايمان49207271842093007

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيكطان كريم الحسين عبد حوراء49208271842160053

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الرفل ثانويةكربالءاحيائيمكي شهيد محمد سوزان49209271842085005

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم الرضا عبد محمد نبأ49210241842120204

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيليلو كامل رياض غدير49211241842124111

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيعاشور كاظم مجيد علي49212221841046047

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد بشيت جبار بتول49213241842080019

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيضيدان تركي محمد نور49214241842100074

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعويز حسين ناصر زينب49215251842086040

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهيدي عبد محمد زينب49216251842062375

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسوني حسين عائد هند49217251842062734

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عباس ابراهيم زهراء49218251842062249

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمكيل حسين انور لبنى49219111842096028

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين حمودي حيدر جعفر49220251841031120

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه منصور عالء ايه49221241842139015

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيباقر يوسف عالء زهراء49222241842108057

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيحسن صالح مهدي زهراء49223241842149015

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعلي حسين عامر فاطمة49224231842083029

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالحسن عبد تركي علي بنين49225231842088037

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيغازي دخيل علي حسن49226241841014006

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي نافع احمد علي49227241841003097

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيغازي جابر ستار الهدى نور49228241842121200

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حميد جاسم ساره49229241842124090

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عليوي رياض صابرين49230241842121140

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيطاهر الجليل عبد علي اسراء49231251842096018

االسنان طب كلية/القادسية جامعة685.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيجواد جعفر صادق نوران49232241842120224

الصيدلة كلية/القادسية جامعة691.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان الحسين عبد جاسم صابرين49233241842123080

الصيدلة كلية/القادسية جامعة690.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيسبهان عصفور فاضل شمس49234241842120140

الصيدلة كلية/القادسية جامعة689.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعجيل عويد عباس زينب49235261842088054

الصيدلة كلية/القادسية جامعة689.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم علي احمد فاطمه49236241842120169
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الصيدلة كلية/القادسية جامعة689.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمد كريم موضي49237241842110074

الصيدلة كلية/القادسية جامعة688.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيطارش جابر عدي فاطمة49238241842131032

الصيدلة كلية/القادسية جامعة687.2المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم سمير سلوان فاطمه49239241842084043

الصيدلة كلية/القادسية جامعة687.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجبير كاظم جاسم ازهر49240241841003019

الصيدلة كلية/القادسية جامعة687.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعكالوي مهدي فالح محمد49241241841027124

الصيدلة كلية/القادسية جامعة687.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعجيل كشاش تركي هدى49242241842093109

الصيدلة كلية/القادسية جامعة686.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمراد عبد نبيل طيف49243241842124107

الصيدلة كلية/القادسية جامعة686.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيشاهين راضي خليل زهراء49244231842109078

الصيدلة كلية/القادسية جامعة686.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيالحمزه عبد عباس عماد جهاد49245241841008020

الصيدلة كلية/القادسية جامعة686.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان لفته ناصر حنين49246241842122013

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسن رحيم زهراء49247241842119090

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجبير عبد وليد شهد49248241842102080

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكحط عجيل مهدي سيف49249241841008058

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيمجول غثيث ناظم زينب49250241842111057

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسين مؤيد محمد49251241841008113

الصيدلة كلية/القادسية جامعة685.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد شاكر فرحان غسق49252241842101043

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد علي خالد باقر49253241841001047

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيجعفر حسون ثامر زينب49254241842110043

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم فنوخ عقيل الهدى نور49255241842146060

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد كاظم يوسف اسيل49256241842220363

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيجالب محمد جاسم أمير49257241841006001

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيسعدون كاظم سالم علي49258241841003109

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين عنيد محمد49259241841027123

الصيدلة كلية/القادسية جامعة684.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه فضل جعفر مصطفى49260241841027135

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم منصور غازي كرار49261241841002063

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عباس حميد رسل49262241842149014

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكطش فيصل رياض زينب49263241842102060

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي الحمزة عبد غانم صبا49264241842130054

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيبكين مكطوف حسين زهراء49265241842136019

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيمصيول طارش حسين دعاء49266241842100027

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيحسن جودي الحسين عبد فاطمة49267241842106083

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود صالح وسام ساره49268241842120131

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحمد جابر عزيز حنين49269241842119054

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم ابراهيم كاظم فاطمة49270241842121171

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعبد هالل صبحي اسراء49271241842104004

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيملبس زيدان ضياء اسماء49272241842106005

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيجبر حسين علي مريم49273241842146054

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد خضير احمد ايات49274241842123010

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمرشد عبد محمد مؤمل49275241841001234

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيرضا محمد كريم علي49276241841065009

الصيدلة كلية/القادسية جامعة683.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيحامد نعيمه جبار علي49277261841201113

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.7المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيخنجر لطيف احمد علي49278241841041031

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف شناوه عمار حسين49279121841026031

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيسلطان عويد ناصر عذراء49280261842088073
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الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيطه ياسين رعد فرح49281261842102097

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعبود شنشول اياد تبارك49282241842101013

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيطارش ناظم علي حوراء49283241842136011

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جاسم احمد نور49284241842121196

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم محسن حليم اسراء49285241842130004

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيشهد دايخ الكاظم عبد الهدى نور49286241842120211

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين جعدال محمد زهراء49287241842136022

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيجبر حسين علي زهراء49288241842146034

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيورد كاظم فرحان ايات49289241842122007

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعذيب جبار الرضا عبد ضحى49290241842120150

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائينعمه كاظم جواد زينب49291241842110044

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن جواد عالوي أصيل49292241842118002

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد هللا حمد جميل سارة49293241842119123

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيممدوح كشاش علي ايمان49294241842102019

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عليوي فاهم فاطمه49295241842101052

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيجبر عبد كاظم بتول49296241842095011

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيموحي بازول عدنان موسى49297241841027144

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيشاهر داخل هادي حسين49298241841003054

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحسون سعيد خيري كاظم49299241841027111

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيرحيم مهدي فالح احمد49300241841001024

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيعزال عايش محمد حسين49301241841009027

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد عبد موسى علي49302241841203218

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحواس مهدي جاسم ساره49303241842220353

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيمحمد كطيفه ابو الغفار عبد غدير49304231842187009

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعطار جباري عادل مكي49305261841011140

الصيدلة كلية/القادسية جامعة682.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعلي عليل بالسم بيداء49306261842089013

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيهللا عطا جمهور مازن رقيه49307211842139045

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيبفري عزيز احمد علي49308211841033042

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجبر خواف هللا عبد حيدر49309241841001098

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيسلمان داخل عقيل رسل49310261842119019

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حمود عبد براق49311241842108016

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحسن حسين ساجد سرى49312241842119131

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيعباس هادي عصام رغد49313241842092016

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسن جاسم زهراء49314241842121074

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجياد كاظم جياد فاطمة49315241842121158

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيخشم عطيه صبري علي49316241841003112

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل نور عبد خالد حسن49317241841006007

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم موسى الحسين عبد حسن49318241841003034

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيجواد كاظم الرضا عبد زينب49319231842077059

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحسين هادي نجاح الزهراء فاطمه49320231842082036

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبد علي ياسر حسين49321231841006048

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيحسين نعمه عظيم مصطفى49322241841167018

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيهجول عبيد حامد سجاد49323231841021043

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائينوار حسين علي حسين49324231841019037
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الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيحسين حاتم احمد امنه49325231842154004

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيعبيد علي حسن براء49326231842154007

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحميد علي محمد انور احمد49327271841005008

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعوده حسين احمد كوثر49328271842060173

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيزغير شهاب توفيق بنين49329271842058049

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالزم علوان تحسين مينا49330141842103028

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون نعمه سمير فرح49331251842062575

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيفليح حسن علي محمد49332251841205175

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرؤوف عبد عريس عالء حسن49333251841031156

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائينفاش الرضا عبد مجيد مؤمل49334251841045074

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائييحيى خراطه رحيم حسين49335251841009062

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمهدي جدوع حسين علي49336251841122131

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييامين عبد نجم شهد49337251842062438

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس هاشم حسن رسل49338251842062198

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد هاشم حيدر رسل49339251842101047

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي عبود راضي براء49340251842062085

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم شاكر حيدر نور49341251842084631

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبود الرضا عبد حسين سعد49342251841150169

الصيدلة كلية/القادسية جامعة681.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيجوليت انيس مالك علي49343211841031036

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة675.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيوناس عبيس طالب ايالف49344241852165002

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة671.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيجيجان حمزه الحسن عبد رنا49345241852136005

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة670.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد عطية علي حنين49346241852110008

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة662.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح مهدي ماجد خلود49347241852146007

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة658.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون جبر عادل حنين49348241852146006

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة654.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين حمادي كاظم زهراء49349241852123027

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة647.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد عباس فاضل بنين49350241852121007

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة633.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيظاهر جبار رحيم اسالم49351241852102001

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة631.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعزيز شمران الرضا عبد عبير49352241852124013

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة625.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيجبير عبد كريم علياء49353241852102049

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة622.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيشعالن صالح مهدي حسين49354241851019015

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة620.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيفرحان ذياب علي حسين49355241851003018

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة617.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيعلوان الحسين عبد خالد ليث49356231851052036

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة615.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم كاظم جواد امنه49357241852102005

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة614.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيمدلول عتيوي ناظم هشام49358241851027110

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة612.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود معارز شعبان رغد49359241852080013

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي خلف اسعد ايه49360241852104008

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة610.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان عزيز كاظم عباس49361241851036063

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد سعد حمزه فاطمه49362241852114079

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيس شاكر جابر غدير49363241852124015

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة608.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس حمزه حيدر ساره49364241852104028

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة608.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيعبيس مال فائز محمد49365231851044039

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة608.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي مرتضى حيدر هدى49366241852120054

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة607.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح جليل بشار صالح احمد49367241851046002

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة606.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيمزراك جاسم كاظم ليث49368241751027079
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المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة604.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيشمس خيون هشام ايهم49369241851071013

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة602.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمجبل داود ماجد مينه49370161852184099

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة601.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيماضي محمد جبار مجبل49371291851109042

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة601.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان حسن فالح مؤمل49372241851020024

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة601.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحيسن جابر رياض تبارك49373241852118012

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة600.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيعليوي فليح راجح كوثر49374241852118042

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة600.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر كريم عادل علي49375241851029042

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة598.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقينعمه محمد علي حسين49376161851026025

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة597.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيحسين محسون سامي مريم49377241852100076

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقينهابه جبل رسول امين49378241852165001

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين رهمه قاسم فاطمة49379241852094017

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم تالي مسلم عبد رضا49380241851027040

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر طه ازهر ايات49381241852120003

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعبود عواد نهاد رقيه49382251852059119

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيعواد جبار الرسول عبد مرتضى49383241851010064

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه الزهره عبد رسول محمد49384241851029057

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيصالل الساده عبد رسول مصطفى49385241851001086

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد لطيف باسم جعفر49386241851006010

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجواد نعمه علي مضر49387251851031172

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيحنف ناصر الكريم عبد سعيد49388161851128032

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمشتت عبد هاشم حسين49389281851009024

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حميد احسان علي49390241851014038

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيمحمد نادر انور اسالم49391261852172001

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيمشير الرضا عبد رياض زينب49392241852107011

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجواد عالوي حسين أيه49393241852117004

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعباس الدين نعيم الدين صفاء سعد49394241851001044

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيشذر مفتن رحيم عالء49395221851274009

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيجالب علوان انور علي49396221851040037

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيارشيح جمعه محمد مرتضى49397281851021056

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعبيد السادة عبد جاسم مرتضى49398281851151530

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة672.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم العزيز عبد سفيان عال49399241842121151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة669.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذياحيائيسهر حاتم مجيد فاطمه49400221842148015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة667.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس منشد راغب علي49401291841003194

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة661.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد زامل مازن مروءة49402241842121181

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة654.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكنيو جبر محمود زينب49403241842120122

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة651.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد غانم احمد49404241841003012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة650.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيشبيب حمد الهادي عبد ميسون49405241842123105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة646.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيابراهبم حسن صبحي مجتبى49406241841001239

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيرضا محمد كاظم نشأت حسين49407241841037019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة640.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي محمد قاسم نور49408241842080113

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة640.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيموسى طه محمد زهراء49409241842120099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة639.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمجدي نعمه حسين بركات49410241842220045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة635.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيسميع جبر احمد زيد49411241841027065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة634.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيراضي يحيى علي عال49412241842121153
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة633.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيكدوش جالب مزهر احمد49413291841100006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة633.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر شاكر احمد جنات49414241842108027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة633.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد هادي كريم زهراء49415241842120098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة632.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيادهام شنبوج ناجي فاطمه49416241842149026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة631.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن هللا عبد حسن دعاء49417241842080045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة630.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصالح هالل عبدهللا جراح49418291841003042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة629.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيهادي راضي حسن اسراء49419241842102006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة629.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيخليفة حسين حمزه حيدر49420161841352039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة629.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعرد وذاح كريم زهراء49421241842220336

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة626.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيسميع جبر احمد ايات49422241842146008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة625.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجودة جابر كريم محمد49423241841207279

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة625.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيبكتاش حمدي عباس المجتبى حسن49424201841017004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة623.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيمشاي حسين رسول محمد49425291841100124

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة617.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد زامل مازن مراءة49426241842121180

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة617.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيخضير طه اياد محمد49427241841014028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة617.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيبندر ثاني محمد رفل49428241842108043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة617.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجراح سلهو كريم اسراء49429241842080004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة616.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد حسين رسول زهراء49430241842082040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة615.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد كريم شاكر نور49431241842094113

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة614.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعلي سعيد منشد معتز49432241841400052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة614.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيزماط دحام كامل محمد49433241841003177

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائياالمير عبد هادي مروان زهراء49434241842115027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيامين فيصل يعرب رقية49435241842094047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيشندي جباري حسين حيدر49436281841011024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيحنش جبير ماجد سجاد49437241841153004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد الحسين عبد الواحد عبد عسكر49438241841169026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة612.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيجالب رهيف حاكم ود49439241842108121

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبر سالم فليح عباس49440291841003167

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيسعد فجر يمعان هللا عبد49441221841021058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعطيه فيصل حيدر رسل49442221842125055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حمادي علي سجاد49443241841002036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة610.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه كوكز عباس علي49444241841015058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه جبر تويلي رضوان49445241841036042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة607.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعبدالرضا هادي فاضل عباس49446251841111022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة607.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيكريم جبر شمخي أحمد49447261841159003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيعبد كاظم حسين نور49448241842085077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر خواف عظيم حسين49449241841039006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عبد يحيى حوراء49450241842120049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيسالم هاشم محمد فاطمة49451241842123094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاني عبدالصاحب محسن اكرام49452161842165022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة604.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعباس خضر جاسم محمد49453221841040076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة604.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعباس جابر عدنان امير49454231841006013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر احيمد رضا منتظر49455241851027103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيحنون كاظم جواد محمد49456161851076055
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيداود شمخي منتظر كرار49457161851357269

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين كاظم قاسم بنين49458241852096008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة587.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع ميثم جمال رنا49459161852169035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة579.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيخضير محمد سعيد محمد49460291851007173

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة577.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمردان فيصل زيد داليا49461241852120014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيمنسي كشاش احمد فاطمه49462241852118038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة575.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيخلف هاشم حاكم غدير49463241852130026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة574.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجبر بديوي فاضل علي49464291851007131

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة574.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي محسن حسن محمد49465241851003064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة574.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيجميل امير حيدر الدين سيف49466241851015048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة572.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيرشيد عوض الحي عبد مصطفى محمد49467161851030113

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة572.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيناصر كريم الزهرة عبد زيد49468291851106016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة570.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيرحمة يعقوب شاكر سجاد49469161851036043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة570.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيجالب عذاب هالل ابراهيم49470291851105001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة570.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعبود جاسم جبار باسم49471291851004022

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة584.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر هندو حيدر حوراء49472241852101014

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة582.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحساني شاكر حيدر كرار49473251851044120

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم فضل حامد نور49474241852118048

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة571.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةتطبيقيعون عبد عبيس محمد حيدر49475241751062010

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة571.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيحمزة علي غازي نرجس49476291852085025

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة570.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيشبيب الحسين عبد نجاح سجاد49477241851002031

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة569.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين صفر راضي زهراء49478241852093021

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة569.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيمتعب رهيف محل حسين49479291851107011

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة568.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون زغير مسلم عبد مرتضى49480241851019046

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة567.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيفليح ثجيل فالح حسن49481161851135014

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة567.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي حولي رعد حوراء49482241852118014

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة566.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيمرهون عبيد رشيد نور49483241852119063

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة565.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيموسى منهل حيدر اثار49484241852114001

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة565.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيتعبان حرب حسن علي49485291851100141

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة565.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد غضبان ناصر ايات49486241852122004

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة561.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعيدان الزهره عبد صباح حوراء49487251852070020

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة560.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون زغير مسلم عبد سجاد49488241851019022

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة560.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيماجد مزهر حسن عايد49489241851063024

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة560.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةتطبيقيعيدان والي رحيم احمد49490241851064002

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة558.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةتطبيقيحمود علي احمد حسين49491241851031004

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة556.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلتطبيقيحسون حمزة مكي واثق49492231851176012

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة555.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيطرنان جحيل عواد نور49493241852095040

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة555.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيعبود حسن ماجد سوسن49494291852062019

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة554.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيمطلب صالح مهدي ميس49495241852103034

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة554.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيمروه عبد احمد وسام49496241851061075

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيسبط جايش حمد فراس49497241851001067

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة553.0المختلطة المسار اعداديةقار ذيتطبيقيجوده عواد عليوي عباس49498221851255017

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة552.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيهتول نفات الكاظم عبد علي49499291851100150

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة552.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيحسون خليل غالب حنين49500231852080016
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والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة551.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي كاظم محمد كرار49501161851018034

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيياسر هاشم نعمه فاطمه49502241852126029

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحمود كامل محمد سجاد49503241851002029

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود حمزة ميثم مرتضى49504241851207129

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيسلطان عطار حميد رشيد49505261851043025

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم محمد ياسر49506241851001102

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة548.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيهاشم بريدي حيدر حسين49507241851002017

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة548.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمحمد فياض محمد كوثر49508251852070067

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة547.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيطخاخ كطمه سمير فاطمه49509241852102055

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة547.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعزال مراد عزال فاطمه49510241852102057

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة547.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعيسى صبر عماد موسى49511241851203356

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة544.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيعطشان صالح صاحب فاطمه49512241852121038

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة544.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيشمخي جميل ماجد عباس49513241851003032

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة544.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيكليل جميل سعد منار49514221852135018

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0للبنين األهلية النجاح ثانويةالبصرةتطبيقيسبهان الرزاق عبد سامي حسين49515161851091006

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد حسن محمود زهراء49516241852120025

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم شاهين جاسم حسين49517241851001022

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةتطبيقيعالوي بناي مسلم عبد صادق49518241851031009

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيطلب عزيز ناجي مهدي49519221851091118

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة543.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيمهدي نعمان محمد فاطمه49520231852166009

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة542.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيشجيري كاظم سالم غيث49521241851203235

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة542.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيجاسم حسين عالء محمد49522231851042061

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة542.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقينجيبان سوادي عزيز سجاد49523221851078008

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة541.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيكشمر غازي موجد مصطفى49524241851036113

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة541.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيلفته هادي رشاد امنه49525241852082002

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة541.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيطالل موسى حسن قاسم49526161851094075

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة674.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيعبادي موحد حسام زهراء49527241842146030

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة671.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحميد مزعل محمد علي49528241841001209

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة669.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن كاظم مراد ضحى49529241842220379

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة668.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيطينة عليوي حسون سناء49530241842121131

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة665.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسوني شهيد محمد ساره49531241842220404

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة663.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب االله عبد واثق مرتضى49532241841003192

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة662.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عاتي صالح مؤمل49533241841003140

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة661.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود محسن نوفل الدين شمس49534131841020032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة661.4للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيامين محمد طالب علي49535241841037036

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة660.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسلطان هللا عبد عدنان تبارك49536221842135027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة658.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جاسم محسن سلمان49537251841031339

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة658.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي كاظم عادل شهد49538241842121137

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة658.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ماجد حاكم نرجس49539241842121194

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة658.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس فرحان نعيم رواء49540241842080053

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة657.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيالسادة عبد حمزة محمد حسنين49541241841001067

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة657.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمناتي جالل عباس هللا عبد49542281841006067

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة656.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعبود الحميد عبد عالء الحسين49543221841035013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة655.4المتميزات ثانويةميساناحيائيدرباش عبيد صبيح غدير49544281842079022
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة655.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيكزار عيدان عباس زهراء49545241842118042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة653.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيالزم خيري سمير غدير49546161842274010

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة653.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكريم جاسم يامر زهراء49547241842120102

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة651.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن هادي عدنان منتظر49548121841025100

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة651.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيبثينه غانم يحيى أديان49549241842124002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة650.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كاظم حسام نوار49550251842062662

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة650.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيجساب عراك جعفر محمد49551231841034069

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة649.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيياسر غالب فراس العابدين زين49552221841084011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة649.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحسين ناصر ليث حنين49553231842127020

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة648.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيهاشم حاتم هاشم ليلى49554161842223023

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة647.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر طالب عقيل غدير49555241842121156

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة647.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس الوهاب عبد علي الزهراء فاطمه49556231842088240

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة647.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيجبر فياض جبار هيبت49557261842089107

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة647.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمانع محسن هادي علي49558281841001076

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة646.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكاطع راضي حامد حسين49559241841001072

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة646.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلي هادي عباس زهراء49560221842153124

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة646.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيغازي عطشان غانم حسين49561251841044061

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة645.5المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم زيد عبد حمزة محمد49562241841041052

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة645.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيحميد كاظم رياض مؤمل49563231841280034

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة645.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحسن الجبار عبد ستار براء49564261842102017

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة645.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان ياسين فليح سرى49565241842096062

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة645.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد ابراهيم علي زيد49566271841005099

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة644.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعلي خضر محمد همام49567241841070038

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة644.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه عزيز مهدي مصطفى49568121841026134

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة643.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيكاظم علي عامر اديان49569231842093009

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة643.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيرشيد عبادي صالح درر49570241842220412

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة643.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيغلطه داخل ولهان علي49571161841128013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة643.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيعريبي جاسب حكيم حوراء49572281842073003

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمنجي محمد علي زينب49573231842132046

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيعبد مهاوي عباس الفضل ابو49574281841009002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيابراهيم طه ابراهيم محمد49575231841044049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عباس كاظم الهدى نور49576161842183093

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعلي منصور ايوب رقيه49577161842202042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة642.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمود صاحب منير محمد49578271841001202

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة641.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم احمد مرتضى49579221841046069

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة641.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحمد امحان سامي ميس49580191842140042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة640.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيالنبي عبد السادة عبد الكريم عبد بالل49581161841029005

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة640.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان علوان فرج سجاد49582141841017058

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة639.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيعواد عليوي مهدي صالح49583231851188004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة637.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيجواد كاظم الرضا عبد حسن49584231851054026

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة628.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود مجيد ناظم زهراء49585241852146010

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة620.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيعايد كاظم عباس زينب49586241852101028

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة614.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيهاشم مخيور علي رسول49587281751009025

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيصابط ماهود جلوب عباس49588281851044078
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة613.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيموسى هاشم ارحيم موسى49589231851180012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة612.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكاظم زاير سمير علي49590281851008079

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعلي سعيد الفتاح عبد عالء49591161851301054

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيسماوي شاكر ضياء حيدر49592291851003085

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة611.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةتطبيقيمايع رحيم مكي محمد49593161851124007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة610.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد دلي عزيز علي محمد49594161851024038

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة610.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيحسن منور جمال البنين ام49595161852309006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة610.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي الواحد عبد خالد محمد49596161851363162

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيكهمي جعفر عادل مسلم49597161851302026

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيغبين مناحي غنيوش رحيم49598241851014023

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حميد فرحان وليد49599221851034074

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيبردي مديح فالح محمد49600221851081075

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة666.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائينصار محمد عالء زينب49601281842066017

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة663.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي صالح حسام سرى49602241842120135

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة638.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيجازع فهد مهدي رباب49603241842139035

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة632.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم موسى محمد فاطمة49604241842121174

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة631.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيجبار ناصر شاكر محمود49605291841008016

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة630.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائينغيش الزهره عبد شاكر زهراء49606241842093044

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة626.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحبيب مسلم حيدر شيماء49607291842050107

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة626.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيروضان اسماعيل العابدين زين رند49608241842120074

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة621.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيراضي شاكر صفاء نورالهدى49609241842082084

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة620.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيمرزة حليص مسافر بنين49610241842119039

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة619.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعباس عيسى فاضل فاطمة49611221842149018

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة619.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيخلف سعيد قاسم حوراء49612241842135012

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد حبيب عباس ضحى49613221842101050

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة609.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيجابر ابراهيم نبيل طيبه49614241842120160

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة605.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمهاوي محسن جوده سعد49615281741006051

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة604.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حسن صالح معصومة49616241842093099

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة603.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعداي جويد فاضل الهدى نور49617241842102116

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة603.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيرضا محمد مرتضى فرقان49618241842120187

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة603.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين هاشم رياض احمد49619241841001009

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة603.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم عامر احمد49620241841041005

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة602.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد لفته رحيم هللا عبد49621251841031388

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة601.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسين صابر داخل زينب49622221842190103

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة601.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيكريم حسين علي نور49623231842077098

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة600.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيكاطع مجيد حميد جواهر49624161842176022

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة599.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعبد عكموش نور مريم49625241842123103

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة599.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيغالي هادي صالح انفال49626241842118014

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة598.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمحمد جعفر مسلم زهراء49627291842055048

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة598.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسول مهدي علي تبارك49628251842062130

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة597.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيجواد مجيد مشرق دينا49629241842120055

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة597.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحمزه عباس خضير مؤمل49630221841098096

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان ثامر حسن فاطمه49631241842122038

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيحاجم هادي كاظم فاطمه49632241842080099
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المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيامين االمير عبد باسم هاجر49633241842123120

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىاحيائيبريد ناجي جاسب ليث49634291841107011

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحميدي بردان االمير عبد هللا عبد49635241841005085

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعبيد صاحب سالم احمد49636271841029003

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة595.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيجاسم مكي خليل حنين49637291842085044

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة594.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعناد وناس ثامر زهراء49638241842084019

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة594.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيهادي حمزة احمد فاطمة49639241842123090

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة594.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحبيب محمد مازن زهراء49640241842114114

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة594.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيعباس شخير قحطان امير49641241841011012

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة594.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخليف عبد غني نورس49642221842143178

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين كاظم بنين49643241842121029

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيريسان غني راجي كوثر49644221842323124

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيلفته مكي لفته حسين49645161841078008

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعباس قاسم عرفان نبأ49646161842202143

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيعبد محمد علي حسين49647241741009010

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيمخيف وداي صباح زهراء49648231842164021

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان هدهود حامد مرتضى49649241841036105

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر عيدان اديب علي49650241841011048

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين جليل حسن فاطمه49651241842096072

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيموسى الجبار عبد عقيل ود49652241842108122

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمحمد كريم حيدر ضحى49653221842125134

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة592.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحسون محسن عبد الهدى نور49654271842081064

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمطر عزيز خالد زهراء49655251842100279

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة591.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعزال هادي قاسم مروة49656241842106091

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة590.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةتطبيقينجم هللا عبد علي فاطمة49657241852092007

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة566.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيداود الخالق عبد غيث االء49658161852202006

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة564.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيمرشد عبد محمد منتظر49659241851001096

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد منسي سعدي الهدى نور49660241852108033

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة563.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد الجبار عبد قاسم حسان49661161851140024

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة559.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيطليل علي كريم سجاد49662161851128031

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة557.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيمحمد مهدي الكريم عبد رضا محمد49663221851003133

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة556.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهيلم ساجت منذر عبير49664221852311018

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة556.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيبعيوي جابر حمزه عقيل49665241851160017

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة555.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيعناد حسين كاظم نور49666241852146021

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة554.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيكريم راجي محمد علي49667251851200041

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة552.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعبيد حزام حيدر يقين49668271852060059

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة552.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم حمود قحطان زينب49669161852176061

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحمص كنه حاكم نهاد49670251852070076

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عابدين لؤي علي49671161851090036

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيسكر منديل نعيم وسام49672241851203339

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة549.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد رحمن فاضل حوراء49673241852122012

العلوم كلية/القادسية جامعة656.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيكريم عباس علي تبارك49674241842103014

العلوم كلية/القادسية جامعة641.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد علي اسكندر جعفر49675241841203024

العلوم كلية/القادسية جامعة632.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيدلهم مطر يوسف ساره49676241842220352
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العلوم كلية/القادسية جامعة632.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشلب كامل عايد سجاد49677241841009037

العلوم كلية/القادسية جامعة631.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد هادي حسن ميثم49678251841012142

العلوم كلية/القادسية جامعة628.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعبد العزيز عبد عالء امنه49679241842114011

العلوم كلية/القادسية جامعة625.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسن كاظم سعد وسام49680231841006197

العلوم كلية/القادسية جامعة624.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحمد راضي كاظم هدير49681241842094121

العلوم كلية/القادسية جامعة618.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن حربي حسين مصطفى49682241841003196

العلوم كلية/القادسية جامعة616.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيعطيوي جياد علي تقى49683241842130018

العلوم كلية/القادسية جامعة616.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيخليف مديفين حمزة ريام49684241842119085

العلوم كلية/القادسية جامعة613.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيخطار كاظم عناد سيف49685241841018046

العلوم كلية/القادسية جامعة612.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيحسين عسكر جفات غسق49686241842078022

العلوم كلية/القادسية جامعة608.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان مدلول محمد زينب49687241842134056

العلوم كلية/القادسية جامعة606.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عبد الكريم عبد زهراء49688241842108056

العلوم كلية/القادسية جامعة606.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعالك عامر عبيد شيماء49689241842093068

العلوم كلية/القادسية جامعة604.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيكامل صيهود خالد سعيد49690241841009041

العلوم كلية/القادسية جامعة604.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةاحيائيموشي كريم حسين احمد49691241841004001

العلوم كلية/القادسية جامعة602.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيصليط حليل صاحب براء49692241842101011

العلوم كلية/القادسية جامعة600.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيصدام حسن كاظم هدى49693241842119186

العلوم كلية/القادسية جامعة600.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيصالح هادي خليل مريم49694231842076029

العلوم كلية/القادسية جامعة599.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيمنذور وناس حاكم زينب49695241842081027

العلوم كلية/القادسية جامعة592.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيبدر هاشم حسين آيات49696241842124006

العلوم كلية/القادسية جامعة591.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حسين محمد رسل49697241842108042

العلوم كلية/القادسية جامعة590.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيعطية كامل مظهر امير49698291841025010

العلوم كلية/القادسية جامعة590.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيطعمه رشيد جبار بهاء49699241841028012

العلوم كلية/القادسية جامعة589.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحزام شنيع جابر مصطفى49700241841028072

العلوم كلية/القادسية جامعة589.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيغضب حسين صالح حوراء49701241842107022

العلوم كلية/القادسية جامعة588.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيعكله جبار عبدالستار ايات49702241842096009

العلوم كلية/القادسية جامعة587.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةاحيائيهادي شهيد حيدر علي49703241841043019

العلوم كلية/القادسية جامعة587.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين شاهر حسن مصطفى49704241841005157

العلوم كلية/القادسية جامعة586.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحمد عباس صباح مصطفى49705241841203190

العلوم كلية/القادسية جامعة586.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيواجل كاظم محسن فاطمه49706241842114222

العلوم كلية/القادسية جامعة586.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمسلم عبد احمد زهراء49707241842121071

العلوم كلية/القادسية جامعة585.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين علي محمد49708231841006158

العلوم كلية/القادسية جامعة584.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيجبار محمود بشير كوثر49709241842097030

العلوم كلية/القادسية جامعة583.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعبد محمد بهاء عذراء49710241842121148

العلوم كلية/القادسية جامعة583.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد رياض دعاء49711241842106036

العلوم كلية/القادسية جامعة582.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيفنجان منشد عدنان تبارك49712241842093021

العلوم كلية/القادسية جامعة582.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعباس طاهر باسم زهراء49713241842121073

العلوم كلية/القادسية جامعة581.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيزبون حسين علي محمد بنين49714241842094017

العلوم كلية/القادسية جامعة579.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد كريم قحطان رقية49715241842121061

العلوم كلية/القادسية جامعة578.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيسريسح عبيس عادل رحاب49716241842114073

العلوم كلية/القادسية جامعة578.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل شاطي كامل مريم49717241842108108

العلوم كلية/القادسية جامعة578.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيبجاي سوادي راتب محسن49718241841152032

العلوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكزار جبر فاضل سماح49719241842124096

العلوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائياالخوه عبد غانم محمد فاطمه49720241842108101
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العلوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيالزهره عبد سفير اسعد سجاد49721241841009035

العلوم كلية/القادسية جامعة576.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائينعمه كاظم محمد مريم49722241842220388

العلوم كلية/القادسية جامعة575.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيراضي عليوي حمد استبرق49723241842094004

العلوم كلية/القادسية جامعة574.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيكحط عليوي حسن زينه49724241842101031

العلوم كلية/القادسية جامعة574.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيدايم حميد خليل معتز49725241841005167

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن محيوي كاظم خديجه49726241842111032

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد كافي علي49727241841021027

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيراضي عبد نجم زهراء49728241842103051

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبوري شاكر محمد رقيه49729241842220334

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان عايش احمد شمس49730241842103066

العلوم كلية/القادسية جامعة572.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيعبود هادي احمد حوراء49731231842077027

العلوم كلية/القادسية جامعة571.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعبدهللا حسن فليح محمد49732241841005137

العلوم كلية/القادسية جامعة571.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم عبد عادل تقوى49733241842120036

العلوم كلية/القادسية جامعة571.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيموسى كصاد داود زهراء49734241842095042

العلوم كلية/القادسية جامعة571.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيياسر محمد العظيم عبد موسى49735241841003209

العلوم كلية/القادسية جامعة570.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعبد ميري عقيل بنين49736241842108018

العلوم كلية/القادسية جامعة569.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيثجيل ابراهيم اسماعيل أيه49737241842095005

العلوم كلية/القادسية جامعة568.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيفليح ابوالشون فالح زينب49738241842080075

العلوم كلية/القادسية جامعة568.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعزيز حمزه تحسين مروه49739241842220266

العلوم كلية/القادسية جامعة567.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيحيوان وهيب ناظم رباب49740241842104020

العلوم كلية/القادسية جامعة567.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالعباس عبد مالك حسين ايالف49741241842114022

العلوم كلية/القادسية جامعة566.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحنوش حسن وفي زهراء49742241842119103

العلوم كلية/القادسية جامعة566.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبار حسن ارحيم انفال49743241842220034

العلوم كلية/القادسية جامعة566.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيسلمان كطوف عباس ذكاء49744231842077035

العلوم كلية/القادسية جامعة565.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيفنجان سرحان صويلح فاطمه49745241842110066

العلوم كلية/القادسية جامعة564.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عوده باسم بنين49746241842135011

العلوم كلية/القادسية جامعة564.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعطية جبار قحطان العابدين زين49747221841002090

العلوم كلية/القادسية جامعة563.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيجياد مجهول باقر هشام49748241841027149

العلوم كلية/القادسية جامعة563.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائياسماعيل حسين صباح نور49749201842118158

العلوم كلية/القادسية جامعة563.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيلفته فاضل جبير حامد49750241841028014

العلوم كلية/القادسية جامعة562.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس كاظم حمزه ضمائر49751241842124105

العلوم كلية/القادسية جامعة562.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعرف زيد عبد موجد عباس49752241841207166

العلوم كلية/القادسية جامعة561.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيسدخان السادة عبد احمد كوثر49753241842108104

العلوم كلية/القادسية جامعة561.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيامين وزير احمد الفقار ذو49754241841013036

العلوم كلية/القادسية جامعة560.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحسن كاظم الحسين عبد عالء49755231841257076

العلوم كلية/القادسية جامعة560.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعون عبد عبيد خالد فيصل49756241841021030

العلوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيعبود جبار احمد مصطفى49757241841015087

العلوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيعباس خضير ياسر اميره49758231842076007

العلوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه محمد قاسم شيماء49759241842120144

العلوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيرزاق طالب بهاء ميامي49760241842104067

العلوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيجمعه حياوي فائز ازهار49761241842118005

العلوم كلية/القادسية جامعة557.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد كاطع علي ديار49762241842094034

العلوم كلية/القادسية جامعة557.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم اسود حميد زينب49763241842093054

العلوم كلية/القادسية جامعة557.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعباس نهاب عباس بنين49764241842102029
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العلوم كلية/القادسية جامعة557.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيعلي حسن فليح ريهام49765231842187004

العلوم كلية/القادسية جامعة556.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيسعيد الوهاب عبد حيدر مقتدى49766241841037063

العلوم كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحمد حمزه حميد انتصار49767241842118012

العلوم كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم كريم ازل49768221842190004

العلوم كلية/القادسية جامعة556.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبار حسون عادل زينب49769241842220171

العلوم كلية/القادسية جامعة555.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه كوكز عباس اسماء49770241842114004

العلوم كلية/القادسية جامعة554.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيموح كتاب محمد يحيى49771241841027153

العلوم كلية/القادسية جامعة554.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسن حمزه محسن رنا49772241842110029

العلوم كلية/القادسية جامعة554.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةاحيائيحمداوي حسن فاضل والء49773241842116019

العلوم كلية/القادسية جامعة553.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عواد حاكم ايات49774241842113003

العلوم كلية/القادسية جامعة552.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائياحمد اسماعيل قاسم لينه49775241842220265

العلوم كلية/القادسية جامعة551.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم الجليل عبد عقيل حسن49776241841010020

العلوم كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيموسى مهدي حميد رقيه49777241842103034

العلوم كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيجبر كاظم الرضا عبد رجاء49778241842094036

العلوم كلية/القادسية جامعة551.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيسعد محسن طاهر بنين49779231842082013

العلوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيصباح جاسم راتب بنين49780241842106020

العلوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعناد علوان فاهم اسماء49781241842123005

العلوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعبد ياسر محمد علياء49782241842082064

العلوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيامطير حمادي هالل ماجد49783261841159025

العلوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعكار محمد جاسم علي49784261841005055

العلوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيشروم عناد الحسن عبد زهراء49785241842094061

العلوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عبد سلمان ابتسام49786241842120002

العلوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيدهام محمد مهر مريم49787241842114243

العلوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفاحيائيمجيد رحيم نجاح حيدر49788251841036003

العلوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيرسن عاجل الرضا عبد فاطمه49789241842141070

العلوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيجبر عبد كريم اسماء49790241842141012

العلوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيصالح اكشاش احمد حوراء49791241842119056

العلوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيحسين النبي عبد الحكيم عبد جنان49792241842108029

العلوم كلية/القادسية جامعة547.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعامر تايه جابر اسيل49793241842220362

العلوم كلية/القادسية جامعة547.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محمد جاسم تبارك49794241842106023

العلوم كلية/القادسية جامعة547.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد رايح مهدي آيات49795241842114020

العلوم كلية/القادسية جامعة546.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيكريم ابراهيم علي نورالهدى49796241842082085

العلوم كلية/القادسية جامعة546.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس كوشان طاهر صابرين49797241842141058

العلوم كلية/القادسية جامعة546.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائييامر شاكر مهند بنين49798241842120028

العلوم كلية/القادسية جامعة545.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيداخل الليط ابو حسين نجالء49799241842124141

العلوم كلية/القادسية جامعة544.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيخضير صخيل غانم زهراء49800241842102054

العلوم كلية/القادسية جامعة544.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيجدوع نجم جالل مريم49801241842101056

العلوم كلية/القادسية جامعة544.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه خضير عقيد رحاب49802241842108037

العلوم كلية/القادسية جامعة544.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيمكي نعمة رياض حسن49803241841018021

العلوم كلية/القادسية جامعة543.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيفرج هللا عبد انيس غدير49804241842108091

العلوم كلية/القادسية جامعة542.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيجعفر ناصر رضا محمد زهراء49805241842104037

العلوم كلية/القادسية جامعة542.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هالل حسين بنين49806241842102027

العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجبر حربي رسول محمد49807241841001255

العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيمحسن حليحل الكريم عبد حوراء49808221842158017
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العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيصالح معنه محمد زينب49809241842102068

العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كريم حيدر زهراء49810241842120087

العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمجيد شاكر احمد زينب49811241842120103

العلوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسون نعيم حامد فاطمه49812221842311055

العلوم كلية/القادسية جامعة540.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعباده عبد سعد حسنين49813241841036020

العلوم كلية/القادسية جامعة540.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي محمد جواد كوثر49814241842220257

العلوم كلية/القادسية جامعة540.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيسلمان طعيمه حنون رياض49815261841205015

العلوم كلية/القادسية جامعة540.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار عصام ضرغام49816241841001136

العلوم كلية/القادسية جامعة540.0الخارجيونالديوانيةاحيائيديوان لعيبي حمزه احمد49817241841400003

العلوم كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيغافل علي خميس ريام49818101842108017

العلوم كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ركبان زهره ابو ضمياء49819241842114174

العلوم كلية/القادسية جامعة538.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائييونس حمزه زينل حمزه49820271841036036

العلوم كلية/القادسية جامعة537.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيمطر محسن رحيم فاطمه49821241842111084

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم طعمة علي رغد49822241842119078

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعامر راضي يوسف نبأ49823241842106097

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيدغيش جالوي كاظم بهاء49824241841029017

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان طالب عادل الباقر محمد49825241841203157

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيعريبي مالك ابراهيم احمد49826241841204003

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحميد رياض جمال رضاء49827241842220115

العلوم كلية/القادسية جامعة536.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيمزهر حمزه جميل فاطمه49828241842139089

العلوم كلية/القادسية جامعة535.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ساير كريم بنين49829241842095018

العلوم كلية/القادسية جامعة535.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعبادي مزهر الرضا عبد هللا عبد49830241841027088

العلوم كلية/القادسية جامعة535.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان حسين كاظم زينب49831241842085045

العلوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيحسين حمزة رزاق حوراء49832221842172016

العلوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيعكش محروس حكمت تبارك49833241842085011

العلوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيبعيوي وحيد احمد زهراء49834241842220128

العلوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحسون الجبار عبد االمير عبد مصطفى49835241841002094

العلوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيطوفان خضير رحيم االء49836241842111010

العلوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعبيد كاظم حاتم الهدى نور49837221842157085

العلوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيسموم يونس حسين فضاء49838221842134044

العلوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيدخينه فليح حسين محمد49839241841006057

العلوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيمرزه برهان فليح شهد49840241842101036

العلوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم خسير شاكر خديجه49841241842146019

العلوم كلية/القادسية جامعة532.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبد شاكر حيدر زهراء49842231842109077

العلوم كلية/القادسية جامعة532.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيفرهود عبود حيدر احمد49843231841006005

العلوم كلية/القادسية جامعة532.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمرهج كريم علي مصطفى49844231841020282

العلوم كلية/القادسية جامعة532.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيناصر هادي صبري هدى49845221842153325

العلوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيمحمد حسين جابر كوثر49846291842056074

العلوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد صالح عباس احمد49847241841211002

العلوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيكطكوط سمير حمزة حسين49848241841005037

العلوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيهللا مال غنتاب ماجد حنين49849261842080017

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حمادي جاسم نور49850241842139113

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن لفته فيصل ابتسام49851161842162002

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين كريم رزاق حسين49852291841003079

2889 من 1133 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيساجت عباس فاضل عذراء49853241842141061

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيهوان ميري الرضا عبد الهدى نور49854241842119178

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيمنذور عبيس فاضل رواء49855241842102049

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيرحم شاكر رياض حوراء49856241842123032

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد عبد ربيع عطيه49857181841067049

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مالك عباس احمد49858241841003008

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيجيجان يوسف محمود عبيده49859311841012022

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعلي محمد االمير عبد حسين49860241841005041

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيراهي هادي ضايف حسن49861241841030005

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيبرجود علي عبد مهدي بنين49862241842108019

العلوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمحمد سفاح باسم حنين49863261842111009

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيصباح كاظم جبار حنان49864231842172006

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم خليل حسن رقيه49865251842108079

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيناصر احسوني محمد حسين49866291841002048

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيناصر راضي حامد حيدر49867291841007074

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائييوسف عبد االمير عبد مرتضى49868121841007159

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيحظي كاظم خليل هللا عبد49869231841029019

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيغافل كاظم ماجد مريم49870261842106061

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيصكبان عبد ناظم مروة49871241842123098

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحيسن صبري ستار محمد49872221741003163

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيحاجم فرج علي ابتهال49873241842106001

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيطاهر هللا عبد الرزاق عبد احمد49874241841001016

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيخلف عواد فاضل عباس49875261841010074

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه العظيم عبد اسماعيل آالء49876241842220357

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحمادي علي عبد طالب مروه49877231842164043

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيهاشم الهادي عبد قاسم علي49878271841151026

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد حماد الهادي عبد ميسون49879191842224030

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيطخاخ كريم ستار حسين49880241841018024

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحمد فيصل حيدر بنين49881251842059070

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمراد طالب حامد اًيات49882231842087025

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيصيهود كشمش جبار حنين49883241842117021

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيساير عبادي صالح رباب49884241842093034

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخنجر مدلول رزاق ياسر49885251841205247

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيتريجي كاظم محمد زهراء49886241842139060

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيمرجان حسين مطشر دعاء49887241842104019

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيحسون سالم الحسين عبد احمد49888241841018003

العلوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد مريم49889121842094172

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعكال منشد الواحد عبد عباس49890221841017037

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذياحيائيعلي ياسين طارق محمد49891221841004044

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيحمد عبد كردي ديوان49892191841362012

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد سلمان الحميد عبد احمد49893181841067007

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيجبير كاظم قاسم محمد49894211841272142

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم كنين فيصل دعاء49895241842220373

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيمجبل حسون علي استبرق49896241842130002
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العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين شاكر يوسف زينب49897241842107060

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن صبحي طاهر علي49898251841031466

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكركوش ابراهيم حيدر رشا49899231842088093

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيصبيح بريهي مرزه دالل49900231842087075

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان علي حسين زهراء49901241842118038

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزه سالم باقر49902241841204015

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين البشائر ثانويةبابلاحيائيعطيه مشمش جواد ابراهيم49903231841028001

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيكريم لطيف عباس امير49904231841003008

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيصباح الرضا عبد حبيب حسين49905221841002056

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجياد كركان عامر محمد49906221841002218

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيسلمان شديد كريم حيدر49907221841091041

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيملكط محمد راسم مسلم49908221841053105

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبدر جهيد بشير سجاد49909221841311030

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم صاحب قاسم تبارك49910251842100135

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيمهدي عطا علي الهدى نور49911211842133035

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيحردان عيد عادل اثير49912211841088004

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيمحمد فالح داود حسين49913281841011012

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيتهلوك مبدر عامر اوراس49914241842107009

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه جاسم موسى اديان49915241842095001

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيهاشم مطر حيدر عبدهللا49916251841007135

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه ناهي نائل مؤمل49917241841031029

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحسن جواد عباس علي امير49918231841044004

العلوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعباس كريم مهدي رسل49919241842121056

العلوم كلية/القادسية جامعة593.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقينور عبد حسن شعوب فاطمة49920241852106041

العلوم كلية/القادسية جامعة554.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةتطبيقيمحيبس كريم عماد امير49921241851038005

العلوم كلية/القادسية جامعة545.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيجالب هادي باسم هدى49922241852124020

العلوم كلية/القادسية جامعة545.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد عاشور الكاظم عبد زمزم49923241852101018

العلوم كلية/القادسية جامعة537.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيجياد عبيد الكاظم عبد حسين49924241851015022

العلوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيناجي الكاظم عبد شالل االء49925231852089001

العلوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيمحسن دامي جابر علي49926241851063026

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيهللا خير لطيف سعيد حسين49927221851067031

العلوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيشريده سفاح سعيد سجاد49928241851015039

العلوم كلية/القادسية جامعة524.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيخفيف جابر كريم باقر محمد49929241851001072

العلوم كلية/القادسية جامعة518.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيوثيج حسين هللا عطا نور49930291851101007

العلوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيمهودر فرشان حسين نعيم49931281851101054

العلوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد عواد لطيف احمد49932241851071007

العلوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيكريم قيس عدي عمر49933241851001065

العلوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةتطبيقيادريس يونس فاهم الهدى نور49934241852081006

العلوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيصياح هادي رحيم زهراء49935241852110016

العلوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيجباره كامل عادل علي49936241851014043

العلوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي حسن فالح وئام49937241852148002

العلوم كلية/القادسية جامعة513.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيحمزه وحيد ناصر ضياء49938231851193015

العلوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان خفيف عيدان محمد49939221851028112

العلوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعواد فاضل رحمن هدير49940241852114104
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العلوم كلية/القادسية جامعة511.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيعطيه جوعان حمدان عايد49941291851111010

العلوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيالشهيد عبد علي طارق نبأ49942241852120047

العلوم كلية/القادسية جامعة510.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزه شاكر حمزه فاطمه49943241852160015

العلوم كلية/القادسية جامعة507.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيعليوي سوادي نعيم علي49944291851025068

العلوم كلية/القادسية جامعة507.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيطوير جابر ماجد احمد49945291851025008

العلوم كلية/القادسية جامعة507.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن اميلح قاسم نجالء49946241852101052

العلوم كلية/القادسية جامعة506.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعطيه حنظل الرزاق عبد فاطمة49947231852168012

العلوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعباده الحسين عبد جاسم طيبه49948291852057087

العلوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد حسن فالح غفران49949251852076042

العلوم كلية/القادسية جامعة505.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيجبار كنيت كاظم مصطفى49950291851016113

العلوم كلية/القادسية جامعة504.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد هادي خديجه49951241852160005

العلوم كلية/القادسية جامعة504.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيشلب جامل حسن فالح49952241851009042

العلوم كلية/القادسية جامعة503.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةتطبيقيحلو عبد نوري حليم49953241851034018

العلوم كلية/القادسية جامعة503.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيجابر صالح سوادي زهراء49954241852102029

العلوم كلية/القادسية جامعة503.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس دايم كريم زينب49955241852101031

العلوم كلية/القادسية جامعة501.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيعباس عبيد جاسم زينب49956291852067023

العلوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمفضي حسين قاسم مصطفى49957161851352265

العلوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار جمعه صالح علي49958241851014042

العلوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسوادي محمد خضير امل49959291852054008

العلوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيصالح حسن حميد حسين49960291851016033

العلوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيصلف عزيز حسين زهراء49961241852102028

العلوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد مراد حميد الندى قطر49962241852085027

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي عبد عطيه خضير امنه49963241852120002

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيمجلي جبار علي ليلى49964291852079029

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقينوام كامل صباح نور49965241852077023

العلوم كلية/القادسية جامعة496.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيجابر جميل ثائر علي49966241851001055

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيرضيوي حبيب لطيف بنين49967251852076012

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيبناي عوده ماجد كرار49968221851003115

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيناجي الكاظم عبد شالل زهراء49969231852089018

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيحلوص يوسف جاسم علي49970241851166012

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبار سلمان عباس مريم49971241852093042

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيجواد مطشر محمد علي49972221851096041

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهميل عبيد الهادي عبد هادي49973291851003234

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيجبر شمخي علي مصطفى49974221851001088

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيشطب جفات عقيل مها49975241852107019

العلوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمكطوف جاسم لطيف كرار49976251851031115

العلوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيشنان كاظم سالم زينب49977241852119034

العلوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر شريف فالح زينب49978241852085019

العلوم كلية/القادسية جامعة490.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي حامد قصي زهراء49979241852106023

العلوم كلية/القادسية جامعة490.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين جليل حامد براق49980241852121005

العلوم كلية/القادسية جامعة490.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيسلمان رجيف قاسم سعود49981291851111008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة652.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عطيه محسن زهراء49982241842095053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة617.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجبر جوده حافظ زهراء49983231842090104

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة610.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعطيوي حربي الحسين عبد عال49984241842124109
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة602.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد كاظم جواد هللا عبد49985241841204040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة593.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجبر حسين صبار نغم49986241842102112

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة584.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مالك قحطان علي49987241841003124

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمحمد جابر جاسم زهراء49988231842109072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمنخي حسن زهير فاطمه49989241842108098

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة580.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين طارش بهلول طيبه49990241842102087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة580.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيمراد مفتاح ستار ورقاء49991261842074087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة578.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيمريوش شاتي قاسم شوق49992241842118068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيهاشم عبيس علي جعفر49993231841280006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيابوذينة وحيد حسن الهدى نور49994241842121197

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيرشيد عيدان مهدي زينب49995241842118061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة575.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيعون حميد كريم اسماء49996261842109005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة574.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشلب كامل عايد كاظم49997241841009061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة569.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسن فليح حسين زينب49998241842110047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة568.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحمزه مشهول ثامر صادق محمد49999231841044051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة563.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيغازي الحسين عبد علي سيف50000251841045036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة560.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيراضي سلمان حسين كاظم50001241841204052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيطارش صالح نجاح نبأ50002241842131035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة557.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حسين جاسم علي50003241841156008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة554.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيشمخي شدهان ناظم زهراء50004241842092020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيشاطي تايه كاظم مصطفى50005241841001295

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة552.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحربي حسن طالب الهدى نور50006241842124147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة552.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبود حمزة محمد ورده50007241842106113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة552.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائينصيف عبد مدلول عدنان نور50008231842142193

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة550.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد خيون محمد صادق50009241841003075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيحمزه كاظم ناظم آيات50010231842147001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيمحمد يوسف علي تبارك50011231842154018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة548.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعمران عذاب ناظم نبأ50012241842121193

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة547.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيمالك جايش الحسين عبد االء50013241842078006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة546.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكيطان حسن احمد صالح50014271841001096

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة545.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد الزهره عبد شهيد علي50015241841003111

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة544.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمدلول علي محسن محمد50016231841173094

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة543.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحسون مهدي صادق غفران50017241842094090

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة542.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيهاشم صاحب ميثم الفقار ذو50018231841021039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيحسين هادي مثنى فاطمه50019231842105029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيداود حاتم حر الزهراء فاطمه50020231842108037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم علي سعد محمد50021231841020240

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة541.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيداود هاشم الكريم عبد هللا عبد50022241841001155

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة540.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبنيان عبيد حسين مرتضى50023251841031748

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة539.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيكرم داخل باسم تبارك50024241842080027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة539.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي محمود ساهر زهراء50025291842085062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة539.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم عبد صدام ايمن50026121841020021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة538.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه جبار ميثم نرجس50027231842090255

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة538.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان كناوي عباس صبيحه50028241842080088
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة537.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعيدان زغير محمد زهراء50029241842220158

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة534.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيعيسى سلمان علي هللا عبد50030231841209014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيغزاي مايش عزيز رقيه50031241842138011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة534.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحسين جابر رضا حسن50032271841009027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة534.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيحسين محمد طالب بتول50033231842167004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكاظم كطران جواد صادق50034231841012051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيبويدر شمران كريم نور50035231842090275

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيفرهود سواد محمود محمد50036231841044055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة533.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد امير طالب امير50037241841015004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة532.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيدحام هادي حميد صفا50038241842135027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة531.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيجواد مالك طه مجتبى50039241841039031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيغانم عايد ناجح افراح50040241842220361

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعيسى محمد رضا صافي50041231841017086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيابوجغيده تركي فواز شهد50042241842136030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجبر شريف محمد تبارك50043261842088022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائينويعس جبار كاظم زينب50044241842119114

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة530.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيراضي الجليل عبد رياض مؤمل50045241841001231

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة529.0الخارجيونالنجفاحيائيجاسم كاظم فاضل حسين50046251841400009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد علي حسين50047231841021026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيابراهيم رزاق ماجد محمد50048251841008135

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمطر عيال زياد امين50049241841037005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيمزعل الحسين عبد سعد هللا عبد50050231841023011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيزغير كاظم علي ارشد50051231841017011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة527.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيديوان حسن فائق باقر محمد50052241841003152

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة527.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيعباس حسن مطشر عباس50053231841172020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعطيه عكاب جبار مريم50054231842090243

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة526.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيوذاح عبود غماس مسلم50055291841153233

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة526.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيفاضل هاشم احمد مرتضى50056231841008159

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمسكين محسن كريم فاطمه50057241842220387

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيعكروك الساده عبد مخيف وفاء50058231842186005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبار شمخي الهادي عبد فاطمة50059251842084482

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجواد كاظم جابر محمد50060241841003154

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم عباس كريم حاتم50061231841017021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة525.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم هللا عبد قاسم زهراء50062241842106052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة524.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعوده بدري علي حسين50063231841017037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة524.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيكطان هادي كريم نور50064241842096100

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة524.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعمران صاحب حمزه رواء50065241842220376

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيشاكر يحيى عماد زهراء50066241842220150

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيعبد حمزه حسين ذر ابي50067271841153004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيهادي هاني علي كاظم50068231841252120

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيعبد حسين حمزة حسين50069231741042025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عوده رعد جيهان50070241842106027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيزماط دحام كامل حسين50071241841003051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيمحمد كاظم عباس اديان50072231842118003
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة522.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيسلطان خليل علي حسين50073241841037016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد كريم غسان زهراء50074241842131021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عليوي احسان غدير50075241842118076

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحسين خضير امير حسن50076231841005032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيلهمود تايه كاظم منتظر50077231741044057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيكردي جابر شمخي مالك50078271842059086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيخضير هاشم ثامر علي50079271841010071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيابراهيم خليل حسين علي50080271841015028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيحمزة راشد محسن سليل50081231842169020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد عاجل غماس فاطمه50082241842080098

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيجلوب علي كنوش علي50083241841005113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيوداعه هادي كريم زهراء50084241842139058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيهادي عبيد واثق فاطمه50085231842102038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيحمزه هللا مال الحسين عبد هديه50086231842078080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظي ياسر كاظم هدى50087231842090286

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيقاسم عبد سعدون احمد50088281841015002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيزيد عبد حسان عباس سميه50089231842089073

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن فليح عادل امنه50090241842220032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيرعد ابراهيم مضر زيد50091231841185008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد كاظم حيدر دعاء50092241842102040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس الكاظم عبد عماد علي50093241841004032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد عاشور فاضل فاطمه50094251842084515

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسين باسم حوراء50095241842120045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيلفته جاسم محمد مرتضى50096231841256066

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبود الحمزه عبد كاظم فاطمه50097231842120129

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيكريم الحسين عبد كريم سرمد50098231841209010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيلعيبي الحسين عبد سعد سدن50099281842059066

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيالرضا عبد عباس حسن المجتبى50100241841037003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم سعيد قحطان امير50101241841027019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيجبر علوان مزهر احمد50102231841046002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيحسين جواد مالك حوراء50103241842078013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيفليح هادي علي صفاء50104241842118069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة517.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيجبر كاظم جواد سرى50105241842130049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد يحيى علي زينب50106231842271156

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد وناس خضير منتهى50107241842119168

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم نايل علي فاطمه50108231842090227

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة516.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عباس حمزه اوس50109241841015008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمهيدي عناد محمد علياء50110241842093074

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار حيدر امير50111241841002010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيهللا جار صالح جميل مؤمل50112241841062049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيخلف عباس علي سيف50113231841072005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسن كاظم رائد كاظم50114241841001220

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعيسى محمد الكاظم عبد البنين أم50115271842093006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيداغر سهيل رزاق حسين50116231841252034
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيالساده عبد عباس حسين امير50117271841007008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيشالل حاكم عالء شهد50118241842106075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعباس اديبس سالم زهراء50119241842110035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه جديع ضياء حسين50120251841031197

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعبود حسين علي الهدى نور50121261842088086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيصادق حسين كاظم نرجس50122241842138027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كاظم عالوي علي50123241841203113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيامين مراد علي فاطمه50124241842118080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيالويخ ابو كاظم سالم فرح50125241842093086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيعلي وحيد حسين هللا عبد50126241841204041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيفرمان حربي مالك االء50127231842089012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمزه حمود عقيل سجاد50128231841020122

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيهاشم الوهاب عبد حسن فاضلة50129271842064091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد هللا عبد50130241841002040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكاظم الحمزه عبد ميثم يعقوب50131241841001315

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنين االهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيحمزه عبدالرضا جليل محمود50132251841019015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حميد يوسف رسل50133241842110026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيبشون عواد حسين شهد50134241842119134

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيمخور موجد سامي فرقان50135241842107088

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان محمود راضي هجران50136241842114275

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن حميد كريم حوراء50137241842220081

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة511.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيجواد حسن حيدر كرار50138231841162018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد عباس حسين زهراء50139241842146031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة511.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيحبشان بريج ماجد ضرغام50140291841153131

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة511.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلوان كاظم طالب رسل50141271842055070

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة510.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيراشد معن ناجي علي50142221841003157

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة510.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيجدوع جابر سامي ضفائر50143241842101040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة510.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيطوينة كامل حاكم وديان50144241842119189

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة510.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمحمد هادي علي بنين50145231842105006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعزيز هللا مال قاسم عباس50146241841001144

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس علي اكرم مؤمل50147261841001142

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعمار علي حسين تبارك50148291842160011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحميزه سعيد الحمزه عبد عالء50149241841203097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة560.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيكاظم محيسن غانم حوراء50150231852089008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة558.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيحسين عبادي حسن مصطفى50151291851025087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة551.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم الزهره عبد غانم مسلم50152241851006053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة549.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد محمد طالب عباس50153241851039028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة529.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيعباس حميد علي طيبة50154251852097018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيحبيب محي منغر ايات50155231852080007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة524.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيجيجان حمزه الكاظم عبد زهراء50156241852126019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيسرحان عباس فاضل عباس50157271851014058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة523.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمزهر حمزه علي عقيل50158241851203355

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة522.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعلج جياد صبار عيسى50159241851016078

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيحسون يحيى علي غدير50160291852062020
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد حسن حاكم محمد50161241851211020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة521.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيعلي مهدي جعفر ناديه50162231852164018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة520.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم الحسن عبد قاسم مصطفى50163241851006055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيخزار جبار االمير عبد احمد50164241851006005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيعبد محمود نبيل طيبه50165231852124037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيزياره جبر حميد حيدر50166241851028007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيهادي شاكر عالء الهدى نور50167231852078058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيمكي حسن عباس زهراء50168231852142024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيجياد جويد باسل زينه50169241852082009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة515.0الخارجياتكربالءتطبيقيعلي هادي لؤي الرا50170271852401012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة514.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعريش مزهر قاسم شمم50171241852123034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيشهيد حبيب فاضل حسين50172231851017026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة513.0للبنين االهلية النجاح ثانويةالديوانيةتطبيقيسرحان محمد مهدي جعفر50173241851068003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلتطبيقيموسى طالب حسين عامر50174231851209010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة512.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم صالح هيضل هديل50175241852101056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيبدر دغيم علي بتول50176241852080007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة508.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيالباري عبد ناجي بهاء امجد50177161851039018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة508.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيفارس نجم حسين محمد50178231851067088

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة507.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته محمد جابر فاطمه50179241852120042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة507.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسن رحيم عماد منتظر50180291851153232

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيزويد عبد وليد تبارك50181241852108011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفتطبيقيكاظم حسن صالح احمد50182251851004003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيعذاب عريان الكاظم عبد هبه50183231852109071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة506.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيقدوري حميد رافد مصطفى50184161851001183

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة505.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم ابراهيم رجاء هبه50185161852250012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة504.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيياسين طه عدنان احمد50186231851003006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة503.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيجالب دهش كاظم محمد50187241851005072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيهاشم حسن فالح غدير50188231852118010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعكلة حنون علي جبريل50189291851003042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيجاسم الحسين عبد علي محمد50190231851002113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة501.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيجيجان حمزه الكاظم عبد أالء50191241852126003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة500.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم رهيف كاظم رافد50192241851071030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيصالح حسن علي مقتدى50193231851020109

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة499.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاظم فاخر أحسان سجاد50194281851006056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة498.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيلفته جوان حسين اكرم50195291851153021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحسن الحمزه عبد معن زيد50196231851067043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيمدلول خضير علي احمد50197231851017007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيوادي عليوي نزار مصطفى50198271851014106

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة498.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس عبد حسين فاطمة50199241852119052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيمالح عيسى عمار حوراء50200161852230006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيشخير حميد الجواد عبد حسين50201231851006019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر حسون موجد فاطمه50202241852101043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقياحمد العباس عبد فاضل محسن50203161851052028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيحسين هادي حسن هادي50204241851001101
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان حسين عايد جعفر50205241851006012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة496.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم حسن صالح زينب50206241852106032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة496.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيياس مزهر نجاح حسين50207231851186011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة496.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيابراهيم هادي ناجح زيد50208231851012018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيموشنه صبري حسين منتظر50209271851014108

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيكاظم غريب يحيى منار50210231852121043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقي الرضا عبد حميد مجيد سميه50211291852057077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحميد شاكر عباس سعيد50212231851017037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيكطران شاكر محمود بنين50213231852123007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيابراهيم ياسين يعقوب علي50214231851007062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم جعفر غدير50215241852108031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحمد حسن جميل هذال50216291851002137

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيخضير هاشم علي حيدر50217231851069024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيمزيد عسل سالم حسن50218231851010015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحسن جاسم محمد منتظر50219231851007106

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة492.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيزياره حسن فالح رضا50220161851084097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة491.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيكاظم االمير عبد محمد خنساء50221231852164007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة490.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد عبدهللا كريم عبدهللا50222231851003066

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة490.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم صالح هيضل مرام50223241852101047

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة672.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيهللا خير القادر عبد اقدام هبه50224191842141105

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة671.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيمسلم طاهر احمد عال50225241842106079

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة670.0للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيالعزيز عبد هللا جار السالم عبد علي50226201841050013

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة670.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيعطية علي عبد محمد ايات50227241842100012

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة664.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعاصي مزعل ماجين حنين50228281842051012

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة663.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائييونس حنتوش وناس سجى50229241842107066

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة661.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيطياوي محمد حسين زهراء50230181842136007

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة660.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيسعد محمد الزهره عبد دينا50231241842084014

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة659.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعنتر نجم حيدر الهدى نور50232221842113205

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة659.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر محمد علي محمد50233241841003173

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة659.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمحمد الجليل عبد قصي هبه50234211842138141

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة659.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيمحمد اسعد صادق طالب ابو50235211841206001

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة656.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالحميد عبد نايف احمد العزيز عبد50236171841017136

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة654.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيعلي شاه حسن اسامة سارة50237281842070030

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة653.4المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسن محمد لؤي فاطمه50238241842084045

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة652.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناشي الحاج عبدالجبار سعد دنيا50239131842121032

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة652.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعيدان شاكر مؤيد مروه50240241842110071

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة652.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحبيب مهوس جبار سجى50241291842065047

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة650.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيسلمان محمود محمد هدى50242251842056058

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة649.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي شامل الكريم عبد اساور50243181842242010

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة647.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينمنم طالب صالح زهراء50244251842062289

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة647.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيديوان النبي عبد غازي الهدى نور50245281842066033

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة647.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمصطفى حسن حيدر صفا50246291842085110

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة646.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيالرزاق عبد طالب علي ريا50247221842414032

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة645.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن زاير علي دانيه50248121842109026
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االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة644.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطلك حميد االمير عبد اية50249141842142003

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة641.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجواد علي حسين اسراء50250241842121004

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة641.0للبنين االهلية المصطفى ثانويةالديوانيةاحيائيحسن الهادي عبد مهند سيف50251241841058001

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة641.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار طاهر شبر سالم50252251841031337

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة640.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصكيل جبار علي ريام50253251842100260

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة639.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشهيد عناد محمد زينب50254251842100396

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة638.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحسن شهيد وليد هدى50255261842075079

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة637.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيطاري عبد علي رسل50256241842112013

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة637.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيكعيد عاجل عماد فرح50257261842102098

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة637.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعلي كاظم علي احمد50258221841077009

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة636.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحسين الرحمن عبد رافد محمد50259211841020063

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة636.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيرشيد حمدان جاسم وسيلة50260241842123129

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة636.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمونس داود علي حسين50261221841035051

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة636.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيجواد فاضل هيثم حوراء50262211842098030

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة635.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيجاسم صالح السالم عبد احمد50263191841095006

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة634.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيخايف كاظم جواد حنين50264241842112008

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة633.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكزار سعد كريم حسين50265151841071067

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة633.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةاحيائيكريدي تركي ليث علي50266241841055008

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة633.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيمكطاف جاسم علي نرجس50267241842095098

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة632.2للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطعمة مزاحم منير فاطمة50268141842129044

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة632.2المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيالحمزة عبد فرحان طارق مؤمل50269241841041046

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة632.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيخلف رضا رسمي مالك50270281841104018

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة632.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحلبوص الكاظم عبد حسين نور50271291842052245

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة631.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيالزم محمود مهدي آيات50272241842120018

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة631.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائينعيثل جالب حامد ضياء50273221841076047

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة630.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيدهش حسين ماجد زهراء50274241842096046

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة630.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد يحيى مكي ريام50275131842094026

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة630.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيثعبان غضبان احمد فاطمه50276241842135029

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة629.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحمد جاسم يوسف فاطمه50277261842075054

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة629.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيفؤاد كاظم حسين الهدى نور50278281842073049

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة629.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الرضا عبد حمزة انسام50279141842103003

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة628.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي جابر عباس صبا50280241842107070

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة627.0الخارجياتالثالثة الكرخاحيائيعبد نجم مؤيد زهراء50281121842401010

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة627.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيعبود مجيد ناظم اسراء50282241842146001

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة627.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين هللا عبد عادل هدى50283221842323227

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة626.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيهاتف حسين سعود اليان50284231842144005

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة626.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد بناي نعيم مصطفى50285221841065047

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة625.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيكاظم علي حافظ هللا رحمة50286261842132038

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة624.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائينيني حسن باسم الهدى نور50287251842084612

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة624.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيمحمد حسن محمد سجا50288211842131019

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة624.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجبر داخل الكريم عبد عباس50289221841003106

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة624.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيبشير ماضي علي احمد50290221841002015

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة623.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيمحمد عبد محمد كرار50291211841026029

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة623.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائييوسف حسن ياسر علي50292291841002123
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االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيجابر جبر كريم الدين بهاء50293241841071008

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسين كريم قحطان زهراء50294241842110038

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيد محمد فيصل عبير50295251842096198

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيعلي زاير جبار جعفر غدير50296281842073033

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعلي هللا عبد امين نور50297291842055093

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيرويض قاسم رياض غيث50298281841015014

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه كامل قاسم علي50299241841003123

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة622.0وارسو في االهلية العراقية السالم دار مدرسةاالولى الرصافةاحيائيكاطع صبري عرفان صبري50300131841217001

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة621.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجاسم محمد كاظم زهراء50301231842120073

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة620.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي كامل اياد زهراء50302141842094065

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة620.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي كاظم االمير عبد زينه50303241842121118

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة619.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيحميد ارحيم سعيد نبيل50304221841033079

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة618.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد عيدان انتصار50305241842101004

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة618.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيمحيميد جاسم سعيد بنين50306241842102028

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة617.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمهاوش حسن قادر مالك50307241842124137

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة616.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعليوي حسين سامي زينب50308221842154072

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة615.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبد صبر عادل ابتسام50309261842250008

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة614.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي بدر حاكم البنين ام50310291842085011

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة614.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحمود رحيم فائق دنيا50311211842090041

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة613.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيزغير جبر غازي مريم50312241842134085

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة613.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحسين جاسم احسان علي50313221841053057

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة613.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيسلمان محمد خميس البنين ام50314281842057004

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة613.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعلي خلف الرضا عبد الباقر محمد50315221841084019

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة612.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة محمد جليل امين50316241841207041

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة612.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حسين كاظم ريام50317241842103037

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة612.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة طراد قاسم حوراء50318241842121044

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة612.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان مجباس اياد زهراء50319251842062256

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة612.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيضيدان عباس وليد طيبة50320241842100054

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة611.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيسوادي رشيد علي حسين50321241841076017

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة611.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مهدي فالح شهالء50322241842114159

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة610.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائينعيمه كاظم جواد هديل50323221842141168

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة610.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجبر ثجيل خلف وليد50324291841007236

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة609.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد حسوني عدنان تبارك50325241842220058

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة609.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيسحاله عجيل محمد جعفر محمد50326221841065039

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة608.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيشنوب حكام غسان ساره50327291842057168

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة607.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيداود عبادي حسين زينب50328241842080064

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة607.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبطان سلمان نجيب رويده50329111842103021

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة607.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعليوي كاظم كامل الهدى نور50330291842050138

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة607.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيرضا موسى محمد زينب50331241842107059

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة607.0الخارجياتواسطاحيائيجواد علوان حسن  نشوة50332261842401035

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة606.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحي نعمه راجي ضحى50333241842124102

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة606.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن ثامر عرفان فاطمة50334111842102031

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة605.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيعوده اكيرد نعيم علي50335241741039027

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة592.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالشون ابو جياد علي زينب50336151852044026
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االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة569.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين عباس فاضل فاطمه50337241852103030

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة558.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيشالكة عويز حسن مصطفى50338241851018067

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة549.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيهاشم رزاق كريم حيدر50339241851015032

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة543.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم حسين علي مروة50340241852153009

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة541.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيزايد زبار علي جعفر50341231851033014

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة539.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيبلبول هادي سمير عذراء50342241852110027

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة537.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه متعب حسين تبارك50343241852122007

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة536.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيتطبيقيسفيح ميس عذاب مالك50344221851025010

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة535.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيكشمر عبيد الحمزه عبد صادق50345241851009027

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة534.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد سعد خالد بنين50346291852055006

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة534.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد موسى عباس حوراء50347241852124004

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة533.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبيد علي عبد كاظم محسن50348101851015042

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة532.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيمدحي زيدان رزاق زيد50349241851009020

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة529.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيعبود حديد كريم امجد50350231851013007

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة529.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخضر عطشان عالوي عباس50351291851002071

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة523.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيحاجم علي حسين زينب50352241852118030

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة522.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد علي هادي حسين50353241851001035

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيفنيخر فانوس رحيم امل50354241852146002

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة522.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيفليح مسلم عبد فليح زهراء50355241852097015

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة520.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيعبود كاظم حسين احمد50356221851374002

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة520.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيهادي علي احمد سجاد50357271851035014

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة519.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحمدان نعيم رياض عقيل50358281851017042

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة519.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيعكل جبر سعدون العزيز عبد50359221851004040

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة519.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيبرغوث جعفر ستار حسين50360221851010025

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة518.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد صالح احمد زهراء50361221852109020

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة518.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن علي طالب علي50362291851003145

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة516.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعكال عبد حميد حسين50363291851003056

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة516.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيمرزوق حمود صالح احمد50364221851067007

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة516.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيدحدوح بدر خالد هبه50365241852146022

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة515.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيعبد هللا خير تموز علي50366221851065020

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة513.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحداوي جابر صاحب نور50367241852120050

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة511.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيناصر حسن علي طيبة50368241852120038

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة508.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد نجم يحيى ود50369291852057129

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة507.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيرضا مشير باسم الهدى نور50370241852103037

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة507.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيشالكة عبيد حاتم الحميد عبد50371241851207077

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيمنزل كاظم نسيم خديجه50372241852115013

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة503.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيسرحان واعي حاكم ضمائر50373241852020005

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة501.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود طالب كريم هدى50374241852104046

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة500.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين كاظم جواد حسين50375241851203088

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة499.0للبنين االبراج اعداديةالنجفتطبيقيجازع كاظم جويد حسن50376251851027008

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة498.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيدعاج دحام عامر حيدر50377221851098017

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة498.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقينجم الزهره عبد عايد احمد50378231851177001

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة498.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعثمان ابراهيم علي مريم50379251852062093

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة496.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن محي ابراهيم مؤمل50380241851160026
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االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة496.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم عبد كتاب ايات50381241852130003

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة496.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقينعمة جياد عبيد منار50382241852119058

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد كاظم الرحمن عبد عال50383221852161012

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة495.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيكاطع مزهر كريم سجى50384241852106035

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة494.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيصباح كاظم راسم زهراء50385231852077021

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة494.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيعصفور شدهان محمد مصطفى50386231851013060

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم مدلول سعد مسلم50387241851004021

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة492.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن ياسر حسن فاطمة50388241852093036

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة491.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيبديوي عبد هاشم نرجس50389241852106052

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة491.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي اليذ جاسب سامر50390161851030061

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة490.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيغاوي هادي موجد حوراء50391241852110010

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة490.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيعودة كاطع حمزة ضحى50392241852153007

القانون كلية/القادسية جامعة605.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيشنون حسين كريم الهدى نور50393241822119032

القانون كلية/القادسية جامعة603.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيموسى كريم احمد تبارك50394241822122010

القانون كلية/القادسية جامعة601.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيجيثوم الواحد عبد علي العابدين زين50395241821017030

القانون كلية/القادسية جامعة593.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيارحيم لطيف وسام زينب50396241822105018

القانون كلية/القادسية جامعة583.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيعصفور االمير عبد عباس نبأ50397241822140056

القانون كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيعيدان محمود قاسم رقيه50398241822111015

القانون كلية/القادسية جامعة581.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيوندي مطر جنخ مرتضى50399241821040042

القانون كلية/القادسية جامعة575.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيمحيسن جابر هادي نوار50400241821018051

القانون كلية/القادسية جامعة574.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيمخور بعيوي حسين حسن50401241821011006

القانون كلية/القادسية جامعة571.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةادبيعطيه جبار حيدر حسين50402241821211016

القانون كلية/القادسية جامعة569.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيبرع حاكم لفته رسل50403241822080019

القانون كلية/القادسية جامعة565.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيمنصور صافي الرسول عبد سحر50404241822093019

القانون كلية/القادسية جامعة564.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيعلي مذبوب علي شهد50405241822106029

القانون كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيعباس مريود جبار سعيده50406241822103024

القانون كلية/القادسية جامعة561.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعبد محمد فاهم الزهراء فاطمه50407241822093028

القانون كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيمشندخ حايل حسن االء50408241822134004

القانون كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيعواد الحسين عبد علي نور50409241822118052

القانون كلية/القادسية جامعة552.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيحسن مالك مثنى ازل50410241822093002

القانون كلية/القادسية جامعة552.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيحسين كحيط كطران ايات50411241822111006

القانون كلية/القادسية جامعة550.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعطيه كلف حامد سهى50412241822080029

القانون كلية/القادسية جامعة550.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيفرحان فاضل عباس بنين50413241822120004

القانون كلية/القادسية جامعة549.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيفزع حيذور رحمن عليه50414241822080030

القانون كلية/القادسية جامعة548.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيمسير حسن جليل الهدى نور50415241822101033

القانون كلية/القادسية جامعة548.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيمدهوش حنون رسول موسى50416241821040052

القانون كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيجبار حميد مجيد الهدى نور50417241822103040

القانون كلية/القادسية جامعة547.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيمباشر كاظم غانم عماد50418241821017048

القانون كلية/القادسية جامعة547.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيسراك نغيش رشيد بنين50419241822102013

القانون كلية/القادسية جامعة547.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعبود نجم حميد بتول50420241822080008

القانون كلية/القادسية جامعة546.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيمحمد حميد كويت أزهار50421241822095003

القانون كلية/القادسية جامعة545.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيجون حمزه سعد محمد50422241821051054

القانون كلية/القادسية جامعة543.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيمحمد الزهره عبد باسم محمد50423241821150021

القانون كلية/القادسية جامعة543.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيمطلك دايخ قاسم علي50424241821040031

2889 من 1146 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون كلية/القادسية جامعة542.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيزغير هادي كريم زهراء50425241822139020

القانون كلية/القادسية جامعة542.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيحسين سعدي جاسم محمد50426241821004063

القانون كلية/القادسية جامعة540.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيسلمان كامل كاظم مصطفى50427241821003048

القانون كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيمحمد عباس سالم ضحى50428241822139029

القانون كلية/القادسية جامعة539.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيمحسن عباس جبار هاجر50429241822135023

القانون كلية/القادسية جامعة538.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيمحمد جاسم حاكم علي50430241821156017

القانون كلية/القادسية جامعة538.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيدغيش حسن فالح حسين50431241821150007

القانون كلية/القادسية جامعة538.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيعلي حسن محمد زهراء50432241822119012

القانون كلية/القادسية جامعة537.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيالعالي عبد هادي حيدر بنين50433241822108003

القانون كلية/القادسية جامعة537.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيمغامس لهمود وحيد حيدر50434241821016018

القانون كلية/القادسية جامعة537.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيرزوقي فوزي حسين ليث50435241821003036

القانون كلية/القادسية جامعة534.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيالحسن عبد عباس خضر أماني50436241822139002

القانون كلية/القادسية جامعة534.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيجلهام حمود علي براء50437241822113005

القانون كلية/القادسية جامعة534.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيعبد كامل خالد صفا50438241822124018

القانون كلية/القادسية جامعة534.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيمهر خساره نافع علي50439241821049024

القانون كلية/القادسية جامعة533.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيهادي محمد هادي حسين50440241821017023

القانون كلية/القادسية جامعة532.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةادبيكاظم دايخ كفاح زهراء50441241822081002

القانون كلية/القادسية جامعة532.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيكاولي جاسم احمد فهد50442241821023023

القانون كلية/القادسية جامعة532.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيمطر دلي حسين دموع50443241822140025

القانون كلية/القادسية جامعة531.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيسليط حليل عبيد بنين50444241822085007

القانون كلية/القادسية جامعة528.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيعلي عبد االمير عبد عالوي مقتدر50445241821022041

القانون كلية/القادسية جامعة528.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيهليل وهد نذير حسام50446241821159003

القانون كلية/القادسية جامعة527.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيجساب عبيد عباس حسام50447241821021007

القانون كلية/القادسية جامعة526.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيصالح غنه حسن علي50448241821031021

القانون كلية/القادسية جامعة525.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيزغيرون شنان علي رويده50449241822103013

القانون كلية/القادسية جامعة524.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيمطلب جبار حسين ايه50450241822140012

القانون كلية/القادسية جامعة524.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيمهدي ناجي احمد مسلم50451241821003046

القانون كلية/القادسية جامعة523.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيعلي هاشم رضا عباس50452241821029038

القانون كلية/القادسية جامعة522.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيمحمد فهد عوده احمد50453241821215001

القانون كلية/القادسية جامعة522.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيابراهيم مظلوم محمد حمزه50454241821038019

القانون كلية/القادسية جامعة521.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيعباس كاظم قائد مقتدى50455241821156035

القانون كلية/القادسية جامعة521.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيظاهر ناهي احمد سيف50456241821011017

القانون كلية/القادسية جامعة521.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيبعيوي عاجل عالوي مؤمل50457241821004059

القانون كلية/القادسية جامعة520.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيمعضد فاضل علي منار50458241822020005

القانون كلية/القادسية جامعة519.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيموسى جابر احمد أيوب50459241821030004

القانون كلية/القادسية جامعة518.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيشمخي جبار حسن جليل50460241821017016

القانون كلية/القادسية جامعة518.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيهادي زيد عبد عادل زهراء50461241822105013

القانون كلية/القادسية جامعة518.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيحسين جواد سالم علي50462241821008034

القانون كلية/القادسية جامعة517.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيحسن كريم علي براء50463241822220004

القانون كلية/القادسية جامعة517.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيجاسم ناشي حسين علي50464241821030037

القانون كلية/القادسية جامعة517.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيطراد هاتف حاتم محمد50465241821003039

القانون كلية/القادسية جامعة516.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيعبيد حزام موسى مالك50466241822106042

القانون كلية/القادسية جامعة515.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيفرج محمد الكاظم عبد ايه50467241822111007

القانون كلية/القادسية جامعة515.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيعجزان شمران صايل قائد50468241821201068

2889 من 1147 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون كلية/القادسية جامعة515.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيهاشم جميل ياسر ناجي50469241821021028

القانون كلية/القادسية جامعة515.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيحسين محمد حسين بنين50470241822094002

القانون كلية/القادسية جامعة514.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيجاسم جفات الكاظم عبد فاضل50471241821008042

القانون كلية/القادسية جامعة513.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيجاسم جفات جاسم مرتضى50472241821009042

القانون كلية/القادسية جامعة513.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةادبيعباس دعبول نبيل نور50473241822096007

القانون كلية/القادسية جامعة513.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةادبيحسين تكليف لزام الخالق عبد50474241821075002

القانون كلية/القادسية جامعة512.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيطاهر مهدي عماد حنين50475241822121015

القانون كلية/القادسية جامعة512.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيجبر محمد علي زهراء50476241822103015

القانون كلية/القادسية جامعة511.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعباس خضير ياس بنين50477241822093008

القانون كلية/القادسية جامعة510.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيعبيد موسى الحمزه عبد شدن50478241822120020

القانون كلية/القادسية جامعة508.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيفرحان عطيه جواد حسين50479241821060010

القانون كلية/القادسية جامعة508.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمحمد علي محمد براءة50480241822121007

القانون كلية/القادسية جامعة507.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيهاشم محمد ناهض محمد50481241821004070

القانون كلية/القادسية جامعة507.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيكاظم محسن نذير هبه50482241822025005

القانون كلية/القادسية جامعة507.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعلوان جميل مظلوم اسماء50483241822080004

القانون كلية/القادسية جامعة507.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيكاظم منفي رحيم احمد50484241821016002

القانون كلية/القادسية جامعة507.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيكاظم ميري عماد محمد50485241821003041

القانون كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيدهيمش حسين عبد سجى50486241822139026

القانون كلية/القادسية جامعة505.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيخليف محمد كاظم زينب50487241822094013

القانون كلية/القادسية جامعة505.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيكاظم شالكه حساب حيدر50488241821036008

القانون كلية/القادسية جامعة504.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيعباس تركي فارس فاطمه50489241822124021

القانون كلية/القادسية جامعة502.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيشاني جبار االمير عبد تبارك50490241822080012

القانون كلية/القادسية جامعة502.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيحسين متعب رشيد اتكال50491241822095001

القانون كلية/القادسية جامعة502.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيدخيل هدهود خضير علي50492241821010029

القانون كلية/القادسية جامعة501.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيهالل هادي صاحب علي50493241821019028

القانون كلية/القادسية جامعة501.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيحمزه بزاك كامل بالسم50494241821159002

القانون كلية/القادسية جامعة500.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيمرتضى كاظم محمد بتول50495241822122006

القانون كلية/القادسية جامعة500.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيمهدي هادي مهدي بنين50496241822094004

القانون كلية/القادسية جامعة500.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيسلمان طارق خالد ميسم50497241822094024

القانون كلية/القادسية جامعة500.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيدايخ عبيد صباح زيدون50498241821030020

القانون كلية/القادسية جامعة500.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعلي كاظم حسن مؤمل50499241821012040

القانون كلية/القادسية جامعة499.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيبردان شامه ابو صالح فاطمه50500241822134043

القانون كلية/القادسية جامعة499.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيجاسم عبد غانم زهراء50501241822110015

القانون كلية/القادسية جامعة497.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيمحمد هاشم كريم حسن50502241821009013

القانون كلية/القادسية جامعة497.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيمهنا حاجم الحسين عبد علياء50503241822094019

القانون كلية/القادسية جامعة497.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيعوده مطلب الحسين عبد مصطفى50504241821040045

القانون كلية/القادسية جامعة496.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيحرش عبد الزهرة عبد حيدر50505241821021011

القانون كلية/القادسية جامعة496.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيساجت محسن محمد امجد50506241821015010

القانون كلية/القادسية جامعة496.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيشاهين شاكر رزاق زهراء50507241822094008

القانون كلية/القادسية جامعة496.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيالنبي عبد حنون عايد شيماء50508241822140043

القانون كلية/القادسية جامعة495.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيمحمد سعدون جابر كرار50509241821018040

القانون كلية/القادسية جامعة495.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعبد هبان جواد االمير عبد50510241821024025

القانون كلية/القادسية جامعة494.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيسرهيد جاسم ناظم مؤمل50511241821015054

القانون كلية/القادسية جامعة494.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيسمين مطرود حسين فاطمة50512241822121035
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القانون كلية/القادسية جامعة493.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجياد علي عبد فواز زهراء50513241822102033

القانون كلية/القادسية جامعة493.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيهالل عبد حميد رانية50514241822123009

القانون كلية/القادسية جامعة493.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيشبوط حمزه جميل حسين50515241821025015

القانون كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيمتعب عباس خضير مسرات50516241822139033

القانون كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبياحمد حسن كامل نرجس50517241822118046

القانون كلية/القادسية جامعة491.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيعلي هاني جمال هاني50518241821029069

القانون كلية/القادسية جامعة491.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيهللا جار علي احسان مرتضى50519241821035032

القانون كلية/القادسية جامعة491.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيالهادي عبد برهان قاسم زهراء50520241822124012

القانون كلية/القادسية جامعة490.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبينجم زيد عبد حاكم علي50521241821024028

القانون كلية/القادسية جامعة490.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيناصر الحسين عبد علي مريم50522241822124025

القانون كلية/القادسية جامعة490.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيكوثر عباس حميد ضرغام50523241821060016

القانون كلية/القادسية جامعة489.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيهادي جميل عصام زينب50524241822020003

القانون كلية/القادسية جامعة488.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيفشول كاظم علي حسين50525241821150006

القانون كلية/القادسية جامعة488.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيسلومي حسين علي احمد50526241821011002

القانون كلية/القادسية جامعة487.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيسلمان رشيد عبيد علي50527241821060024

القانون كلية/القادسية جامعة487.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيمحمد كاظم احمد ضياء50528241821049020

القانون كلية/القادسية جامعة487.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيهللا عبد حسن الحسين عبد بنين50529241822101003

القانون كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيحمزه كاظم جعفر حسين50530241821015020

القانون كلية/القادسية جامعة486.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحبل حمد ناجي فرح50531241822118042

القانون كلية/القادسية جامعة485.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيجاسم كاظم محمد ايات50532241822135003

القانون كلية/القادسية جامعة485.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيطراد خشان الحر عبد غيث50533241821029048

القانون كلية/القادسية جامعة485.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيحسون عبد عقيل صادق محمد50534241821022035

القانون كلية/القادسية جامعة484.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيحسين غازي فيصل مقداد50535241821040047

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيابراهيم خيري نعيم ساجده50536241822111023

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيعبد جليل رضا مريم50537241822100041

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيجاسم حنون كريم ضحى50538241822110024

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيعبود مهدي صالح استبرق50539241822122001

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيمحمد حبيب شاكر رؤى50540241822100019

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيرحيل خماط خضير احالم50541241822111002

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيجوني فاضل عباس زينب50542241822135011

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحسب خضير ياسين زهراء50543241822118025

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيهاطور منديل سعد منار50544241822220045

القانون كلية/القادسية جامعة483.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيرشيد غازي صالح سمر50545241822121027

القانون كلية/القادسية جامعة482.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيبالل الكاظم عبد فالح بنين50546241822105006

القانون كلية/القادسية جامعة482.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيهرس سويد نايف ريف50547241822093012

القانون كلية/القادسية جامعة482.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعطيه العباس عبد حسين ساره50548241822145019

القانون كلية/القادسية جامعة482.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيحسين محمد علي محمد50549241821156028

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيناصر ناظم حيدر حوراء50550241822110008

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيحمزه عبيد علي نور50551241822095058

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيسلمان مطرود السادة عبد محمد50552241821030049

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيزباله طراد مجبل وليد50553241821029070

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيهالل طالب حسين مصطفى50554241821156032

القانون كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيرواد إسماعيل هادي عباس50555241821035019

القانون كلية/القادسية جامعة480.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيمهدي محمد جاسم علي50556241821152014
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القانون كلية/القادسية جامعة480.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد سالم محمد50557241821009039

القانون كلية/القادسية جامعة480.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيحمد ناصر عصام احمد50558241821055001

القانون كلية/القادسية جامعة480.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيطوفان الحسين عبد علي حسن50559241821011008

القانون كلية/القادسية جامعة479.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيطحيور راهي كاظم رحيم50560241821036010

القانون كلية/القادسية جامعة479.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيسرحان حسين علي تبارك50561241822101006

القانون كلية/القادسية جامعة479.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيصياح هادي االمير عبد محمد50562241821029058

القانون كلية/القادسية جامعة478.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيلهيمص علي حسين حيدر50563241821024016

القانون كلية/القادسية جامعة478.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيمحان كاظم علي حيدر50564241821019013

القانون كلية/القادسية جامعة477.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيحواس موسى جبار علي50565241821033023

القانون كلية/القادسية جامعة477.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيمغري جابر طالب حوراء50566241822080015

القانون كلية/القادسية جامعة477.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيكشمر سعود مهدي سناء50567241822102043

القانون كلية/القادسية جامعة476.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيجاسم حميد باسم محمد50568241821033029

القانون كلية/القادسية جامعة671.7المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسن هادي عدنان الهدى نور50569241842084051

القانون كلية/القادسية جامعة638.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكمر عبد محمد حوراء50570241842119063

القانون كلية/القادسية جامعة615.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيطريطر علي حسين علي50571241841014017

القانون كلية/القادسية جامعة594.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد كريم عباس مهدي50572241841016085

القانون كلية/القادسية جامعة591.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمشعل عاجل ثجيل سحر50573241842114147

القانون كلية/القادسية جامعة590.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيسايب ياسر سعيد محمد50574241841065012

القانون كلية/القادسية جامعة588.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيراضي هالل احمد مؤمل50575241841037044

القانون كلية/القادسية جامعة587.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيداخل ساجت رزاق انوار50576241742119021

القانون كلية/القادسية جامعة579.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمهدي وداعه االمير عبد المهدي50577241841001029

القانون كلية/القادسية جامعة576.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس حسن جمال صادق محمد50578241841070027

القانون كلية/القادسية جامعة573.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحسينه حراب صبار هدى50579241842139122

القانون كلية/القادسية جامعة571.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيشواله جاسم علي حسن50580241841169010

القانون كلية/القادسية جامعة569.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعبد نعيم ماجد زيدون50581241841076027

القانون كلية/القادسية جامعة566.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين غانم حسن علي50582241841001175

القانون كلية/القادسية جامعة565.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد علي سعيد غيث50583241841168030

القانون كلية/القادسية جامعة564.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان كريم رضا زهراء50584241842094058

القانون كلية/القادسية جامعة560.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيخضير الحمزه عبد اركان منتظر50585241841037064

القانون كلية/القادسية جامعة555.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حسين رغدان االء50586241842123007

القانون كلية/القادسية جامعة555.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبدالحمزة هالل مسار50587241842085070

القانون كلية/القادسية جامعة551.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيسعد الكاظم عبد ازهر نغم50588241842100073

القانون كلية/القادسية جامعة549.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيغازي االمير عبد علي دنيا50589241842106037

القانون كلية/القادسية جامعة549.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عواد شاكر احمد50590241841029004

القانون كلية/القادسية جامعة569.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن فليح احمد مرتضى50591241851027092

القانون كلية/القادسية جامعة556.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقي عبد ادريس خالد مؤمل50592241851016088

القانون كلية/القادسية جامعة545.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم عاد منار50593241852114093

القانون كلية/القادسية جامعة539.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةتطبيقيصالح شهيد معين صالح50594241851038019

القانون كلية/القادسية جامعة533.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم هادي ناصر مصطفى50595241851027102

القانون كلية/القادسية جامعة524.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيكاطع حمزه حسن فائق50596241851168041

القانون كلية/القادسية جامعة521.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيكحط حسين علي زينب50597241852114051

القانون كلية/القادسية جامعة518.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد دوري حسن زينب50598241852096024

القانون كلية/القادسية جامعة518.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيسهيل عبيس جاسم بنين50599241852118008

التمريض كلية/القادسية جامعة679.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد موحان بدر فاطمه50600241842120172
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التمريض كلية/القادسية جامعة679.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد االمير عبد فائز زينب50601241842108075

التمريض كلية/القادسية جامعة679.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائياالخوة عبد غانم محمد اميرة50602241842119014

التمريض كلية/القادسية جامعة679.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين الكريم عبد الرسول عبد شهد50603241842118067

التمريض كلية/القادسية جامعة678.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمهبش مهدي حازم علي50604241841003103

التمريض كلية/القادسية جامعة677.1المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم رياض محمد50605241841041054

التمريض كلية/القادسية جامعة676.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيطالب حنيبر صالح فاطمة50606241842159007

التمريض كلية/القادسية جامعة675.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحاجم نور حبيب مصطفى50607241841002092

التمريض كلية/القادسية جامعة675.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيخرنوب لفته كريم رقيه50608241842107035

التمريض كلية/القادسية جامعة673.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيصالح مهدي الكريم عبد ياسر50609241841001313

التمريض كلية/القادسية جامعة673.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيركبان كاظم السادة عبد براء50610241842106015

التمريض كلية/القادسية جامعة673.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسون اسماعيل عامر زينب50611241842121099

التمريض كلية/القادسية جامعة673.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم فاضل محمد دعاء50612241842094031

التمريض كلية/القادسية جامعة673.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيالزهره عبد حاكم وليد يقين50613241842102127

التمريض كلية/القادسية جامعة672.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي طارش محمد طيبه50614241842101042

التمريض كلية/القادسية جامعة672.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعجيل كشاش سعد انوار50615241842220035

التمريض كلية/القادسية جامعة672.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحمود محي عباس الهدى نور50616241842102114

التمريض كلية/القادسية جامعة671.2المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيجبر حسوني نعمه سراء50617241842084036

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبد مهدي صالح بنين50618241842106021

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيغريب صبيح رحيم فاطمه50619241842110064

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيوناس جابر غنيم مؤمن50620241841027115

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيرسن عاجل الكاظم عبد علي50621241841001195

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجابر محمد علي ناديه50622241842149032

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعكرب كامل محمد رقيه50623241842220118

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0المختلطة تبارك ثانويةالديوانيةاحيائيسياب الحمزه عبد علي فاطمة50624241842164006

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعلوان محسن هللا عبد حيدر50625131841224007

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيابراهيم عربي كريم كرار50626221741091078

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيمحمد جمعه سلمان حسين50627211841007012

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين نعمه مازن نعمه50628241841001306

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيجينه طراد العال عبد عبله50629241842146043

التمريض كلية/القادسية جامعة671.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعبد هاتف مهند روان50630241842121067

التمريض كلية/القادسية جامعة670.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيغريب حسين علي حسن50631241841028016

التمريض كلية/القادسية جامعة670.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحمزه حافظ عليوي محمد50632241841001264

التمريض كلية/القادسية جامعة670.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيرستم رحيم حيدر جاسم50633241841030004

التمريض كلية/القادسية جامعة670.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعبدالحسين كريم حسن فاتن50634241842110063

التمريض كلية/القادسية جامعة670.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيراضي نعمه صالح زهراء50635241842120093

التمريض كلية/القادسية جامعة669.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد لفته جميل بيداء50636241842114040

التمريض كلية/القادسية جامعة669.0الخارجياتالديوانيةاحيائيغبيني عبيد يوسف لبنى50637241842401018

التمريض كلية/القادسية جامعة669.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيحسين وحيد حسن فاطمة50638231842167011

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعزيز عبد هاشم الفقار ذو50639241841037021

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم صالح مهدي حوراء50640241842094027

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيمزهر كاظم هادي زبيدة50641231842211010

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسن جبر مخلص اسراء50642241842100006

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد عناد حسن ضحى50643231842120108

التمريض كلية/القادسية جامعة668.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيمحيسن العالي عبد باسم مريم50644241842107096
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التمريض كلية/القادسية جامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيصكبان هاتف شاكر فاطمه50645241842114207

التمريض كلية/القادسية جامعة667.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيشنون كاظم شاكر وسام50646241841001312

التمريض كلية/القادسية جامعة666.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيجميل عبدالكاظم ظافر كوثر50647241842082071

التمريض كلية/القادسية جامعة666.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعبود دبيس صخيل بشرى50648241842134018

التمريض كلية/القادسية جامعة666.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيعبادي الصاحب عبد كريم ضحى50649231842211016

التمريض كلية/القادسية جامعة666.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عبد صالح حوراء50650241842121042

التمريض كلية/القادسية جامعة665.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعباس نهاب عباس صابرين50651241842102082

التمريض كلية/القادسية جامعة665.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيخلخال حسين خالد ايات50652241842119016

التمريض كلية/القادسية جامعة665.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيجبار كاظم قاسم لقاء50653241842146052

التمريض كلية/القادسية جامعة665.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عباس خضير االء50654241842139006

التمريض كلية/القادسية جامعة665.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعوجه ابو حاجم فالح نور50655241842169026

التمريض كلية/القادسية جامعة664.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائي عبد علي عبد احمد سارة50656241842092023

التمريض كلية/القادسية جامعة664.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشنان عبود رائد الهدى نور50657241842114262

التمريض كلية/القادسية جامعة663.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيهادي الحسن عبد عماد بنين50658241842141022

التمريض كلية/القادسية جامعة663.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيفلح عبيد حسين زهراء50659241842102051

التمريض كلية/القادسية جامعة663.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جاسم الرزاق عبد رقية50660241842106044

التمريض كلية/القادسية جامعة662.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيمايع جبار حمزه ايمان50661241842139011

التمريض كلية/القادسية جامعة661.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيخلف عطشان قاسم فاطمه50662241842095088

التمريض كلية/القادسية جامعة661.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيدي عباس مكي نور50663241842120222

التمريض كلية/القادسية جامعة661.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيجواد مهدي سامي شهد50664241842082054

التمريض كلية/القادسية جامعة659.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمراد تركي رعد عال50665241842220220

التمريض كلية/القادسية جامعة659.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحران جابر علي ساره50666241842095068

التمريض كلية/القادسية جامعة658.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالقادر عبد كيالن محمد منار50667141842104036

التمريض كلية/القادسية جامعة658.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيبرهان حسان االمير عبد هدى50668241842220322

التمريض كلية/القادسية جامعة657.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيفجر زغير محمد تبارك50669241842119045

التمريض كلية/القادسية جامعة657.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيريكان جعين نعمان زهراء50670241842093049

التمريض كلية/القادسية جامعة657.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيخضير كامل شايع الهدى نور50671241842119176

التمريض كلية/القادسية جامعة656.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائياحمد الرزاق عبد الوهاب عبد ريهام50672311842047083

التمريض كلية/القادسية جامعة656.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي محمد عزيز علي هدى50673241842118097

التمريض كلية/القادسية جامعة656.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عاشور فارس ايات50674241842102017

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة655.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم هاشم اسالم50675241842108007

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة622.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكاظم جبار حسن محمد50676251841045077

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة602.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد نجم يحيى مصطفى50677241841003203

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة579.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيوناس عبد هادي شيماء50678241842124098

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة578.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحلواص خضر احمد مصطفى50679241841003193

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة574.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كاظم خالد المنتظر محمد50680241841031030

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة571.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ثامر احمد محمد50681241841027117

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة559.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيناجي رحيم عالوي محمد50682241841031035

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة553.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد فرحان احمد رحيل50683111842073026

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة552.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيالساده عبد حميد علي كوثر50684241842077080

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة541.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيواوي علي فاضل رحيم50685231841017066

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة535.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيشنوت جواد نعيم ثريا50686241842130019

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة532.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعباس هاني كريم كرار50687241841036080

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة532.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين الكل عبد مؤيد مجتبى50688241841203155
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البيطري الطب كلية/القادسية جامعة530.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيبتور كاظم لفته محمد50689241841003179

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة525.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ابوسوده محمود زهراء50690241842113008

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة523.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسن مجيد سعد انسام50691241842103006

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة522.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيجاسور سعدون مؤيد ايناس50692241842106013

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة521.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعباس مشكور رحيم صفاء50693241841169021

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة521.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيحديد فرحان مطشر غفران50694241842130058

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة521.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيالشهيد عبد هللا عبد جعفر موسى50695251841049025

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة521.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان ذرب كريم مريم50696241842134086

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة518.0للبنات األهلية المودة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين عباس رديف دعاء50697131842082002

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة518.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عبد سالم انور50698241841021004

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة517.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعوفي فرحان الكاظم عبد مريم50699241842134084

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة515.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعلوان الكريم عبد رياض فاطمه50700221842162090

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة514.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيحسن كاظم قيصر مؤمل50701241841006056

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة513.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعبد شاكر حسين علي50702241841036067

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة513.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيسلمان الصاحب عبد محمد زهراء50703221842165043

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة513.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيسلطان كامل حسين رواء50704241842135016

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة513.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيغالي مجيد الحسن عبد زهراء50705241842095046

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة513.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد الكريم عبد رعد سارة50706241842106068

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة508.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيالعظيم عبد جسام مظفر حسين50707241841010042

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة506.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيتهلوك مبدر مصعب كاظم50708241841204053

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة506.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيسرحان دخيل محمد البنين ام50709241842220028

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة504.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبد حمزه حنان50710241842108030

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة502.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عجمي فاضل ساره50711241842102071

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة502.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيمطيلب ثابت ناجح آية50712241842139002

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة502.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيالحمزه عبد عباس رياض حسين50713241841008033

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة501.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن ناصر عمر الهدى نور50714241842108114

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة501.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكنش ابراهيم شاكر زهير50715231841008067

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة500.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيياسين الحسين عبد عيسى معصومه50716241842146056

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة499.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كاظم جبار خالد50717241841062023

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة499.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيفهد لويخ وناس وسن50718241842107113

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة499.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةاحيائيتركي االمير عبد عصام علي50719241841055007

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي عباس امير50720241841018014

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة498.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحواس عبد رحمن نوره50721241842101064

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة498.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جاسم كاظم كوثر50722241842138024

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيالزهرة عبد جابر لقاء محمد50723241841018077

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة497.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيصباح عايز جالل فاطمه50724241842085063

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة497.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيعطيه نعمه سالم سيف50725231841023010

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة497.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيكاظم الحسن عبد جواد مخلد50726251841111035

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة497.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيبدر حاكم حامد حسين50727241841011017

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة497.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيهالل علي نبيل عباس50728241841006033

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة496.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيزغير محمد عزالدين زينب50729241842110052

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مهدي علي سارة50730241742103052

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة494.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيعيدان شاكر محمود بنين50731271842096005

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحنتور فاضل حاكم عباس50732241841008062
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البيطري الطب كلية/القادسية جامعة493.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيهيلي جعفر فوزي مصطفى50733241841076098

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة492.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيعبد فرحان قاسم منتظر50734241841018092

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة492.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيفجر عجيل الرحمن عبد جعفر50735221841019024

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيهالل علي نبيل نور50736241842118094

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة492.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيدنان هللا على عباس ثامر50737231841169018

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة492.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعبيد حميد السالم عبد تمارا50738231842117038

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة491.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيتهلوك مطرود هديب حسين50739241741009011

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة491.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيحوذان رحيل فليح عباس50740221841225019

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة491.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيناجي جابر كريم فاضل50741241841028050

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة491.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجابر الحسين عبد رضا زهراء50742231842142089

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة490.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود هادي محمد حسن50743241841003040

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة490.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي صالح الهدى نور50744241842095101

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة490.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحمود محي كاظم اسراء50745241842102008

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة490.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين عباس عالء كاظم50746251841122158

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسون كاظم هادي حوراء50747241842114062

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعواد علي حسين حوراء50748241842220076

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين فاضل احمد براق50749241842107015

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيشناوة كاظم عزيز عالء50750231841167014

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعبد مهدي حيدر الكرار50751221841040012

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعباس عزيز رحمن مصطفى50752221841307114

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه مدلول هادي مؤمل50753241841037047

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة488.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه برهان حسن مصطفى50754241841003194

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة487.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكسار حسن نعيم رواء50755241842114093

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة487.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيلفته حسين سامي اديان50756241842220397

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة486.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيالزم ياسر صدام فرقان50757221842188025

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة485.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيفرعون حمزة غانم وسام50758231841187022

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة485.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جدعان احمد بنين50759241842106017

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة485.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيغالي مجيد عباس زينب50760241842095061

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة484.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس سعيد ستار نور50761241842080112

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة484.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجاسم مسلم عباس علي50762251841205115

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة484.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيمهلهل هاشم عباس حوراء50763261842086031

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة483.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد احمد العليم عبد كرار50764271841154051

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة483.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيزكيط علي جليل علي50765241841031021

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة483.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيناصر كاظم قادر حيدر50766241841010048

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد كاظم جواد سجى50767251842053042

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة482.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيسهر خلف عواد محمد50768251841016057

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة482.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم حسين عصام فاطمه50769231842088256

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة482.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيمطر كاظم خضير هجران50770241842122056

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة481.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسين طالب علي50771241841027098

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعلي حسن سعيد عباس50772231841252075

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيلفته عطية كاظم كرار50773231841252123

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةاحيائيموسى داخل ميري علي50774241841007018

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعليوي سعيد رائد ظفر50775241842220210

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيمالك الواحد عبد راهي احمد50776241841053002
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البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبد محسن حيدر الفقار ذو50777251841150146

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجبر بالش علي مقتدى50778271841005304

الزراعة كلية/القادسية جامعة473.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيراضي فهد شاكر حيدر50779261841205008

الزراعة كلية/القادسية جامعة472.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحنون عويد نعمه مصطفى50780241841002096

الزراعة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيداود صبيح علي الصادق محمد50781241841003147

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0الخارجيونالديوانيةاحيائيحمزه حسين احمد حيدر50782241841400015

الزراعة كلية/القادسية جامعة457.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيشاوي مسلم غازي زهراء50783241842118046

الزراعة كلية/القادسية جامعة457.0للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةالديوانيةاحيائيوداعة زاهي طارق زهراء50784241842181006

الزراعة كلية/القادسية جامعة455.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيصكر خلف حيدر حميده50785241842122012

الزراعة كلية/القادسية جامعة454.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيتمل ناجي صباح ضحى50786241842110059

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيدشر علي حسين علياء50787241842149020

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيحمادي سالم حيدر تبارك50788231842130008

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم عبد حسين ساره50789241842141051

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيعبطان زغير علي سلوى50790241842100049

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي االئمة عبد مهدي جنات50791241742085019

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيعطية جابر مجيد نوره50792241842130079

الزراعة كلية/القادسية جامعة447.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان زيد عبد جهاد محمد50793241841062055

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيذياب محمد جاسم ساره50794251842112021

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حسن صالح طه50795241841010065

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحسين غبن كريم رؤى50796241842094035

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيناصر االمير عبد ساجد حسين50797241841001073

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجويد بجاي باسم علي محمد50798241841001262

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيدريس خضير سلمان حسين50799241841207075

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعباس فضل محي هللا عبد50800241841005088

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعوده هللا عبد الحسين عبد ساره50801251842097065

الزراعة كلية/القادسية جامعة444.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر هللا عبد عواد حوراء50802241842119062

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد ابريهي خليل محمد50803241841002074

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيدهاري عويز سعود نبأ50804241842095096

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات االهلية بغداد ثانويةالديوانيةاحيائيتومان كريم كاظم اسراء50805241742127002

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم رضيو علي حوراء50806241842138008

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيعمران كريم عباس ميسم50807241842143025

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيظاهر مدلول جبار دعاء50808241842110022

الزراعة كلية/القادسية جامعة441.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيضامن عبدالكاظم جواد سجى50809241842082051

الزراعة كلية/القادسية جامعة487.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيخضر شاكر رحيم شهد50810241852121030

الزراعة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيلهمود فاهم علي سحر50811241852142013

الزراعة كلية/القادسية جامعة484.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي حامد قصي علي50812241851003046

الزراعة كلية/القادسية جامعة479.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيفزاع ساجت كاطع اياد50813241851010011

الزراعة كلية/القادسية جامعة475.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيبحلوك راضي عزيز علي50814241851160021

الزراعة كلية/القادسية جامعة472.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيكريش حمد حيدر حسن50815241851004009

الزراعة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمجهول زغير فرقد صفا50816241852120034

الزراعة كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان حسين علي حسين50817241851071018

الزراعة كلية/القادسية جامعة470.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيكنيو جبر الهادي عبد علي50818271751005079

الزراعة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد حواس الحمزه عبد فاطمه50819241852101041

الزراعة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيجرمط علي محمد زينب50820231852124027
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الزراعة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته محمد جاسم زينب50821241852095025

الزراعة كلية/القادسية جامعة467.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان حسين علي جعفر50822241851203067

الزراعة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيمنسي محسن حميد حنين50823241852093012

الزراعة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيخضر كريز حامد كوثر50824241852146018

الزراعة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيعزيز امين علي زينب50825241852142011

الزراعة كلية/القادسية جامعة466.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود رحيم وسام امير50826241851203053

الزراعة كلية/القادسية جامعة466.0للبنين االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةتطبيقيالزهرة عبد االمير عبد علي أحمد50827241751050002

الزراعة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيلهمود فاهم علي سماح50828241852142014

الزراعة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيهداله حمزه محمد طيبه50829241852101037

الزراعة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر شاكر الرزاق عبد فاطمة50830241852121037

الزراعة كلية/القادسية جامعة465.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعلي عبد عباس شكري مرتجى50831241851001082

الزراعة كلية/القادسية جامعة464.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقياالمير عبد هادي مروان فاطمه50832241852220082

الزراعة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم صافي محمد كرار50833241851002061

الزراعة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيس رحمن قاسم سلمان50834241851013039

الزراعة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيالسادة عبد كاظم علي صابرين50835241852119045

الزراعة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيشمران عثمان محمد الهدى نور50836241852126036

الزراعة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيعطية جابر فريح محمد50837281851023016

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد كاظم علي ريام50838241852118022

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن رهيف عزيز فرقان50839241852101045

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيحسين رشيد الزهره عبد مثنى50840231851005042

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي بشير عماد محمد50841241851018056

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس حسين عالء امير50842241851015011

الزراعة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد محمد صاحب نور50843241852106056

الزراعة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم روضان عهد علي50844241851036071

الزراعة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيذياب مرحان حسان هيلين50845241852106060

الزراعة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر كاطع محمد فاطمة50846241852123046

الزراعة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيعلي حسين ثامر زهراء50847281852081018

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيطخاخ كريم جبار فاطمه50848241852102053

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين سرتيب جعفر شهد50849241852121029

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون هادي الكاظم عبد أمال50850241852123005

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد محمد رائد هاني50851221851008036

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقينغاش عاجل حويش حوراء50852241852220111

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين عبد حسون صادق50853241851211008

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةتطبيقيخشال الزهره عبد علي زمن50854241852154007

الزراعة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه تركي علي حسين50855241851203098

الزراعة كلية/القادسية جامعة457.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيشريف ابراهيم جليل علياء50856241852102048

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيخضير عطيه خزعل حسين50857241851076004

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود مجيد ناظم عالء50858241751038024

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيفرج اجبير محمد رسل50859241852096019

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيفرحان ياقوت عباس سيماء50860241852220069

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسينه لشه كريم زينب50861241852220056

الزراعة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقياسد مهدي صالح كرار50862261851021021

الزراعة كلية/القادسية جامعة455.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيهيجل جياد حمزة جنان50863241852100030

الزراعة كلية/القادسية جامعة455.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن عزاوي سليم زهراء50864241852166004
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الزراعة كلية/القادسية جامعة455.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد خيون علي سجاد50865241851203151

الزراعة كلية/القادسية جامعة455.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود وناس صباح سيف50866241851003029

الزراعة كلية/القادسية جامعة454.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيالرضا عبد المهدي عبد باسم محمد50867241851203270

الزراعة كلية/القادسية جامعة454.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمجهول زغير فرقد مروة50868241852120044

الزراعة كلية/القادسية جامعة453.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيرضا محمد سالم افنان50869241852119003

الزراعة كلية/القادسية جامعة453.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيخشان سرتيب ناصر ايات50870241852100017

الزراعة كلية/القادسية جامعة453.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجحيش كاظم سعود نايف50871291851153240

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي جابر هادي سناء50872241852114059

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار المحسن عبد محمد علي50873241851039035

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيجوده علي جاسم بنين50874241852134008

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا عبد هللا عطا حسين شذى50875241852220118

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيباصي حمود سعد علي50876231851251188

الزراعة كلية/القادسية جامعة452.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيعطش كاظم رياض جعفر50877241851002013

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيريكان الواحد عبد محمد فاطمة50878241852094018

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن ورد الحسين عبد ندى50879241752119039

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن مالك ماجد اثير50880241851036002

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيرهيف عباس الحسين عبد اسراء50881241852118002

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيهاشم حمادي مهدي ايالف50882241852123007

الزراعة كلية/القادسية جامعة451.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيعسكر محمود علي رقيه50883241852142004

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد عمران علي احمد50884241851030004

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن جواد محمد سجى50885241852114056

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي جودي سعد زينب50886241852121022

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد عبد حيدر حسنين50887241851203084

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيناصر حاكم حمود زهراء50888241852108018

الزراعة كلية/القادسية جامعة450.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيهادي سرحان ناجي نسرين50889241852020007

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس ياسر حمزة رسل50890241852119025

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيدايخ راضي هللا عبد بارق50891291851106006

الزراعة كلية/القادسية جامعة449.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان مطر رياض زهراء50892241852101021

الزراعة كلية/القادسية جامعة448.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيسرحان خضير جبار آمنه50893241852118001

الزراعة كلية/القادسية جامعة448.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيحسين العباس عبد حسين ياسين50894241851001103

الزراعة كلية/القادسية جامعة447.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيفاضل ساجت سلومي هجران50895241852126037

الزراعة كلية/القادسية جامعة447.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي محمد جاسم هللا عبد50896241751003058

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيهالل عوده الرحيم عبد منتظر50897241851203321

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيصويح محمد هاشم حيدر50898241851001039

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعكموش شيال كاظم غفران50899241852123043

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيمحمد هادي باسم مهجة50900231852077043

الزراعة كلية/القادسية جامعة446.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيصخيل محمد حازم محمد50901241851015079

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود عزيز حميد االء50902241852108004

الزراعة كلية/القادسية جامعة445.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزه عبود فاضل زينب50903241852220054

الزراعة كلية/القادسية جامعة444.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيعشعش تركي حسن دعاء50904291852077014

الزراعة كلية/القادسية جامعة444.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين علي حسين هدى50905241852160020

الزراعة كلية/القادسية جامعة444.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيكماش خضير غانم هجران50906231852103029

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين مسلم طاهر زهراء50907241852103020

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحالوب لفتة عدنان زهراء50908241852106021

2889 من 1157 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد سوادي فيصل كرار50909241851203256

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقياسماعيل راضي غالب هللا عبد50910241851001053

الزراعة كلية/القادسية جامعة443.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيسلمان خوذه ابو رسول زيد50911251851153050

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيمخيف حسين علي زهراء50912241852119031

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيحلواص كامل حازم ورود50913241852119068

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعلي مهدي صالح زينه50914231852080040

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنين العباس ثانويةكربالءتطبيقيهاشم علوان حسين علي50915271851043009

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمنون عليوي كلف محمد50916241851203287

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيسبهان عصفور فاضل الفقار ذو50917241851207058

الزراعة كلية/القادسية جامعة442.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجياد هللا عبد عباس عقيل50918241851203193

الزراعة كلية/القادسية جامعة441.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيحسون لفته سلمان بان50919241852153001

الزراعة كلية/القادسية جامعة441.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيزباله عجالوي سليم آمنه50920241852093001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة563.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعبيد حمود فليح حليم50921291821010045

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة551.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةادبيسوادي بدر الحسين عبد عامر50922241821153005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة548.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيحمدان علي احسان شقاء50923241822116021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة540.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيهادي موسى فارس ايوب50924231821006013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة530.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيجحيل جابر ناصر محمد50925241821011033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة528.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيكلهام حسون كاظم حال50926241822095017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة526.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيعكله هاني جميل يوسف50927231821200049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة524.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيموسى علي حسن غفران50928241822111029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة523.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيعباس اسماعيل جهادي علي50929231821200033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة521.0الخارجياتالديوانيةادبيصافي االمير عبد علي اسراء50930241822401003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة519.0الخارجياتكربالءادبيجبر علي عبد فالح اسراء50931271822401005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة516.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيجاسم وناس عباس زهراء50932241822080022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة512.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيعلي وناس االمير عبد يوسف50933241821011037

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة510.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيعريعر عطب الحسن عبد فاضل50934241821155022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة508.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيعبد الكاظم عبد رضا علي50935241821040029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة507.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيعزيز محسن سليم علي50936241821155020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيعطيه عبيد علي فرقان50937241822094021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة505.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيحسين رداد رشيد حسين50938221821376025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة502.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيكاظم الحمزة عبد أحمد براء50939231822089007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة494.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيغازي مجلك تركي زيد50940231821186009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة494.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيكاطع حمزه جابر امجد50941241821051007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيمحيسن طالب محمد مؤمل50942251821017034

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيحمادي ظاهر سعد صائب50943241821161013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيمشاري خطيط غائب فاطمه50944241822104033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمصيخ حوم ثامر امير50945231821014013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيهاشم كاظم عدنان سيف50946271821031092

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيعطية صالح جعيز زهراء50947231822089023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيكاظم راهي مهدي ضرغام50948241821010024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيصيهود غضبان هادي عباس50949251821047024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة485.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيسبع محمد جبار صفا50950121822092038

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبياحمد نعمه محمد علي50951251821025067

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمرخت عطشان فيصل محمد50952291821010118
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعباده جرد احمد امير50953291821010013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكاظم حمزة عامر بنين50954241822104007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيكرزول جاسم علي نور50955241822101035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيخشان حمزة طالب زهراء50956241822104019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيكاظم راشد عامر زهراء50957231822088019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيجاسم مرهون حسين هيثم50958241821040055

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيساجت عبد سعدي زهراء50959241822121020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيمنشد جبار منعم امير50960291821016012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحسن علي فاضل حسين50961231821044033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبيعنيد خويط هويش صالح50962221821308003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيحمد عبيد خالد هللا عبد50963231821160020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيكاطع محمد حسين نور50964241822124027

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيطخاخ شهيد سعيد ضحى50965241822102047

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيعبد مظلوم تركي علي50966231821042026

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبينور جاسم امجد رسل50967241822107010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة472.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيحسين راشد حمزة مقتدى50968111821203210

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة472.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيعداي سلمان ريحان حسين50969241821018019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة472.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيعبادي سواد رضا سجاد50970231821172013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيرخيص علي حسن مريم50971241822135020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيهللا خير جعب جفات حوراء50972241822100014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة470.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيادبيحسين فالح حاكم سجاد50973221821309007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة470.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيهللا عبد موسى كريم حيدر50974241821204029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد محمد فاطمه50975241822108010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيحمزه حايف جبار علي50976241821010028

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيمحيسن فليح علي سجى50977241822101022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيالساده عبد عباس الزهره عبد فاتن50978241822111030

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيحاكم جبار عدي زينب50979241822112014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد جبار فائق آيات50980241822113001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيفليح راضي صالح ميثم50981241821039011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيمهنا محمد عيسى بسعاد50982241822102011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيجاسم جبر احمد روان50983241822120012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيضليع عباس زغير باقر50984241821024010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيجبير عصفور مهدي زهراء50985241822080024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيحمزة مطلب غالب سالم50986241821005016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيجبار الحسين عبد كاظم محمد50987241821161018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيعلي كاظم علي بنين50988241822094003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيفنجان اليج عايد محمد50989241821038043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيمحمد مهدي فالح زهراء50990231822145014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيمهر خساره شافع محمد50991241821009040

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيفهد عباس حليم طالب50992241821152011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيحلواص جابر محمد خديجة50993241822139012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيالرضا عبد عون عبد قحطان أزل50994241822139001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجميل حمد كتاب كرار50995231821160030

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيشمخي مطر سعيد مهند50996241821060036
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيدوحي كاظم الرحيم عبد كاظم50997241821150019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعلي عبد فاهم الحسين عبد محمد50998241821024035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيكاظم حسين ناصر زهراء50999241822106017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيعلي حسين علي عزيز51000241821033022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيفضيل عبيد عجمي قاسم51001231821055042

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيكاظم محمد جاسم كاظم51002241821051049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيموسى حسين علي باقر51003241821040005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيصبار رباط صالح عالء51004241821155018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيكاطع سوادي جالب مرتضى51005241821009043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيكريش عاشور فاظل محمد51006241821004066

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيمرهج عاجل هادي التقي محمد51007241821019035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيجبر كاظم جواد مرتضى51008241821063025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيحمادي طويش جابر زينب51009241822123015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيكرمد خلبوص رشيد سجاد51010231821042019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيرياح هاشم محمد مصطفى51011251821025102

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيمحمد الرزاق عبد كريم حنين51012241822135004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيناصر حموز جابر امجد51013241821015009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيصياح عوده الصاحب عبد موسى51014291821006057

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةادبيعكوبي رياض محمد زينب51015241822092006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيخلف عواد اياد عباس51016241821019023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيلفته لول ابو فاضل هدى51017241822095059

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيحلبوص عبد محمد منار51018241822140055

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيظاهر فرحان عباس منتظر51019261821006087

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيعلي عباس كاظم زهراء51020231822145016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيمنشد جبار كزار محسن51021291821016073

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيحميدي ثامر جوده حسام51022221821376018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيسلمان كاظم كريم فاضل51023241821007032

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيفشالن جياد شعيل حسين51024241821060011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيحمزه جاسم حميد حسين51025241821033009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيتويله ظفير رسول سجاد51026291821023016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيعوده فهد فراك نوره51027241822122035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيمهر خساره نافع اسماء51028241822107002

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيطعمه مهدي رحم شيماء51029241822118034

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيعلي كاظم محمود رسل51030241822123011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيعباس محمد عادل رقية51031241822135007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيكاظم حسين عامر ايوب51032231821165006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيعليوي عبد سمير سرى51033221822135009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيمحيل ناصر جهادي حسن51034241821018015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين حلب ثانويةبابلادبيتايه محي محمد حسن51035231821056004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيداود محمود عادل كريم51036221821041049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيصاحب عامر اسعد مريم51037241822121039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيجواد جابر نايب فاطمه51038241822101031

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيعبيد مهدي صالح حنين51039271822071007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيصبط مهاوش محمد جاسم51040241821049007
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيكاطع عويد عدنان حسين51041261821035016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيجبار عبود صباح كاظم51042241821030045

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيمحمد االمير عبد حسن نرجس51043241822085022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيمشكور عبد كريم اياد51044291821105004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيامطشر زغير سلمان كرار51045261821154016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيطالل كاظم صباح نرجس51046241822159008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعبد محمد فاهم رسل51047241822093011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيعلي سعيد محمد حسين51048241821049013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيعبدان عبادي قاسم أحمد51049241821010005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيعلي حسين كريم حسين51050241821017022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة457.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيدبس خفيف محمد الكريم عبد51051241821011023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيمحمد راضي جليل صفاء51052241821040022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيهادي عواد االمير عبد بنين51053241822118005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيجاسم الكريم عبد العظيم عبد كرار51054291821009094

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيمحمد جاسم رحيم حاتم51055231821200006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيصالح طالب فارس كريم51056231821165034

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيالوارث عبد احمد طه محمد51057291821014192

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيهفار حسين حمزة حسين51058241821024014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعميش مرداس شريف زهراء51059291822084025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيسلمان محسن رشيد حيدر51060261821018027

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة456.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيكاظم صاحب سليم امير51061241821003006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيمهدي كريم حسن صالح51062241821025023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيمراد شمران فايد صابرين51063241822123019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيناهي جويد بهلول الدين بهاء51064241822094005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيراضي عبيد راضي علي51065231821055036

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة455.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعبود محمد سعد مرتضى51066261821158028

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة534.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيداود محمد رياض زينب51067241842080067

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة528.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيجبار هللا عبد احمد نور51068241842097035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة524.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيخطار كاظم جواد ضياء51069241841018047

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة518.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد علوان عبدالجاسم سجى51070241842080082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة511.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيصدام مزهر جواد ياسين51071241841036126

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة510.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيمجهول حنون مدلول حسين51072241841071020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة510.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمهدي صالح نجاح امير51073241841001043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد زايد عالء زينب51074241842139066

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة505.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيناصر عباس صالح عباس51075241841204035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة504.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيرويح بلبول راضي اسراء51076241842123003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة503.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد الجليل عبد نسمت تبارك51077241842220370

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة502.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيبدن مرزوك كاظم ساره51078241842118063

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة502.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجبر سعران شاكر حنين51079241842121039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة501.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيخضير اسماعيل سمير فاطمه51080241842220238

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة501.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيمعارج سلمان عباس قاسم51081241841030029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة501.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم وناس ترمن ساره51082241842107062

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة500.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيحسن جواد فليح حسين51083241841167008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة499.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائينعمة راضي جاسم امتثال51084241842119012
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة498.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين كريم محمد مؤمل51085231841006141

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيغظيه الحسن عبد عادل سجاد51086241841010139

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة497.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيخضير صخيل غانم بنين51087241842102030

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة497.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيخلف فاضل عباس هدى51088241842124165

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة495.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيعزيز شاكر عناد محمد51089241841018073

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم جبر علي فاطمه51090241842124120

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة494.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيفاضل عبدهللا محمد زهراء51091241842102057

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة494.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عبود فليح احمد51092241841028004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مجيد رزاق نور51093241842121204

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة دمدوم عزيز احمد51094241841207017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد شنان مير بنين51095241842220368

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم رحم شهيد هند51096241842139125

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيهادي عبد محمد هند51097241842110085

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم رهيف عليوي فاطمه51098241842112025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة491.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيشاهر مراد ناهر فاطمه51099241842122040

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيسويف غانم نعيم فرح51100241842119159

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة491.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم نعمه مهند مروة51101241842094099

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة491.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حبيب صفاء زهراء51102241842096044

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عليوي حسن رواء51103241842123049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحمود خامان قحطان والء51104241842139127

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم صافي حسن زهراء51105241842122021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيغافل السيد عبد حسن بنين51106241842095015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم فاضل امال51107231842080008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد عبودي العال نهج51108241841008131

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيخيدور حايف عواد فاطمه51109241842138021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه جبار لفته علي51110241841025021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيهلوس عبود محمد جاسم51111241841204016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيشرهان حنوف اسماعيل احمد51112231841209001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد حبيب محمد ضحى51113241842130055

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم الكاظم عبد عماد زينب51114241842118058

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحميد هاني فرحان شهد51115241842220196

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسين صخيل باقر رشا51116241842220114

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد نور عبد رياض غدير51117241842098022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيداود زعيبل داخل ازهار51118241842094001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائييوسف وليد حاكم الهدى نور51119241842139111

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيعباس مزهر رياض حوراء51120241842119059

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيداود جابر قاسم نرمين51121241842141082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيحسون وناس حسن مروه51122241842136039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي صالح مصطفى51123241841001290

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيمجبل ريسان حازم علي51124241841036064

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمطشر جاهل حسين آالء51125241842124013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيذيبان ياسر هاشم تبارك51126241842124035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيجياد عبد تركي كريم51127241841039028

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحسين ثعبان عدنان ذياب51128241841019015
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد كاظم الهدى نور51129231842124069

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حسين محمد خالد51130241841069014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسين سلمان مانع زهراء51131241842110039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه فاهم دوهان اثير51132241841027006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن الرضا عبد بشير الحسين نور51133241841071065

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيخشان مطر كاظم حسن51134241841063009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حميد رياض اسيل51135241842106007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائياسماعيل جياد محسن هبه51136241842220321

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد العزيز عبد حيدر حسن محمد51137241841041050

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيمطرود هادي علي رفل51138241842103031

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كاظم حمزه نور51139241842124149

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعبدالرزاق سعد رعد زينب51140241842082043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان كاظم جواد نور51141241842123113

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيجواد كاظم جابر زهراء51142241842108047

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسان علي عبد فارس أحمد51143241841003002

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيساجت راهي جاسم يقين51144241842104081

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد عدنان رسل51145241842095032

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيجبار الحسين عبد علي زينب51146241842119111

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيجاسم حميد سالم محمد51147231841040045

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيسمير جابر رزاق علي51148241841203108

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيطخاخ شهيد قحطان خلدون51149241841027061

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد اسماعيل زينب51150241842108065

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان دخيل احمد امير51151241841005012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيبزن حسين جاسم تغريد51152241842120035

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائينايف عربي حامد حسين51153291841005033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيحنون بدر حميد دعاء51154241842123039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر عبد علي دعاء51155241842114066

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد هللا مع صباح نور51156241842146061

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ناصر مهدي بتول51157241842080022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس عريمط حسين تقي51158241841203023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيشدهان ناجي كريم زهراء51159241842138012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيعطية غثيث سالم امير51160241841035012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة473.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيالحسن عبد موسى الحسين عبد مؤتمل51161241841001229

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة472.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجباب محمد ناظم براق51162241842102026

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمظلوم عبد عقيد ضحى51163241842120151

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه جحيل ناظم رسل51164241842146024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحسين رزوقي وهاب علي51165231841019088

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيحسين سالم هاشم كاظم51166221841078013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيراهي حسين سالم هجران51167241842124162

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة471.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيعلي تمر جميل زينب51168241842112018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة470.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعرب حمود حسن زهراء51169241842220346

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيجوده فاضل عواد هللا عبد51170241841036061

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبود نذير مالك حوراء51171241842220082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محيسن حسن مريم51172241842139102
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي راتب محمد نورالهدى51173241842096103

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسن سهيل مهيب علي51174241841203217

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحمود داخل رزاق مروه51175241842139100

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعباس حمزه مظفر بنين51176231842087049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة469.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيفرحان الكاظم عبد جمال وعود51177241842130081

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان جبر رعيد استبرق51178241842111004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمطشر جاهل حسين لمياء51179241842124128

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كاظم محمد سجاد51180241841003069

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان حسين ابراهيم بنين51181241842096015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة468.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحمود محمد نصير اسماء51182241842118010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0الخارجيونبابلاحيائيحمد علي فاروق المهدي محمد51183231841400061

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة467.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخزي جبار علي سجاد51184241841207135

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعوفي فرحان سعدون حوراء51185241842134025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حاكم فايز زهراء51186241842148005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات االهلية المعالي ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه كشاش حليم الفواطم51187241842128002

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد محمد زهراء51188231842090125

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيبداي خريبط رزاق زينب51189241842085042

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة466.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمهدي عبد حسن محمد51190231841252134

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد شناوه نظير ايالف51191241842113005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعلي الرضا عبد يوسف ندى51192241842102110

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد رحمن علي دعاء51193241842131016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة465.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيرحمن علي فيصل الهدى نور51194241842120213

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين زغير سعيد احمد51195241841062008

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحسن حازم الزهره عبد بهاء51196241841002015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة464.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي راضي عبد فرح51197241842103081

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0الخارجياتالديوانيةاحيائيشياع احمد هاشم منار51198241842401020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيحسين سلطان حسين شهد51199241842098019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحميدي حسن حمزة زهراء51200241842094057

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيخلف ساجت صبري زينب51201241842134049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيكاطع نوري صالح علي51202241841053013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة463.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيدليح كاظم فراس غسق51203241842108093

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد عبيد مهدي محمد51204241741005119

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيشاوردي عباس هاشم منتظر51205271841020064

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي جاسم عبداالمير زينب51206241842096058

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيجاسم حميد سالم ياسر51207231841040051

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيسنجار الزم طالب عبير51208261842162012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد موسى باسم مريم51209231842090242

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة462.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةاحيائيموسى ثامر ميري علي51210241841004033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد وادي علي حسن51211241841071013

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيد سعدون شاكر علي51212231841017111

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحسين مكوار عدنان رنا51213241842101025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحمادي متعب يوسف علي51214231841251151

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عباس حميد حذيفة51215241841018018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز راشد حسين الدين عز51216141841064016

2889 من 1164 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان مهدي فالح علي51217241841005108

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيموات حسن رياض زينب51218241842106057

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعزيز محمود حسن بتول51219241842080020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة461.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيلفته خلف عماد زهراء51220241842095048

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيالسادة عبد جبر قاسم زينب51221241842100043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد كاظم محمد زينب51222241842080078

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيشريف هللا عبد هادي رقيه51223241842141038

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيصالح بدوي علي فاطمه51224241842080097

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة460.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي حسين زينب51225241842114126

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد عبيس ناظم رسل51226231842109060

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعالوي شاكر رسن رعد51227241841207119

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائييونس حنتوش ميري ختام51228241842107029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيجيثوم علوان ضياء أيات51229241842138001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عبد يوسف مجتبى51230241841062050

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة459.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيوناس جبر حسن رسل51231241842220331

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيفليح كريم عالء حسين51232241841036026

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم نور عبد غانم مازن51233241841076082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة516.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيبريسم عبدالحسين حميد مرتضى51234241851204036

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة512.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيخلف عجيل عبدهللا احمد51235241851204003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة508.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعباس جبار جمال حسين51236251851016017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة504.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مطلك مجيد حسين51237241851039015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة496.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيبريسم الحسين عبد جبار محمد51238241851153021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة495.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقياسماعيل حسين ضياء فاطمه51239241852121039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة494.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيسلمان كاظم جواد اسماء51240241852100006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا عبد يوسف ذياب زينب51241241852220049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة493.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس خضير فاضل عباس51242241851203170

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيدواس عبد خلف كرار51243161851064023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيشرماهي سلطان عيسى ايمان51244241852085003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة492.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعبد صاحب كامل كاظم51245251851111042

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة491.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد الكاظم عبد حميد سهام51246241852118036

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة490.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيرضا مجبل زياد مصطفى51247241851003079

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيعسر محيسن شاكر عباس51248241851030014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيسعيدان مراد امين فاطمه51249241852122029

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة489.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيسبتي حرب مجبل مصطفى51250161851300064

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة488.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيرباط عبد االمير عبد بنين51251241852108007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيالنبي عبد منفي علي فاطمه51252241852134030

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة487.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةتطبيقينور عبد حسن شعوب امير51253241851038003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد مرزوك باسم امين51254241751036014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيحمد جبر كامل علي51255241851008018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةتطبيقيمكطوف غضبان علي سيف51256241851038018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة485.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيابراهيم حسين طالب جبار51257291851002023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة485.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته محمد جاسم هبة51258241852120052

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة485.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيشهيد جعفر قيس ضحى51259241852106038

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة485.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيمجهول جواد الحسين عبد منصور51260241851029072
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيبجاي عناد وعد فاطمه51261241852122033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيديوان مشعب عبد ديوان رسل51262241852095014

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة484.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيوبدان طرار جاسم كوثر51263241752123030

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيالسيد هللا عبد خميس احمد51264241851207005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد السادة عبد فرحان علي51265241851005055

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم عجمي فاضل صفا51266241852102043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة483.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم خومان حسين مريم51267241852102059

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين المنعم عبد مقداد البنين ام51268241852106001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيسهيل دويج حسين نوره51269241852157015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار الحسن عبد محمود منتظر51270241851003082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقياسماعيل حاتم احسان زهراء51271241852118023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيراضي حمزه مرزوك فاطمه51272241852220081

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة482.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيصالل فاضل محمد زينب51273241852130018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحمود كاظم هاشم تقى51274241852106011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد عبد حيدر الباقر محمد51275241851036087

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيعمامه ابو حمزه عزيز زينه51276241852118032

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيجبين جباره كاين وسن51277241852134041

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيحسن شعالن علي محمد سعيد51278251851111025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيسرحان سعود حيدر بنين51279241852118009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيسبيع هربود فاهم انور51280241851036024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيخطار حسن سالم حنين51281241852114022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيعليوي بردان فواز عذراء51282241852220076

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان ياسين فليح احمد51283241851203023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيباجي علي عبد غانم منتظر51284241851039045

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيمرسول صالح صكبان زينب51285241852106031

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيجالب حسين نافع دعاء51286241852110012

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيرويح بلبول راضي رواء51287241852123021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس سالم الزم الهدى نور51288241852130039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيخشان كاظم حسين فاطمه51289241852114078

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة478.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته جبار حسن احمد51290241851021001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمحمد عزيز هاشم علي51291291851007137

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيكعيد برهان قالب اماني51292241852103005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيكيطان جابر فالح حسنين51293241851207039

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس الجبار عبد فراس كوثر51294241852106043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة477.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيسحاب جاسم الرضا عبد حوراء51295241852110009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين متعب فالح نور51296241852095041

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيمذكور جياد هادي وفاء51297241852088022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيشعالن عباس كريم مهند51298241851211025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعلي صاحب عالء مصطفى51299291851007196

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيضايف عبدهللا راسم قاسم51300231851006060

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكريمط كحيط علي مصطفى51301251851044180

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم الحسن عبد ابراهيم مريم51302221852109043

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة476.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيعبيس عوده زاهي دعاء51303241852160006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيجوده علوان حسن زينب51304281852050041
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين خواف سعدون ختام51305291852052024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجياد داخل جبار مريم51306291852153024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيجالي صاحب ساجت هادي51307291751008046

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيخضير الصاحب عبد قاسم رسل51308241852118018

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي كاظم حمزه ايات51309241852108005

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان عبد جهاد عباس امير51310241851071011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة475.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد حسين الكريم عبد مصطفى51311241851027098

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيسرحان طارش شاكر وسناء51312241852114109

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيفياض كاظم كريم تبارك51313231852124010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة474.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيرباط كتاب عباس محمود51314231851017080

التربية كلية/القادسية جامعة661.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيعذاب جميل علي هدى51315241822107031

التربية كلية/القادسية جامعة652.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيتومان طوينه هادي زهراء51316241822134025

التربية كلية/القادسية جامعة651.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيغالي محسن علي زينب51317241822113014

التربية كلية/القادسية جامعة634.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيعلي احمد مرتضى زهراء51318231822120007

التربية كلية/القادسية جامعة621.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيتومان شاكر محمد دعاء51319241822135006

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيمحمد هواله نجم زهراء51320241822118024

التربية كلية/القادسية جامعة618.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيجبر حسين قاسم ايمان51321231822076006

التربية كلية/القادسية جامعة617.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيمسير صريف محمد بنين51322241822095015

التربية كلية/القادسية جامعة611.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيسلمان عسكر حسين كوثر51323241822139030

التربية كلية/القادسية جامعة610.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيجبير داخل صادق زهراء51324241822134023

التربية كلية/القادسية جامعة607.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيجاسم حسن مديح محمد51325241821158019

التربية كلية/القادسية جامعة605.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيالزم محمود قاسم محمد51326241821003042

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيحسن فليح بريش شفاء51327241822110022

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيخليل برهان سالم زينب51328231822089027

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيجبر شبرم فهد صادق51329221821376055

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيغانم عايد جمال وسن51330241822124031

التربية كلية/القادسية جامعة601.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيالحسن عبد رضيو حامد ساره51331241822080028

التربية كلية/القادسية جامعة600.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجودة حسن سلمان خديجة51332241822102024

التربية كلية/القادسية جامعة600.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيحسون ياسر صفاء زينب51333241822110019

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجياد عبيد جواد فاطمة51334241822102053

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيهاشم كطران عالوي امير51335231821055006

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيفجر االمير عبد رحيم هدى51336241822080038

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيعزال هادي عباس حسين51337241821049011

التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيجبر كريم علي اخالص51338241822095002

التربية كلية/القادسية جامعة591.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيبرهان حسن عباس منتظر51339241821040048

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيجاسم اصبيح فرحان عذراء51340241822121033

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيجبار عايد صالح مهيمن51341241821040050

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيسوادي محمود الرضا عبد حسين51342241821039001

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيجاسم هويدي سعيد آمنه51343241822134008

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيحسن طالب حيدر ايات51344241822140009

التربية كلية/القادسية جامعة585.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيتركي الحسن عبد رزاق احمد51345251821115001

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيتومان ربيج حمودي علي51346241821011024

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيجواد كاظم سعدي ناديه51347241822111032

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيمحمد ياسين اياد رباب51348241822111013
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التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيجابر موزان خضير بنين51349241822118003

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةادبيمجيد الحسين عبد صالح نبأ51350241822077005

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم حيدر امير51351241821011004

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيحسين غازي فيصل صابرين51352241822102046

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيكاظم شاطي علي بنين51353241822140017

التربية كلية/القادسية جامعة580.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيغنام كاظم سعد هدى51354241822106051

التربية كلية/القادسية جامعة580.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيحمزه محمد غانم هدى51355241822107032

التربية كلية/القادسية جامعة580.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيعبود حسين حازم فاطمه51356231822145028

التربية كلية/القادسية جامعة579.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيراضي جابر رزاق زهراء51357231822165004

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد ياسين طه اسراء51358241822119002

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيحاصود عبود رزاق هبه51359241822104049

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيفرحان ترتيب حازم عباس51360241821024022

التربية كلية/القادسية جامعة576.0للبنات الجنان ثانويةالديوانيةادبيبردي كاظم شنان آالء51361241822079001

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيمحسن شنان فرحان علي51362231821042029

التربية كلية/القادسية جامعة573.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيعجة حمزة ايدام اسراء51363241822119001

التربية كلية/القادسية جامعة573.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيمطر والي جبار علي51364221821021028

التربية كلية/القادسية جامعة572.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيخلف حميد جاسم زينب51365241822094011

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيكاظم نعمه شايع علياء51366241822107014

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيسلطان علي ماجد نور51367231822109050

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد رزوقي يحيى هاشم51368241821003051

التربية كلية/القادسية جامعة569.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعباس محمد جبار حوراء51369241822115019

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيحسين ياسر جبير ضحى51370241822093023

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيعبد محسن احمد زهراء51371241822135008

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيحسن عبد اعالن سيف51372241821030024

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيدبعون عبود حسون علي51373241821017041

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيذاجر محمد ورد رسل51374241822115030

التربية كلية/القادسية جامعة566.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيزيدان الرحيم عبد يحيى صفاء51375241822107013

التربية كلية/القادسية جامعة565.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيعلي عبود غانم زينب51376241822119015

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيسلمان ارحيمه علي رانية51377241822104014

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيسوادي كاظم عمران زهراء51378241822121022

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيحمزه حسين طالب اسراء51379231822077004

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحسين عبد رعد زهراء51380231822078018

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيتايه حاكم رياض شهد51381241822102044

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيشريف سرحان قاسم رواء51382241822139016

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسين سوادي كشيش جمال51383291821010027

التربية كلية/القادسية جامعة560.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعبد عطية محمد جاسم51384251821115004

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيعوده مشكور هادي مريم51385241822139032

التربية كلية/القادسية جامعة559.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيفاضل زغيرون مالح مصطفى51386241821158020

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيالرضا عبد االمير عبد الحسين عبد صابرين51387241822134038

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيسرحان اسيود االمير عبد هبه51388241822115070

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيبرهان علوان حسين ياسمين51389241822134060

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعسل فرج حسين بنين51390231822090010

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيحسن طالب حيدر بنين51391241822140015

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمنكاش نعيم محسن فاطمه51392241822115057
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التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيراضي مزهر رحيم خديجه51393241822095021

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيهلوس جبار اركان حيدر51394241821025017

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيعليوي عزيز عقيل منار51395241822085020

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيالرضا عبد ساجت ياسر يسرى51396241822108014

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيعكلو كاظم ماجد زينب51397241822103019

التربية كلية/القادسية جامعة551.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيحويش العظيم عبد تحسين ازهر51398251821115002

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيعوده كاظم االمير عبد سجاد51399241821039003

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيعباس رزاق علي استبرق51400221822417001

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيسلمان عبيد محسن ندى51401231822077031

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيكتاب حزام فاضل بنين51402241822102015

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيهادي نوري سامي زينب51403231822077015

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيخباله حسن رحيم غدير51404241822110026

التربية كلية/القادسية جامعة550.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيغولي عبيد رحيم عباس51405241821031015

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيشالكه احميد حمزه فاطمه51406231822077024

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيهاشم مسلم عقيل إسراء51407241822097001

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيموسى االمير عبد باسم براء51408231822076008

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيراضي محمد عزيز غفران51409241822104030

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيشايخ حربي الحسن عبد مريم51410241822093030

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيخميس الحمزة عبد علي سرى51411241822093020

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيعبد الحسين عبد الزهره عبد حسن51412241821060008

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيمحسن كريم جليل منتظر51413251821013057

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبينهره خليل حسن كرار51414271821020052

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيجاسم الزهره عبد سعيد علي51415241821038031

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيحسن عادل علي بنين51416241822106007

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيشبرم فهد حسين علي51417221821376078

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيكاظم شاكر سلمان مرتضى51418231821257051

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيراضي هاني محمد نور51419241822220049

التربية كلية/القادسية جامعة542.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيظاهر عليوي لطيف فاطمه51420241822158006

التربية كلية/القادسية جامعة542.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيسعيد صالح الوهاب عبد احمد51421241821051002

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيمحمد الجليل عبد وصفي عذراء51422241822095037

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيعبود الحسن عبد محمد مهتدى51423251821027103

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيدانير صاحب كامل اسيل51424241822115006

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيمهدي كمين رحيم زينب51425241822097013

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيصادق وحيد سعد زهراء51426241822100025

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيحسين جالب الحسين عبد كوثر51427241822116027

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيزامل جبر سعيد حسن51428241821011007

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيعبيس كريدي فارس الهدى نور51429241822108012

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيغايب شريف الزهره عبد علي51430251821017027

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيمحمد حسن محمد فاطمه51431241822103033

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيدندل ضاحي حيدر علي51432241821060023

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيموسى كاظم حيدر زينب51433241822094012

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيمحسن شاكر حيدر نهروان51434241822097028

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيمحسن مظلوم جاسم زهراء51435241822124010

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيرشيد الجبار عبد ميثم شهالء51436241822140042
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التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيصاحب محسن علي عذراء51437251822079081

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيرباط سالم حسين كوثر51438241822107018

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيمهنا كاظم حسن هبه51439241822113018

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيجوده خشه ابو نذير كرار51440251821017033

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيضيدان تركي عالء نبأ51441241822100046

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجبير كاظم محمد رويده51442241822102030

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةادبيحمد هللا عبد رسول اسراء51443241822116002

التربية كلية/القادسية جامعة531.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلادبيعبد حسين علي زمزم51444231822199003

التربية كلية/القادسية جامعة531.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحميدي عبد مثنى ورود51445241822118055

التربية كلية/القادسية جامعة531.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيعباس صافي فاضل حوراء51446241822158004

التربية كلية/القادسية جامعة531.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيحمود شيال محمد كرار51447221821041048

التربية كلية/القادسية جامعة530.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيكاظم مدلول جميل غفران51448241822111028

التربية كلية/القادسية جامعة530.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيمجلي كاظم جواد بنين51449241822104006

التربية كلية/القادسية جامعة529.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيجيثوم نور هللا عبد زينب51450241822115036

التربية كلية/القادسية جامعة529.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيسهر عباس كاظم محمد51451251821012281

التربية كلية/القادسية جامعة529.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيشنان مير عمار زهراء51452241822111019

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيعلي حسين محمد علياء51453241822094020

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكريم جبر سعد هدى51454251822086186

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعبد نعمه احمد امير51455251821025008

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيحسين الكريم عبد حميد المنتظر نور51456241822108011

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيجبار عيسى كاظم نبأ51457241822097027

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيمجيد جابر خالد االء51458241822104002

التربية كلية/القادسية جامعة527.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيلفته عذيب ناصر سعد51459221821376049

التربية كلية/القادسية جامعة527.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيطرخان شجل هادي علي51460221821376099

التربية كلية/القادسية جامعة527.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيمحمد طالب عباس رقيه51461231822076020

التربية كلية/القادسية جامعة527.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيجحالي حلواص عيدان زينب51462231822076025

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيرومي غويض عادل احمد51463291821014013

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحمزه برهي سليم زهراء51464241822118018

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيحسن كاظم محمد ليث51465231821252085

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيطراد ناجي ابراهيم فيض51466241822094022

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيعمران جعفر قيس فاطمة51467241822140050

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيضايف هللا عبد راسم فاطمه51468231822089038

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيفضاله جالب كريم االء51469241822104003

التربية كلية/القادسية جامعة524.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيمنسي عباس ثابت حسين51470251821115009

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيسعيد صالح الوهاب عبد محمد51471241821051056

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعلي راضي حميد ابتهال51472241822115002

التربية كلية/القادسية جامعة523.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيابراهيم كاظم حسين مرتضى51473241821159025

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيجلهام عميش محمد غفران51474241822080032

التربية كلية/القادسية جامعة522.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبينجم كاظم وليد مروه51475241822115059

التربية كلية/القادسية جامعة520.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيحمود فايق حسين كرار51476251821036016

التربية كلية/القادسية جامعة520.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيشمران كاظم سمير حسين51477251821045003

التربية كلية/القادسية جامعة519.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيحسين عطيه سعيد هدى51478241822220052

التربية كلية/القادسية جامعة519.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيعبيد شناوه مهدي اكرام51479231822076005

التربية كلية/القادسية جامعة519.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيشداد محمد جاسم نوره51480241822107029

2889 من 1170 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التربية كلية/القادسية جامعة519.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعبيد نجم زهير زهراء51481241822115033

التربية كلية/القادسية جامعة518.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيجبار اسعيد خليل رسل51482241822115028

التربية كلية/القادسية جامعة518.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكريم راضي الرسول عبد الهدى نور51483241822104044

التربية كلية/القادسية جامعة518.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيهاشم علي رياض رسل51484241822118011

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيهندي حسين عباس يوسف51485241821033033

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيهندي مجلي جواد فاطمه51486231822076034

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبياحمد طالب عدنان حسن51487251821004009

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيمجلي شاكر صباح مرتضى51488251821021033

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةادبيمشكور عواد هاشم سجى51489241822143007

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيجالب جبر خالد فاطمه51490241822120028

التربية كلية/القادسية جامعة517.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيكريم عوده صباح حسين51491241821203033

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيشالش عجمي علي منار51492241822110032

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيراضي محمد جاسم رقيه51493241822104016

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفادبيالرزاق عبد علي محمد حسنين امير51494251821151011

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد جوده كريم زهراء51495241822104020

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيجمعه عباس رحيم بنين51496241822107003

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيغالب حسين عادل الهدى نور51497231822090043

التربية كلية/القادسية جامعة515.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفادبيحمود غثيث فاضل عباس51498251821036010

التربية كلية/القادسية جامعة515.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيلفته طه رزاق نور51499241822107027

التربية كلية/القادسية جامعة515.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيسالم محمد جاسم زهراء51500241822107011

التربية كلية/القادسية جامعة514.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيجاسم عباس حيدر رتاج51501231822109016

التربية كلية/القادسية جامعة513.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيفرهود جفات مهدي مالك51502251821021032

التربية كلية/القادسية جامعة512.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةادبيساهي هنو سليم مريم51503241822081004

التربية كلية/القادسية جامعة512.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيعبيس هادي جاسب موسى51504241821162005

التربية كلية/القادسية جامعة511.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمحسن جواد الرضا عبد خديجة51505241822121016

التربية كلية/القادسية جامعة511.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمحمد هليل محمد كرار51506221821086064

التربية كلية/القادسية جامعة511.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيعلي عبد كنان فاضل عباس51507241821023010

التربية كلية/القادسية جامعة511.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعبيد مرهون فيصل زينب51508241822093018

التربية كلية/القادسية جامعة510.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيحسوني فليح سعد حميد51509251821017015

التربية كلية/القادسية جامعة509.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمحمد شاكر االمير عبد فاطمة51510241822121036

التربية كلية/القادسية جامعة509.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيبرهان كريم االمير عبد ساره51511251822079070

التربية كلية/القادسية جامعة509.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيحسين صافي معين احمد51512251821121003

التربية كلية/القادسية جامعة509.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيردام عالوي سلمان زهراء51513251822086074

التربية كلية/القادسية جامعة508.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيسهر حسين محمد سجاد51514221821039026

التربية كلية/القادسية جامعة508.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحسين شهيد علي عبد اسيا51515251822086009

التربية كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيخشان ديان مالك توكل51516241822115017

التربية كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس مطر ماجد نورس51517141822100098

التربية كلية/القادسية جامعة505.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيفلحي علي مالك علي51518261821026046

التربية كلية/القادسية جامعة505.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيسوادي عبد حميد امير51519251821017006

التربية كلية/القادسية جامعة505.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيمحمد ذياب معين حسين51520241821016014

التربية كلية/القادسية جامعة505.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيفنجان حواس خيري حسن51521241821158004

التربية كلية/القادسية جامعة503.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيجالب االمير عبد هاتف هدى51522241822106053

التربية كلية/القادسية جامعة503.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبييوسف يعكوب عماد مهيمن51523281821001048

التربية كلية/القادسية جامعة502.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيحسين الزهرة عبد محمد احمد51524251821120002
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التربية كلية/القادسية جامعة502.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيكريم شاكر غانم علي51525291821009082

التربية كلية/القادسية جامعة502.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيالكريم عبد كاظم صابر حسين51526241821011010

التربية كلية/القادسية جامعة502.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيعلي كامل زهير زينب51527241822097014

التربية كلية/القادسية جامعة502.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيموسى شنة ابو عظيم حسن51528251821115007

التربية كلية/القادسية جامعة501.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيسلطان علوان حسن مؤمل51529241821012039

التربية كلية/القادسية جامعة501.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيعبود مهدي ضافر مسافر51530241821014062

التربية كلية/القادسية جامعة501.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيعليوي غازي علي حسن51531241821162002

التربية كلية/القادسية جامعة500.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيموسى جبر مطشر نبأ51532231822109044

التربية كلية/القادسية جامعة500.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعبيد كاظم حيدر شذى51533251822111024

التربية كلية/القادسية جامعة499.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمحمد نشمي هادي احمد51534291821010010

التربية كلية/القادسية جامعة499.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيسعيد سربوت دايخ سعد51535291821105024

التربية كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيحسن فليح وليد علي51536251821004027

التربية كلية/القادسية جامعة498.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعويجل عوض مويلح ماجد51537291821016069

التربية كلية/القادسية جامعة498.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيحذية علي الكريم عبد عباس51538221821033026

التربية كلية/القادسية جامعة497.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيمهوال مسافر امير عباس51539251821115012

التربية كلية/القادسية جامعة497.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيراضي رزاق كاظم علي51540251821008122

التربية كلية/القادسية جامعة497.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيمهدي عباس كريم رؤى51541241822111012

التربية كلية/القادسية جامعة497.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيعباس حسين صدام زهراء51542231822187006

التربية كلية/القادسية جامعة497.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيالحسن عبد نعمان حسين غدير51543231822090029

التربية كلية/القادسية جامعة497.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيجاسم بخيت حسن امير51544241821031006

التربية كلية/القادسية جامعة497.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيشاكر راجح علي حوراء51545241822080017

التربية كلية/القادسية جامعة496.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيكاظم ميري محمد حوراء51546241822140023

التربية كلية/القادسية جامعة496.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيحمد فليح عمار فله51547241822120032

التربية كلية/القادسية جامعة496.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيحسين صالح جاسم زهراء51548241822097010

التربية كلية/القادسية جامعة495.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحسن جاسم حسين رقية51549251822079043

التربية كلية/القادسية جامعة495.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيفيصل يسر راضي ميثم51550241821158022

التربية كلية/القادسية جامعة495.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيجعفر حيدر وسام ماهر51551241821201072

التربية كلية/القادسية جامعة495.0للبنين المسائية سعيد بور ثانويةالديوانيةادبيشطنان محان حبيب سليم51552241821200029

التربية كلية/القادسية جامعة494.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيبريس جياد كاظم بتول51553251822066004

التربية كلية/القادسية جامعة494.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعبيد جول حاكم اثمار51554241822093001

التربية كلية/القادسية جامعة494.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيمطلك عطيه محمد دعاء51555241822105009

التربية كلية/القادسية جامعة494.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيشاطي كاظم علي الهدى نور51556251822053050

التربية كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيسلطان خريس قاسم عالء51557291821008057

التربية كلية/القادسية جامعة493.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيمهدي عبيد عذاب حسين51558241821010016

التربية كلية/القادسية جامعة493.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيمازي عطية عليوي جعفر51559291821016020

التربية كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الجنان ثانويةالديوانيةادبيدريس نجيب حامد زهراء51560241822079006

التربية كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم سعد مريم51561241822103037

التربية كلية/القادسية جامعة492.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيرشيد هادي صالح تبارك51562241822115016

التربية كلية/القادسية جامعة491.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفادبيكاظم عبد عباس قاسم51563251821041010

التربية كلية/القادسية جامعة491.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيعلي صالح رسول زيد51564251821113016

التربية كلية/القادسية جامعة491.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحرجان سدخان الحسين عبد منى51565231822076036

التربية كلية/القادسية جامعة491.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيجودة مطشر جابر حسن51566241821018014

التربية كلية/القادسية جامعة491.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيحسون زباله صدام مسار51567231822145033

التربية كلية/القادسية جامعة491.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيسلطان شالل فريح براق51568231822187002
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التربية كلية/القادسية جامعة491.0المختلطة االزهر ثانويةالديوانيةادبيعليوي توتي راشد عباس51569241821162003

التربية كلية/القادسية جامعة490.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيصالح مهدي شاكر أزهر51570241821008002

التربية كلية/القادسية جامعة490.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيعباد جبير ستار ايات51571241822134009

التربية كلية/القادسية جامعة490.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيحمادي سلمان الواحد عبد رباب51572241822100020

التربية كلية/القادسية جامعة490.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيثاني عبيد يعقوب استبرق51573241822080002

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيشباده حسن مهدي زينب51574231822076026

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيجاسم جبر رحمن محمود51575231821038051

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيعزوز عبود حيدر ورود51576251822088021

التربية كلية/القادسية جامعة489.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلادبيعبيد مزهر محمد فردوس51577231822193002

التربية كلية/القادسية جامعة489.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيجبح ريشان حامد العابدين زين51578241821159009

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيحسين رحيم علي فاطمه51579231822109041

التربية كلية/القادسية جامعة489.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلادبيشمران حسن جبار العابدين زين51580231821193005

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنين المسائية االهلية الحوراء ثانويةقار ذيادبيياسر ملذوع مجيد أحمد51581221821330001

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيموسى بدن ناصر عهود51582241822104029

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيمراد داود محيل سماح51583231822145021

التربية كلية/القادسية جامعة488.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيعبد محمد صالح احمد51584251821113003

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيحمزه عشوان االمير عبد مرتضى51585251821013052

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيضجر كريم حليم هاله51586241822115069

التربية كلية/القادسية جامعة488.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيساجت عزيز عويد هللا عبد51587221821214004

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيطاهر ناصر رحيم حيدر51588241821055004

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيطعيمة شهد عبد كرار51589221821086062

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيعباس حشاش كاظم حسين51590231821019007

التربية كلية/القادسية جامعة487.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيجابر ياسر علي حسين51591251821113014

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيالزهره عبد هادي كريم مرتضى51592251821017038

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيدخيل كامل غالب سالم51593241821008029

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيحبيني طاهر طالب بنين51594241822102014

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيغضب حسين فليح اسماء51595241822122002

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيعبد سالم سالم علياء51596231822076032

التربية كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيمحسن ابراهيم جاسم محمد51597251821013048

التربية كلية/القادسية جامعة486.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيفيروز حميد حسين فاطمه51598241822080033

التربية كلية/القادسية جامعة486.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيحنظل ناصر حسين مريم51599241822095049

التربية كلية/القادسية جامعة486.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيعبوسي فاضل حيدر بنين51600291822050018

التربية كلية/القادسية جامعة486.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيمحسن وحيد فاضل مهند51601241821021027

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمهدي جبر فريح نزار51602231821014106

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيعلوان الحاكم عبد قصي والء51603241822121049

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيكاظم عوده عباس علي51604291821006038

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيكلف عويد رحيم حسن51605241821051014

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيهميم عطيه عباس امجد51606291821010012

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيطوفان خضير صباح نورا51607241822111034

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيعبود هريبد غيث هالة51608241822100051

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيحميد كريم رحيم هللا عبد51609241821014038

التربية كلية/القادسية جامعة484.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيسلطان شمران سجاد احمد51610251821025002

التربية كلية/القادسية جامعة484.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيزنجيل حسين عالوي فراس51611241821023021

التربية كلية/القادسية جامعة484.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيطعيمه شهد عبد العابدين زين51612221821086029
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التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكاظم حسين علي محمود51613251821008174

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيرهك جبير فايد سجود51614291822068013

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعباس مزعل حمزه حنين51615231822087013

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيفرحان هايف غنام يوسف51616221821006061

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيجوده رضا محمد عالء51617241821012032

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيطليع طاهر هادي طاهر51618221821039033

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيحمود ثامر كريم زينب51619241822101018

التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحمد نعاس علي كرامه51620231722078051

التربية كلية/القادسية جامعة482.0الخارجياتالديوانيةادبيفعيل ظاهر جاسم ضحى51621241822401027

التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيمحيل عذيب جابر عماد51622241821215014

التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيعزيز شهد يحيى مصطفى51623231821060037

التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيلهمود االمير عبد احسان يقين51624241822121050

التربية كلية/القادسية جامعة481.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيبطوش علوان محمد مهند51625251821111061

التربية كلية/القادسية جامعة481.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيبعيع كسار مهدي دعاء51626241822110012

التربية كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيصكر حميد عايد حسين51627221821056007

التربية كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيسلطان جهاد اثير علي51628251821004022

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيديكان علي محسن حمزة51629251821012101

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيغضب حسن فليح حسين51630251821024083

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيغزاي عكموش طالب زينب51631241822139022

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيزغير بهلول كامل حسين51632291821105012

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيكاطع عداوي جاسم علي51633241821005018

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحسين جالب الحسين عبد نسرين51634241822118049

التربية كلية/القادسية جامعة479.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيشناوه كرموخ دايم حسن51635241821158005

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيمظلوم ناصر حيدر مالك51636291822056037

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيكريود محمد اركان امير51637241821156003

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيكاطع عبد سعد دنيا51638291822058020

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيجابر جواد حسين زينا51639241822100028

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيحسن هللا عبد هادي براء51640241822093005

التربية كلية/القادسية جامعة479.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيشخير غالي عادل رائد51641291821010053

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيعيار محمد طالب كرار51642251821017031

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيجاسم رباط عباس براء51643231822077007

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيحميزة سعيد شنان قصي51644241821013035

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيراضي جابر عالء ايات51645241822135002

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيحسن جفات صباح نوره51646241822104047

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيابشيت جابر طوير حوراء51647241822104011

التربية كلية/القادسية جامعة478.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيكاظم جبار الزهرة عبد زينب51648241822100030

التربية كلية/القادسية جامعة477.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيكاظم جبر علي حسين51649251821114003

التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيجودة مطشر جابر زينب51650241822135010

التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيحمود صافي سعد محمد51651241821040039

التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيشنته كاظم سالم ادم51652251721013010

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحسين غالي حسن مرتضى51653251821027092

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعلك فرحان شالل اميره51654241822115009

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيحازوك معجون وناس محمد51655291821016084

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجينة طراد العال عبد اصيل51656241822102004
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التربية كلية/القادسية جامعة476.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيجابر الساده عبد محسن مهند51657241821161021

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحلواص حاكم علي تماره51658231822076012

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيشالل كطش ناظم باقر51659251821012049

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيحسين حمزة كاظم غفران51660231822089036

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيدخيل هدهود خضير محمد51661241821010039

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيعبود كاظم علي رسل51662231822080011

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيمحمد يوسف احمد شهد51663231822137014

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيحسين عبد صالح أمين51664241821035002

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيمطر كطفان كريم زهراء51665241822108007

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيخدام محمد زهير ليث51666271821153063

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيزغير صالح مهدي مرتضى51667271821012026

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيعباس كاظم محيسن صادق51668241821013022

التربية كلية/القادسية جامعة474.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيكتاب كاظم عادل كاظم51669251821111043

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيمحمد رابح محمد عذراء51670241822102048

التربية كلية/القادسية جامعة474.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيعبيد محسن حسن حسين51671231821183015

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنين المسائية البدير ثانويةالديوانيةادبيعجيل حسين رحيم علي51672241821209018

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيدبعون مهدي جفات علي51673241821014043

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيالحسن عبد عبود سامي رغد51674241822105012

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيسرحان عروش هاشم اماني51675241822093004

التربية كلية/القادسية جامعة474.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيجليب اكريم علي حسين51676241821159005

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعزيز الرضا عبد االمير عبد علي51677251821008113

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيحسان الحسين عبد مهند ساجده51678241822140038

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيعبد سلمان عايد سعديه51679241822140039

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيعباس حسن عائد حمزة51680241821013015

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيكريم مهدي صالح ياسين51681241821003053

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيموسى شنان هللا عبد جعفر51682231821044016

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيجرار هادي مانع فاطمه51683241822101030

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبيسالم حسين عمار يوسف51684241821033034

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعيدان شريف نعيم بان51685291822060025

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمنديل محسن عدنان زينب51686241822115037

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيشيحان ثعبان الحسين عبد رواء51687241822124009

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيحسن الرضا عبد ناظم فاطمه51688241822124022

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيكاظم جبار يوسف حنين51689241822100013

التربية كلية/القادسية جامعة473.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبياميل نفاع كلف ترف51690241821040006

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيجبر عبود سمير مصطفى51691241821156033

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيعباس الزهره عبد حسين علي51692231821038036

التربية كلية/القادسية جامعة472.0الخارجيونالنجفادبيعباس حسين علي محمد51693251821400038

التربية كلية/القادسية جامعة472.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيالواحد عبد فاهم ناجح مسار51694231821164040

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعباس فاضل انتصار اكرم51695291821016008

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيحسين علي يحيى هدى51696241822106054

التربية كلية/القادسية جامعة472.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيرضا محمد جاسم محمد51697231821205028

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيشغي زاهي دشر صادق51698221821374021

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيغضيب حنتوش هادي حامد51699241821010011

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكاظم فاهم عالوي شذى51700241822104025
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التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيعبيد حنيص صبار علي51701241821207075

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيعلي حسين كاظم فاطمة51702241822140051

التربية كلية/القادسية جامعة471.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعبيد حسين كريم اياد51703231821173010

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعباس محمد الحمزه عبد غفران51704241822115052

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيحنون خيري علي حسين51705241821011012

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيحسين سايب كاظم زينب51706241822135012

التربية كلية/القادسية جامعة471.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيكاظم حامد هادي ابتهال51707231822172002

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفادبيجفات هادي علي سيف51708251821047021

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمصعد مهدي علي حازم51709271821038019

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيهندي جميل عامر حوراء51710231822076013

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيفليح كاظم محمد حسن51711231821052014

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسن حيدر جليل غيث51712291821010092

التربية كلية/القادسية جامعة470.0المختلطة الياسري نور ثانويةالنجفادبيمجلي خماط الزهرة عبد حسين51713251821117004

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيماشي الساده عبد جاسم صبا51714241822118035

التربية كلية/القادسية جامعة470.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمنصور شناوة ابراهيم علي51715231821169030

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيارشيج جمعة محمد علي51716281821021024

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيرسول االمير عبد جاسم االمير عبد51717241821014036

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيعبيد مهدي حيدر مهدي51718221821055065

التربية كلية/القادسية جامعة470.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيبردي كاظم فليح هللا عبد51719241821156015

التربية كلية/القادسية جامعة470.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيعلي محمد جاسم قيس عمار51720241821026011

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيشخير كريم عادل نور51721271822108042

التربية كلية/القادسية جامعة469.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيتومان جنو جبار مؤتمن51722251821121020

التربية كلية/القادسية جامعة469.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيوردي علي عدنان حسين51723231821195010

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيفنجان مراد كميل خديجه51724241822107008

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيالحسين عبد مهدي رافع رفل51725231822089018

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد كاظم عصام مرتضى51726241821018045

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيهللا عبد الحسين  عبد علي براء51727241822097002

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنين المسائية سعيد بور ثانويةالديوانيةادبيزعنوك غانم محرج ميثم51728241821200067

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيالطيف محسن هاتف جنان51729241822102018

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيمهدي حرش عالوي رسل51730241822104015

التربية كلية/القادسية جامعة675.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيناصر االمير عبد نائر هدى51731241842120233

التربية كلية/القادسية جامعة670.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم منذر نبأ51732221842393105

التربية كلية/القادسية جامعة645.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود نعمه محمد اسيل51733241842141013

التربية كلية/القادسية جامعة644.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجبل حمزه عسكر زينب51734241842080074

التربية كلية/القادسية جامعة640.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيحسن جاسم كاظم موسى51735241841011085

التربية كلية/القادسية جامعة639.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم حسين غانم ابرار51736241842088001

التربية كلية/القادسية جامعة637.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيفزع غانم ياسين علي51737221841031095

التربية كلية/القادسية جامعة635.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيوادي عاجل فليح علي51738241841015062

التربية كلية/القادسية جامعة634.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيعبد فيصل محمود هدى51739241842136046

التربية كلية/القادسية جامعة633.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيجاسم عبيس عمران محمد51740231841257119

التربية كلية/القادسية جامعة631.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائينعمه الساده عبد عقيل رسل51741241842146023

التربية كلية/القادسية جامعة630.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيداود لهمود شاكر بدور51742221842413009

التربية كلية/القادسية جامعة629.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد نوري فارس بنين51743241842080025

التربية كلية/القادسية جامعة628.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيسوادي هادي علي بنين51744231842089026
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التربية كلية/القادسية جامعة628.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحمود سفاح جائز هيا51745241842093113

التربية كلية/القادسية جامعة627.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيخليف علي سلمان حسنين51746241841027035

التربية كلية/القادسية جامعة626.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيكماز جاسم حسن دعاء51747241842118023

التربية كلية/القادسية جامعة624.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان نوري قصي امير51748241841053005

التربية كلية/القادسية جامعة623.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيحبيب كامل اسعد ساره51749241842122030

التربية كلية/القادسية جامعة623.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيحسن الحسن عبد عقيل كوثر51750241842141074

التربية كلية/القادسية جامعة623.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان حسين كريم استبرق51751241842118006

التربية كلية/القادسية جامعة623.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيمذبوب وناس عبيس أمجد51752241841159003

التربية كلية/القادسية جامعة623.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيحسن الرضا عبد صادق شهد51753241842122031

التربية كلية/القادسية جامعة622.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيكرمود رسن سالم محسن51754251841150306

التربية كلية/القادسية جامعة620.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسين ناصر الرضا عبد حوراء51755241842088011

التربية كلية/القادسية جامعة620.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيخضير حسن علي حنين51756241842096023

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان لفته رائد ليث51757251841031561

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجحيل حالوب رجاء زينب51758241842107052

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيخضير عيسى سعد عماد51759241841203130

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيراضي جبار المحسن عبد حسن51760241841074005

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعبود نجم محمد موسى51761241841036119

التربية كلية/القادسية جامعة618.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعبد كاظم محسن زينب51762241842104044

التربية كلية/القادسية جامعة617.1المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيرومي خضير هللا عبد محمد51763241841041056

التربية كلية/القادسية جامعة616.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عواد حازم زينب51764241842107050

التربية كلية/القادسية جامعة615.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيكاطع جابر حسن سجاد51765241841208010

التربية كلية/القادسية جامعة614.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيغلوب حميد خلف اركان51766241841009009

التربية كلية/القادسية جامعة614.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيحسوني راشد يوسف زهراء51767241842122023

التربية كلية/القادسية جامعة614.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم ونان حميد علي51768241841027097

التربية كلية/القادسية جامعة613.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيغافل صبيح عادل علي51769241841011053

التربية كلية/القادسية جامعة612.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيجبار محمد قاسم فايز51770291841100109

التربية كلية/القادسية جامعة612.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمسعر لهمود نور رفل51771241842093039

التربية كلية/القادسية جامعة612.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيهادي حسين علي ابتهال51772241842081002

التربية كلية/القادسية جامعة612.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيوناس عبيس طالب احمد51773241841159001

التربية كلية/القادسية جامعة611.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيفنيخ كاظم يونس الهام51774241842159001

التربية كلية/القادسية جامعة611.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىاحيائيمنشد عباس علي احمد51775291841105003

التربية كلية/القادسية جامعة611.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعبد علي حيدر منار51776241842102106

التربية كلية/القادسية جامعة611.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسن محمد منتظر51777251841010152

التربية كلية/القادسية جامعة610.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيصالح حسين راسم ذياب51778241841001106

التربية كلية/القادسية جامعة610.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيحسين بالسم خيري عامر51779241841208013

التربية كلية/القادسية جامعة610.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحنش عنون مالك حوراء51780241842107026

التربية كلية/القادسية جامعة610.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيكريم كاظم يحيى اكرم51781241841070001

التربية كلية/القادسية جامعة609.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيطارش صالح عادل غدير51782241842131030

التربية كلية/القادسية جامعة607.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىاحيائيكاطع الكريم عبد غازي فيصل51783291841105020

التربية كلية/القادسية جامعة607.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عليوي باقر مريم51784241842101055

التربية كلية/القادسية جامعة607.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسين سلطان جليل ساره51785241842082050

التربية كلية/القادسية جامعة606.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيطعين عبد رائد بارق51786241841064009

التربية كلية/القادسية جامعة606.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيوهد جبر هادي مهدي51787241841207310

التربية كلية/القادسية جامعة606.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيطاطوش حايف شاكر كرار51788241841039027
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التربية كلية/القادسية جامعة605.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيعبيس كاظم علي رزاق51789231841172018

التربية كلية/القادسية جامعة605.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيعكموش حسين جبار اسراء51790241842136002

التربية كلية/القادسية جامعة604.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد جرد علي راجحة51791241842123042

التربية كلية/القادسية جامعة604.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيجبر كاظم جواد مريم51792241842123099

التربية كلية/القادسية جامعة603.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيفليح يونس علي زينب51793241842114139

التربية كلية/القادسية جامعة603.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةاحيائيعبطان عبيد نعمه سجاد51794241841075007

التربية كلية/القادسية جامعة603.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيفلو كاظم علي محسن51795251841045075

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيعويد ابراهيم الكاظم عبد منتظر51796241841064042

التربية كلية/القادسية جامعة601.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجري شمران كريم دموع51797241842107033

التربية كلية/القادسية جامعة601.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيعبد علي موسى مخلد51798241841039036

التربية كلية/القادسية جامعة600.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمنكاش نعيم حسن زهراء51799241842115023

التربية كلية/القادسية جامعة599.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم شنيع زمان ايمن51800241841027020

التربية كلية/القادسية جامعة599.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيشنيور شباط عاصي سلمان51801251841049007

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجعفر كاظم محمد هدى51802241842107111

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنين االنتصار ثانويةالنجفاحيائيعلي الحسن عبد رياض حسن51803251841036001

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغيدان عباس خضير حسن51804251841031144

التربية كلية/القادسية جامعة598.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيضاحي صالح مظلوم حوراء51805241842080041

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيرضا عبيد رحيم طيبه51806241842136031

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيمسلم اكريم عالوي زهراء51807241842081023

التربية كلية/القادسية جامعة597.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حران حسن صالح51808241841159009

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيتومان نعمه شاكر شفق51809241842114151

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد حسوني محمد أصيل51810231842120001

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد حسن محسن حنان51811241842134023

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيرسن دكسن رحيم ابتهال51812241842111003

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير حسن عدي حسن51813251841031153

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيطرفه حسن سعد امير51814241841010010

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحجي خفيف ضياء زينب51815241842111051

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين االمير عبد صباح حوراء51816241842114057

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيحسن كاظم علوان علي51817241841009056

التربية كلية/القادسية جامعة595.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم حازم زينب51818251842076043

التربية كلية/القادسية جامعة595.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عبودي صبيح ابرار51819241842097001

التربية كلية/القادسية جامعة595.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميد مهدي ناجح عليم51820251841031518

التربية كلية/القادسية جامعة594.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم نعمه كاظم حيدر51821241741028020

التربية كلية/القادسية جامعة594.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيراضي دروال رزاق آمال51822231842109001

التربية كلية/القادسية جامعة594.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيمحمد حسن قاسم زهراء51823231842089062

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه حنون سعيد هدى51824241842136044

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيبادي هريس حبيب رغد51825241842080049

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم تايه احمد انتصار51826241842121013

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيحميد كاظم جواد حوراء51827241842097010

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيونان جبار حسين غفران51828241842111080

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيشنوف جبال ابراهيم سجى51829241842111061

التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيبدر جايش طالب منار51830241842143023

التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيصالح معنه جاسم منتظر51831241841005168

التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيموسى كاظم جواد زهراء51832241842220133
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التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيرفش عباس حسين ناصر51833251841051045

التربية كلية/القادسية جامعة591.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيناصر حسين هادي محمد51834241841208022

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيشبر كاظم عباس مصطفى51835241741039042

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيخضير علي ناظم جنان51836241842141027

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيباهض شاطي عدنان مسلم51837241841009078

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيزغير علي قاسم زينب51838231842109118

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس جابر رزاق حسين51839241841061007

التربية كلية/القادسية جامعة589.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيهنون محيول علي دوهان51840251841111018

التربية كلية/القادسية جامعة589.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعويز ثجيل عيسى علي51841221841098078

التربية كلية/القادسية جامعة589.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيهادي العباس عبد عظيم بنين51842241842119034

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس علي حامد زهراء51843241842141043

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد حسين حيدر نغم51844241842122048

التربية كلية/القادسية جامعة588.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكريم الرسول عبد عدنان قحطان51845251841122155

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيراشد دليمي محمد كرار51846241841009062

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي غالب علي فضة51847241842104064

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيوطبان شايع مجيد بهاء51848221841031022

التربية كلية/القادسية جامعة588.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيشمخي عبيد سعد بنين51849241842111017

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم محمد حبيب زهراء51850241842095039

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيخليف كريم شالل عباس51851241841010066

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحجي خفيف حمزه زهراء51852241842111047

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحمد غضبان ناصر علي51853241841001214

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيعيسى كاظم العباس عبد انور51854241841034002

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد موسى عباس ضحى51855241842124103

التربية كلية/القادسية جامعة586.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيدرج عيسى ثابت مؤمل51856251841111030

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعلي محيسن عدنان سجاد51857221841023043

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيجاسم طاهر حمزه مصطفى51858231841019118

التربية كلية/القادسية جامعة586.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيمنزل حاكم ابراهيم مرتضى51859241841159020

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيدحام داخل حسن كاظم51860241841021031

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيخضير علي عبد الكريم عبد والء51861241842136047

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيرسوم الحسين عبد علي هللا عبد51862241841011043

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن الفتاح عبد حيدر علي51863241841003108

التربية كلية/القادسية جامعة585.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيخلخال دحبوش رحيم منار51864241842159009

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيعيسى محيسن صبار فاضل51865241841034024

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحسون مهاوش بدر زهراء51866241842093042

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيناجي غني زاهر علي51867251841045053

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبود الزهره عبد حسن محمد51868251841045078

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيعلي عباس كامل منتظر51869231841067091

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيحسن مسعيري باسم طارق51870241841016039

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عطيه عزيز شفاء51871241842111067

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيسليمان محسن خيون بنين51872241842095016

التربية كلية/القادسية جامعة584.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيعلي جبر كريم محمد51873231841220013

التربية كلية/القادسية جامعة584.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعوجه ابو حاجم ناجح عباس51874241841169024

التربية كلية/القادسية جامعة584.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيكريم حسن علي كرار51875241841153009

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحميدي الحسن عبد محمد مصطفى51876241841003201
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التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيهادي عدنان قاسم الهدى نور51877231842118043

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيعباس حسين ناصر هللا عبد51878231841055023

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةاحيائيوالي عبيد عامر علي51879241841022010

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيجري شمران كريم حسن51880241841009018

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جوده امين بنين51881241842081009

التربية كلية/القادسية جامعة583.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي صالح محمد امال51882241842081008

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحبيب حسين الحسن عبد زينب51883251842076046

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيصحن غازي ناجح دعاء51884241842100028

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعبيس حسين علي ساره51885231842145055

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعذاب محسن كامل زهراء51886241842114110

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حميد صالح مريم51887241842114242

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائياليذ خربه حيدر بتول51888241842102023

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىاحيائيمنشد عباس علي رشا51889291842083003

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيعسكر جلوب رحمن حسين51890231841042034

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيدهش حمزه قاسم محمد51891241841020019

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعباس حامد ضياء تبارك51892241842110015

التربية كلية/القادسية جامعة580.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسين بعيوي ناصر سجاد51893251841205076

التربية كلية/القادسية جامعة580.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيعداي حشيش ثامر ميسم51894231842187015

التربية كلية/القادسية جامعة580.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة حسين زكي عباس51895241841013052

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيجميل عثمان فالح اسالم51896241842136004

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيحواس االمير عبد دوهان حسين51897291841100031

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيمذبوب محمد عدنان عباس51898241841027081

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد كاظم حمزه رسل51899241842220110

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مدلول جميل احمد51900241841207008

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبد طعمه ايمان51901241842115004

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيشمخي عبيس جابر احمد51902241841019001

التربية كلية/القادسية جامعة578.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيشعالن حاجي اسماعيل المرتضى علي51903241841026005

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعزيز طالب سلمان طالب51904241841016040

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيالعباس عبد نعيم مشكور احمد51905241841207025

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد الحسن عبد صالح احمد51906241841008009

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيشعالن حنون حسين اسراء51907241842107003

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مفتن عطيه رقيه51908241842118031

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيلعيبي ريسان ريكان احمد51909241841011005

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحسون والي الحسين عبد هناء51910241842093112

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيعيال االمير عبد باسم زهراء51911241842107039

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجواد محمد ماجد ساره51912231842090161

التربية كلية/القادسية جامعة576.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيمراد جابر نوري غفار51913251841116029

التربية كلية/القادسية جامعة576.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعيدان ميري كريم عقيل51914241841076041

التربية كلية/القادسية جامعة576.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود ساجت كريم اسعد51915241841010009

التربية كلية/القادسية جامعة576.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجفات تركي باسم فاطمة51916251842097080

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكزار الحسين عبد جالب رحاب51917241842138009

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم فرحان الرزاق عبد ايات51918241842135008

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمطير فرهود جميل مريم51919241842121183

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيشراد عبود هادي حبيب51920251741014040
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التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيشلتاغ اليذ بشار منى51921241842149031

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيصبح حميد سلمان محمد51922241841005132

التربية كلية/القادسية جامعة575.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعوده عبد فاضل محمد51923231841173091

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمزهر الكاظم عبد عامر زهراء51924231842109083

التربية كلية/القادسية جامعة575.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيحسين هللا عبد زيد احمد51925241841169004

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيالحسن عبد صكبان جياد الهدى نور51926241842103088

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم علي حسين رسل51927241842120060

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيدواس عبد حسن كوثر51928241842122042

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد عذافه محمد علي51929241841002053

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيعبود محي حسن زهراء51930231842077043

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيكاظم الحسين عبد صالح حنان51931251842076018

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيعبداش مسلم عزة عباس51932251841016031

التربية كلية/القادسية جامعة574.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عواد حميد زهراء51933241842168025

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيسعيد وناس طعان أزهار51934241842078001

التربية كلية/القادسية جامعة573.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي نزار موسى عباس51935231841017091

التربية كلية/القادسية جامعة573.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحسن عبيد ابراهيم نرجس51936231842137028

التربية كلية/القادسية جامعة573.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيخليف فليفل وحيد شهد51937231842148023

التربية كلية/القادسية جامعة572.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيسعيد حسوني ابراهيم العابدين زين51938241841013038

التربية كلية/القادسية جامعة572.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسن تالي جهاد حيدر51939241841157005

التربية كلية/القادسية جامعة572.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيحسين سويد ماجد شهالء51940231842199010

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد جول سالم سها51941241842093064

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيواوي سلطان كريم هللا عبد51942291841002098

التربية كلية/القادسية جامعة571.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيهادي رحمان فارس علي51943231841220005

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيغانم حبيب عداي امير51944241841036012

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين راجح عواد مسلم51945241841021043

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد منديل حسين حوراء51946241842121041

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيحنتوش عالوي كاظم الهدى نور51947241842131037

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه حسن رسول سجاد51948241841019018

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحمود سفاح جائز احالم51949241842093002

التربية كلية/القادسية جامعة570.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيشياع حميد ماجد آيات51950241842111002

التربية كلية/القادسية جامعة569.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيراشد عبيد غانم علي51951241841028044

التربية كلية/القادسية جامعة569.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيعبيد كاظم جبار علي51952231841165030

التربية كلية/القادسية جامعة569.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيرسم عالوي لبيب ضياء51953221841031063

التربية كلية/القادسية جامعة568.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيهادي صالح كريم زهراء51954251842122083

التربية كلية/القادسية جامعة568.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيكاظم هاشم جليل صادق51955221841249007

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيجواد عبد كاظم حسين51956241841064017

التربية كلية/القادسية جامعة568.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيكناد هاني سعود صادق51957221841277013

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيمطشر عبد جميل منتظر51958241841204073

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبد مجاري محي كرار51959241841207242

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيشنان ابراهيم ضياء زهراء51960241842120094

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيصالح كندوح محمدرضا مريم51961241842096094

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جابر االمير عبد ساجد51962241841034010

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيسربوت شياع خالد حسام51963241841028015

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيكريم محمد صفاء احمد51964241841203211
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التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيهليل جباري شاكر فاطمة51965241842106082

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسن راضي لطيف ابتسام51966231842271012

التربية كلية/القادسية جامعة566.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيبجاي سوادي راتب حسين51967241841152011

التربية كلية/القادسية جامعة566.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبد علي محمد نوره51968231842090280

التربية كلية/القادسية جامعة565.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حاكم حازم حسن51969241841203212

التربية كلية/القادسية جامعة565.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيوناس محسن يوسف فاطمه51970241842102098

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم محمد رؤى51971241842123041

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعاشور خليل فاضل واثق51972241841027151

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد طاهر محمد عماد51973241841076070

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيفياض طالب شاكر مصطفى51974241841008122

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد سعد صبيح احمد51975241841074002

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم االمير عبد نجم يحيى51976241841008136

التربية كلية/القادسية جامعة562.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيموسى محمد كاظم جواد51977251841113005

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيهللا جار عزوز محسن كاظم51978241841021032

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عطيه حسن علي51979241841011050

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسون رحيم الحسين عبد بنين51980251842097018

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان محسن سعد جعفر51981251841031121

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيخضر حسين مزهر محمد51982241841028066

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيجوده جاسم محمد فاطمه51983231842153066

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيساجت عكموش وناس ضحى51984241842104053

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيناصر عبداالمير ماجد نورالهدى51985241842085080

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيظاهر جابر حسين سارة51986241842088018

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمحسن ظاهر علي زهراء51987231842109088

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيفليك غازي عامر محمد51988241841027122

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيخليفه حميد حيدر كرار51989221841023073

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيدحام مضعن محمد صفاء51990241841208012

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسان عليوي فريق سمر51991231842109128

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحمد صالح مهدي حيدر51992241841203215

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيساجت سحاله فليح حسين51993241841010036

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيشاني صالح حبيب حيدر51994231841069011

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيحسون مهدي منشد سجاد51995241841017027

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيثامر نعمه احمد مصطفى51996251841205206

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمودي نور جاسب صادق محمد51997251841031659

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعباس خضير رحيم سراج51998241842106071

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيصكب اكتاب محمد حسين51999231841257038

التربية كلية/القادسية جامعة558.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيعبار غضبان طالب فضاء52000231842211022

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائينجم محان الزهره عبد حوراء52001241842117027

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعباس مطلك كاظم زينب52002241842138014

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيداهي عواد كامل نبأ52003241842134089

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم االمير عبد صباح رنا52004241842077035

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيدايخ رحمن كاظم علي52005241841009057

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي فاضل سالم حسن52006241841017015

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيثامر شاكر عادل انهار52007241842097004

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيزغير محمد نجم هللا عبد52008241841005090
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التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجبر االئمه عبد حسن زهراء52009241842077041

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود صاحب عالء محمد52010241841003171

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي موسى رحيم بنين52011241842134020

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيمتعب ناهي نذير حسن52012241841028017

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيوالي ارحيم عباس حوراء52013241842134026

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيابراهيم الزهره عبد ابراهيم مجتبى52014251841012095

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيمنوخ حاتم عادل اسماء52015241842135003

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيدعيوش حسوني ماهر حوراء52016241842115010

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد جواد عدي جواد محمد52017241841010112

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حاكم حسين الهدى نور52018241842148009

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيضايف عبيد رحيم هدى52019231842089120

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيحربي اوحيد فاهم نبراس52020241842149033

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعزوز عبود حيدر مرتضى52021251841047010

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيناجي هادي عامر فرقان52022241842146051

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيراضي جبار ستار سميه52023231842109129

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلي حسين قاسم االء52024231842271028

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد حسين محمد سهاد52025241842220377

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد كاطع حسين زهراء52026241842104028

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه اليذ رياض وطن52027241842110086

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيدكمان شنشول حمود زينب52028241842080065

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيصالل جابر هللا عبد محمد52029241841003170

التربية كلية/القادسية جامعة553.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد جاسم رجاء52030231842172007

التربية كلية/القادسية جامعة553.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيعبد اسماعيل نزار حوراء52031231842168007

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعنه ابو الرضا عبد فاخر رسل52032241842139039

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيجبر شاني محمد ايمان52033241842130012

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةاحيائيشنان زيد عبد عواد محمد52034241841022016

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي عبد جبير ستار52035241841010057

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيحريجه شويل جبار هبه52036241842149036

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ارحيم حاكم ريام52037241842115021

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيعباس فيصل غازي زهراء52038241842078018

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعيسى جابر جالل زهراء52039241842110033

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحمزة هادي عبار مها52040241842100072

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيخشان عبد ياسين امير52041241841005018

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجواد كاظم علي رجاء52042241842220413

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيمسير لفته ذياب حاتم52043241841015011

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيجاسم االمير عبد سعد فاطمه52044231842089094

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمطر فرهود سعد مجتبى52045221841001139

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم كتاب حسين علي52046251841044131

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائينعمة عاشور محمد رؤى52047241842106039

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان حاجم امير بتول52048241842085007

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ترتيب قاسم فاطمه52049241842114216

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيعوده سلمان جبار اصيل52050241842146004

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيشاطي هالل رزاق أنس52051241842122002

التربية كلية/القادسية جامعة549.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيحسن موجد ثامر زينب52052231842172010
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التربية كلية/القادسية جامعة549.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيجرو شاكر جليل فاطمه52053241842157007

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد علي الرحيم عبد نور52054241842121206

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعبود الحسين عبد هيالل علي52055241841019031

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيفضاله علي عبد سالم دنيا52056241842114071

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين احمد فاضل منتهى52057241842107102

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيشنته نعمه الزهره عبد مثنى52058241841010107

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جواد حيدر زهراء52059241842135018

التربية كلية/القادسية جامعة548.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيدايخ غازي محمد قاسم52060231841162015

التربية كلية/القادسية جامعة548.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيعلي االمير عبد سالم ريناس52061241842167006

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم سلمان حسن اسراء52062241842130003

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشهد مجهول سالم مؤمل52063241841009063

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيحسين شاكر حيدر فاطمه52064241842122039

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيداخل الرضا عبد كاظم االء52065241842124014

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخماط سلطان رسول كرار52066241841207237

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيالفي شاهر عباس نور52067231842271294

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عبد عباس بنين52068241842119029

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيمجباس جبار كتاب رعد52069251841015013

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جواد سامي فاضل52070241841019034

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيبريس كالل فليح كوثر52071241842107092

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجيجو الكاظم عبد حيدر مسار52072241842114244

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيالساده عبد الكاظم عبد مهند زينب52073241842081029

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائينجم محسن سامي ساره52074251842097063

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيجابر نعيثل علي االء52075221842162006

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيغالي حسن طالب زينب52076231842077058

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيخنجر كاظم هادي حسين52077241841025007

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجرد جاهل عايد نرجس52078241842220297

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيمظلوم ناظم نزار حسين52079251841003017

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيهالل باجي كاظم ايالف52080241842085005

التربية كلية/القادسية جامعة545.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيسعدون جبر حليم علي52081231841187013

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم محمد جاسم زهراء52082241842107040

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيشيخان علي بهلول حيدر52083241841064020

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه علوان كاظم زهراء52084241842080058

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعباس االمير عبد سعيد خضر52085251841047005

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيعباس خضير ياس ضحى52086241842107071

التربية كلية/القادسية جامعة544.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيحسن محمد احسان حسن52087251841111008

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيدوحان محمد علي تبارك52088241842124034

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيصالح موسى قحطان لمياء52089241842220264

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيجاسم االمير عبد سعد امير52090231841042011

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيموسى ثامر ميري دعاء52091241842220099

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمطير كاظم قائد فاطمه52092241842220246

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم جبار رزاق نور52093241842094112

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حمزه مرزه كوثر52094241842102101

التربية كلية/القادسية جامعة542.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائينجم شلش محمد عواد52095291841109023

التربية كلية/القادسية جامعة542.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيناهي محمد طالب زينب52096241842121098
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التربية كلية/القادسية جامعة542.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبود علي عبد احسان تقى52097231842142051

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان كاظم عواد نورا52098241842134091

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم عبد حسن رفيف52099241842135015

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمود سلمان ميثم فاطمه52100231842109174

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد االمير عبد فاضل فاطمه52101241842135030

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد حازم هديل52102241842119188

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه علي ميري شهد52103241842111069

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيعباس مدلول علي أمجد52104251841049002

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيدهش علوان رحيم عروبه52105241842220219

التربية كلية/القادسية جامعة540.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيعلي االمير عبد مرزوق رباب52106241842167004

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمظلوم عبد حبيب زهراء52107231842109076

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيخضير زامل زهير نور52108241842139117

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر سوادي سعدي زهراء52109241842106047

التربية كلية/القادسية جامعة539.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيليلو رياح محسن آيات52110251842122003

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمطر الحسن عبد كريم آلماز52111261842087001

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم عون عبد منهل علي52112241841207215

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس جليل احمد مصطفى52113251841031793

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحسن حسين حسن محمد سليل52114251842096180

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عباس حاكم زينب52115241842124080

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين حاتم حامد وئام52116241842103096

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل علوان هادي ريكان52117241841035038

التربية كلية/القادسية جامعة539.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد صالح مهدي غيث52118241841152027

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد كحيط عباس انس52119241842104008

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعناد درويش صباح زهراء52120241842220344

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيرحمان عزيز محمد ليث52121241841039029

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي مزهر حسين ضياء52122241841039016

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيالسادة عبد كاظم علي عذراء52123241842093072

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيشوشي علي حسن سجى52124241842143018

التربية كلية/القادسية جامعة539.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيباش كريم قاسم ابتهال52125241842167001

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيسعيد مطلب ثامر محسن52126241841013089

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيكشاش هادي رحمن علي52127241841203107

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمنصور ناصر جبار حسن52128291841003054

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعذاب كاظم حسين االء52129241842080006

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعلي كريم الحسن عبد اسراء52130241842088003

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيمرار مناحي حيدر حاتم52131251841046008

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيسرحان هادي حيدر بنين52132231842145012

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيشوكان شغين فاضل اسراء52133251842068003

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم شاكر سعد امير52134241841029011

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعلي الحسن عبد صالح هبه52135251842076074

التربية كلية/القادسية جامعة660.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيعبدالعباس حميد عبدالحسين ايالف52136251852104008

التربية كلية/القادسية جامعة650.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعمران رميض حبيب حسين52137221851026022

التربية كلية/القادسية جامعة635.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلتطبيقيحمزه جون محمد شيماء52138231852214007

التربية كلية/القادسية جامعة635.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيربيع علي عبد فالح زينب52139241852122020

التربية كلية/القادسية جامعة634.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيغضيب سلمان خالد سجى52140241852146015
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التربية كلية/القادسية جامعة631.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيحسين جبار محمد زينب52141241852100048

التربية كلية/القادسية جامعة627.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيعامر حمدان علي زينب52142221852169011

التربية كلية/القادسية جامعة627.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيبربوث دغيم مسلم بتول52143241852115005

التربية كلية/القادسية جامعة626.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم الزهره عبد كاظم زينب52144241852149007

التربية كلية/القادسية جامعة621.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيمهجج حنون علي فاطمه52145241852107014

التربية كلية/القادسية جامعة620.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسور عباس خضير حسن52146241851153005

التربية كلية/القادسية جامعة620.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةتطبيقيعبيد غالي حسين مرتضى52147241851051026

التربية كلية/القادسية جامعة620.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيجاسم صالح محسن سجاد52148251851113021

التربية كلية/القادسية جامعة619.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد علي عبد نمير رقيه52149241852123020

التربية كلية/القادسية جامعة617.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيمطر علي عبد فاضل زمن52150241852104021

التربية كلية/القادسية جامعة616.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيجابر داخل ضياء باقر52151221851026011

التربية كلية/القادسية جامعة612.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه خضير غافل حوراء52152241852152004

التربية كلية/القادسية جامعة612.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيسدخان حسن احمد زهراء52153261852093010

التربية كلية/القادسية جامعة612.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيدخيل عبد عباس زهراء52154241852102031

التربية كلية/القادسية جامعة609.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن جاسم بشير وجدان52155241852154018

التربية كلية/القادسية جامعة605.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي حسين حاكم حسين52156241851203352

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيكامل عبداالمير وسام ايات52157251852104006

التربية كلية/القادسية جامعة602.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيغافل هبان حميد غفران52158241852100064

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيراهي شدهان فليح جاسم52159291851105004

التربية كلية/القادسية جامعة597.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيلوفة مهنه رياض مريم52160241852100075

التربية كلية/القادسية جامعة596.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيياسر حسين ظاهر هدى52161241852115049

التربية كلية/القادسية جامعة594.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيفهد حمدان خالد هديل52162241852106059

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس علي قاسم بلقيس52163241852107004

التربية كلية/القادسية جامعة593.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيورد حسين منصور اسالم52164241852077001

التربية كلية/القادسية جامعة592.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيساجت كاظم رحمن كوثر52165231852077039

التربية كلية/القادسية جامعة592.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيعبد فراك ضياء زينب52166231852193005

التربية كلية/القادسية جامعة591.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيساير سالم عبد احمد52167221851010005

التربية كلية/القادسية جامعة591.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي جاري عدنان محمد52168221851026085

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيكاطع مهدي هاشم فاطمه52169241852149017

التربية كلية/القادسية جامعة590.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيكباحه هلوس سواري بنين52170241852104011

التربية كلية/القادسية جامعة587.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيحسن وحيد محمد عذراء52171231852193009

التربية كلية/القادسية جامعة587.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيكثير حسن فالح اسوان52172241852107002

التربية كلية/القادسية جامعة586.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد جاسم زياد زهراء52173231852090018

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيموسى الحسين عبد علي أيثار52174221852397001

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيجابر علي حمزه نبأ52175241852088018

التربية كلية/القادسية جامعة585.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقينعمة حمادي حسين زينب52176241852093024

التربية كلية/القادسية جامعة584.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلتطبيقيمحيسن ابراهيم حبيب رقيه52177231852214004

التربية كلية/القادسية جامعة584.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيكريم شاكر كريم جنات52178231852090010

التربية كلية/القادسية جامعة584.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيسعود حسن ناجح أمير52179251851111001

التربية كلية/القادسية جامعة582.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيحسان الحسين عبد علي هيثم52180241851027111

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيماجان يوسف علي مريم52181231852077041

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحلو كريم كاظم حيدر52182241851002021

التربية كلية/القادسية جامعة581.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن كاظم هاشم نور52183241852124019

التربية كلية/القادسية جامعة580.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيصديان فاضل راتب مريم52184231852193013
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التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيشبرم سعد هللا عبد سماح52185241852104032

التربية كلية/القادسية جامعة579.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوم شاهر علي عبد هدى52186241852149022

التربية كلية/القادسية جامعة578.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيجمعه عبيس خالد سحر52187241852104030

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حسين حيدر رانيا52188241852103014

التربية كلية/القادسية جامعة577.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد ناجح اسماء52189241852220110

التربية كلية/القادسية جامعة576.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد هادي عالء مؤمن52190241851003055

التربية كلية/القادسية جامعة575.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي حسن فليح حمزة52191241851153010

التربية كلية/القادسية جامعة575.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيغالي سميع جاسم محمد52192241851027079

التربية كلية/القادسية جامعة574.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيبصيص منسي محسن البنين ام52193221852153012

التربية كلية/القادسية جامعة573.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين كريم اركان كريم52194241851160025

التربية كلية/القادسية جامعة571.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيساجت عباده عامر غيداء52195241852101039

التربية كلية/القادسية جامعة571.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيكزار علي اديب سارة52196231852168009

التربية كلية/القادسية جامعة570.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين كريم اركان ساره52197241852160011

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي عزيز محمد تبارك52198241852220123

التربية كلية/القادسية جامعة568.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيوصخ هللا عبد حسن ايمان52199241852157002

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيبحنون مكين الهادي عبد زينب52200241852093028

التربية كلية/القادسية جامعة568.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد سوادي حسن ايات52201241852120005

التربية كلية/القادسية جامعة567.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمنشد عباس علي حسن52202291851153054

التربية كلية/القادسية جامعة567.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد رضا عادل نبراس52203241852220094

التربية كلية/القادسية جامعة566.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيصبر نعيم مجيد بنين52204241852114017

التربية كلية/القادسية جامعة566.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيكافي زاير علي زينب52205241852093030

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعباس خضير احمد فاطمه52206221852311032

التربية كلية/القادسية جامعة564.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيكزار محمد األمير عبد محمد52207241851027087

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيمهدي حامد ماجد شهد52208231852109040

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقينعمه حمود جاسم تبارك52209241852220116

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان عبد سالم أيه52210241852126004

التربية كلية/القادسية جامعة563.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد غازي ابو قابل ضحى52211291852057085

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح حسين فاضل وارث52212241851020030

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيحاجم هلوس محسن نوره52213241852093048

التربية كلية/القادسية جامعة562.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود حمد علي بنين52214241852114016

التربية كلية/القادسية جامعة561.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد كاظم عبد ضحى52215241852153008

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيكيطان كاظم جواد اسراء52216251852170001

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيباقر هاشم حسين رحاب52217241852220038

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين عبد ابراهيم محمد52218241851063034

التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيالصاحب عبد كامل ماجد سجى52219241852114055

التربية كلية/القادسية جامعة560.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيخشان الساده عبد وناس مروه52220241852220086

التربية كلية/القادسية جامعة559.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان عبد باسم رحاب52221241852165006

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيشدهان كاظم رضيوي احمد52222291851105002

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم عبد جابر فاطمه52223241852102052

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحمود عبد نصير هشام52224241851019053

التربية كلية/القادسية جامعة559.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيوناس ظاهر كاظم زينب52225241852122022

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد ياسين القاسم عبد كرار52226241851027077

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقييوسف ساير هادي عقيل52227241851059012

التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم محمد تكليف علي52228241851017052
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التربية كلية/القادسية جامعة558.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيعيسى االمير عبد صادق فاطمه52229241852146016

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيخضر دايخ قاسم هديل52230241852104047

التربية كلية/القادسية جامعة557.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم محمد أمير52231241851017003

التربية كلية/القادسية جامعة557.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا عبد كشاش الحسين عبد ليلى52232241852157012

التربية كلية/القادسية جامعة556.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيغانم تومان كتاب ناجح52233241851027108

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيكرتول امير عالوي حنان52234241852100033

التربية كلية/القادسية جامعة555.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيصبر باطي االمير عبد مرتضى52235291851002117

التربية كلية/القادسية جامعة554.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد كامل الكاظم عبد زيد52236251851122058

التربية كلية/القادسية جامعة554.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيمنديل شريف احمد براء52237241852401002

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد شاكر داود علي52238241851039031

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسن عبد غافل محمد جاسم52239241851027015

التربية كلية/القادسية جامعة554.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيخشان حسين عكوش علي52240241851020018

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيامش عباس صالح زهراء52241241852107008

التربية كلية/القادسية جامعة553.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيحمزه عليوي نصير تبارك52242251852061004

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعبد وذاح عامر سرى52243241852117047

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيمحيسن تركي باسم يوسف52244231851163025

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون عمران وهيلي صدام52245241851203159

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر جابر أماني52246221852102003

التربية كلية/القادسية جامعة551.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيدعيدع هادي عيسى عباس52247251851008084

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيهميم كريم مشكور ماجد52248251851047022

التربية كلية/القادسية جامعة550.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيوصخ حسين مكي صادق52249231851224022

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيسرحان جرو ثامر مرتضى52250241851010063

التربية كلية/القادسية جامعة550.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه كحط ناظم زينب52251241852146013

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح بدر اعالن زينب52252241852146011

التربية كلية/القادسية جامعة549.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيغريب وناس عيسى بنين52253231852193002

التربية كلية/القادسية جامعة549.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيصياح صكبان هللا مع مصطفى52254241851027101

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد عبداالمير نعمه زهراء52255251852104020

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيبتور كاظم جواد زيد52256251851016024

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي علي عبد حسين رقية52257241852123017

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد طعمه محمد زينب52258241852149008

التربية كلية/القادسية جامعة548.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيمظلوم حنون كريم سامي52259241851152019

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعيساوي رحيم مالزم كريم52260241851014052

التربية كلية/القادسية جامعة548.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد ساجت حسن زهراء52261241852126017

التربية كلية/القادسية جامعة547.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود حسن عايد رقيه52262241852160008

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيمطر حمزة زاجي قاسم52263241851019038

التربية كلية/القادسية جامعة547.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيعاصي عبد حمزه ايات52264241852136002

التربية كلية/القادسية جامعة546.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حسن تركي حسن52265241851152010

التربية كلية/القادسية جامعة546.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر نعمة فاضل فاطمة52266241852123045

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيالواحد عبد راهي صادق زهراء52267241852122019

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيدخيل علوان كاظم عماد52268221851016033

التربية كلية/القادسية جامعة545.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيشدود كاصد عبد هيثم52269221851318039

التربية كلية/القادسية جامعة545.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيجبير معون رعيد هاجر52270291852101010

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيفدعم صاحب جبير الخالق عبد52271241851014035

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين غازي شنان حوراء52272241852123013
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التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيمحمد عبيس علي ابتهال52273231852077001

التربية كلية/القادسية جامعة544.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيرداد نعمه مراد فاطمه52274221852323047

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن هادي حسن غدير52275241852080028

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنات االهلية االبداع ثانويةالديوانيةتطبيقيفرحان عيسى الحسن عبد انفال52276241852147001

التربية كلية/القادسية جامعة543.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيتطبيقيحمد كريم عزيز أحمد52277221851056002

التربية كلية/القادسية جامعة543.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيمجيد موسى علي احمد52278231851035001

التربية كلية/القادسية جامعة542.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم كاظم عبدالعظيم والء52279241852082018

التربية كلية/القادسية جامعة542.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين عبدالهادي الدين يحيى جمانه52280241852082003

التربية كلية/القادسية جامعة542.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا عبد داخل حسن علي52281241851160019

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود العباس عبد ناجي بنين52282241852104012

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي سعيد ستار نور52283241852119064

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيعاصي عبد حمزه فرقان52284241852136008

التربية كلية/القادسية جامعة540.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان جاسم كاظم خمائل52285241852165005

التربية كلية/القادسية جامعة540.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيبنيان كاظم نجاح وليد52286221851318041

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد جبار عباس هبه52287241852118050

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنات البطائح ثانويةقار ذيتطبيقيمكطف صبار فاضل زهراء52288221852197002

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد والي حميد حسين52289241851035016

التربية كلية/القادسية جامعة539.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيجلوب بخيت حمزه الفقار ذو52290241851006023

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن محان حمزه تبارك52291241852101011

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيواوي سلطان نعيم حسين52292291851002044

التربية كلية/القادسية جامعة537.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيرفش ردام جابر جعفر52293241851013016

التربية كلية/القادسية جامعة537.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيصالل الحسين عبد االمير عبد سيف52294241851160015

التربية كلية/القادسية جامعة536.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد حمزه كاظم اميرة52295241852168001

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم حسن نعيم غاده52296241852220077

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان ناصر جبر ندى52297221852162027

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيعجرم حسن فليح حامد52298241851005015

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقينهاب ضايع جبار غفران52299241852114072

التربية كلية/القادسية جامعة535.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد عواد رحمن هدى52300241852149021

التربية كلية/القادسية جامعة535.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيجبار ثامر نجم امير52301241851166001

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيخلف كاظم عالء مرتضى52302251851049017

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيجواد محسن حيدر كرار52303221851003113

التربية كلية/القادسية جامعة534.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي عبد ميثاق محمد52304241851203288

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي جاسم علي زهراء52305241852096021

التربية كلية/القادسية جامعة533.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيكريم فرحان عباس نور52306241851160035

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيياسين نعمه حمزه احمد52307241851005001

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيشعالن شباط علي حسين52308251851001062

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيظاهر جبر علي حسن52309241851009015

التربية كلية/القادسية جامعة533.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيوهام كاظم احمد بنين52310241852114010

التربية كلية/القادسية جامعة532.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيجعبول غازي الكريم عبد بنين52311241852110007

التربية كلية/القادسية جامعة532.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر حسون عواد حوراء52312241852126011

التربية كلية/القادسية جامعة532.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعطيه ويوة حياوي احمد52313231851168002

التربية كلية/القادسية جامعة532.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيخضر سلمان طالب حسن52314221851019011

التربية كلية/القادسية جامعة532.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيمعين شايع حيدر عباس52315241851153015

التربية كلية/القادسية جامعة531.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيذرب عباس رحمن نبأ52316231852109064
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التربية كلية/القادسية جامعة531.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد كاظم جواد علي52317241851009038

التربية كلية/القادسية جامعة530.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيكشاش كاظم جواد سارة52318231852080041

التربية كلية/القادسية جامعة530.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه دوين راضي زينب52319241852149006

التربية كلية/القادسية جامعة530.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيمهذول عودة جابر مستقر52320221852309003

التربية كلية/القادسية جامعة529.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعبود حمود كاظم حسن52321251851013010

التربية كلية/القادسية جامعة529.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقييوسف يعقوب الحسين عبد جاسم52322241851013015

التربية كلية/القادسية جامعة529.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيداهي حربي هادي طارق52323241851152024

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيالسادة عبد هللا عبد علي دنيا52324241852104019

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسن فليح حسون بهاء52325221851028016

التربية كلية/القادسية جامعة528.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه محسن كاظم صادق52326241851039024

التربية كلية/القادسية جامعة527.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيمغير كاظم جواد احمد52327231851210001

التربية كلية/القادسية جامعة527.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم عزيز سمير محمد52328241851002068

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقييعكوب سلمان مرزوك اسراء52329241852126002

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيحنيدل حسين كاظم سجى52330231852089027

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيعبيد هاتف عباس اية52331231852077008

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشالش الحسن عبد رحيم كرار52332221851311145

التربية كلية/القادسية جامعة526.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيسمير حسين عباس محمد52333221851046064

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد زاير حسين سجاد52334241851009024

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيسماري جاسم عطية مصطفى52335221851016050

التربية كلية/القادسية جامعة525.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيزاهي حمود التفات سجى52336221852116021

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزة كريم الحسن عبد نوال52337241852104042

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحبيب محي مبدر زينب52338231852090025

التربية كلية/القادسية جامعة524.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد العزيز عبد سعود تبارك52339241852088003

التربية كلية/القادسية جامعة523.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعباس ياس مهر انور52340231751186005

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحاجم شدهان سلمان فاطمه52341241852101040

التربية كلية/القادسية جامعة523.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةتطبيقيعواد فليح محسن مصطفى52342241851158019

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي محمد كاظم قاسم محمد52343221851302053

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيطه عبيد كريم زهراء52344231852077023

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيبارح خماط حسان مهدي52345221851374085

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيعبود ديوان رسول ابراهيم52346221851041001

التربية كلية/القادسية جامعة523.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد داهي تومان أمجد52347241851017001

التربية كلية/القادسية جامعة522.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيهمريع غزاز سماح سعد52348291851151109

التربية كلية/القادسية جامعة522.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيمشكور عبود ابراهيم زينب52349241852102032

التربية كلية/القادسية جامعة522.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعيدان حمود سجاد صادق محمد52350241851017081

التربية كلية/القادسية جامعة522.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيالزهره عبد عطيه تحسين احمد52351241851027005

التربية كلية/القادسية جامعة522.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيمرهج ساجت سعيد رواء52352241852160009

التربية كلية/القادسية جامعة521.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيشنيور جبر كاظم شروق52353241852160013

التربية كلية/القادسية جامعة521.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين علي رحيم نور52354221852143019

التربية كلية/القادسية جامعة521.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقينومان كريم جبار حسن52355241851016018

التربية كلية/القادسية جامعة521.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيحمزة الجاسم عبد توفيق امير52356251851113003

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة561.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيعبود حسين علي زينب52357241822104022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعبيد عيسى طالب اسراء52358241822115004

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيكرز حاكم مخلص زهراء52359241822080023

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة468.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيبراهان جودة هادي بشائر52360231822187003
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للبنات التربية كلية/القادسية جامعة466.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةادبيعلك كاظم الحسين عبد نور52361241822081005

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة465.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيمحمود احمد راجح مريم52362241822101032

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة464.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيضيدان لهمود عباس زهراء52363261822127017

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيعالوي جبر الحر عبد طيبة52364241822123020

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيظاهر عبيد علي اوراس52365241822115010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيعبود خضير حسن نور52366241822121044

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيمهاوي كاظم مولى رانيا52367241822120007

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة461.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيكاظم عاجل عباس غدير52368241822093025

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة461.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيكدوري خدير علي فاطمة52369241822110029

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة460.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيالصاحب عبد صادق علي هالة52370241822121046

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة460.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيجالب جري نعمه نورة52371241822100050

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة459.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيحسن فليح حسن زهراء52372241822121019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة457.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبياحمد شهيب محمد زينب52373241822106022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة456.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيالعباس عبد علي محمد حازم مريم52374241822134049

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة455.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيكاظم فاهم احمد ثريا52375241822093009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة454.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبياليذ حسن غانم فاطمة52376241822102055

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة454.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيرسم حسن احمد فضيله52377241822104036

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة452.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيرحمن جبال عباس حنين52378231822187005

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة452.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيكريم فخري حسن تبارك52379241822103003

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة452.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيمحمد وادي علي زهراء52380241822123013

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة451.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجاسم كرمد ثامر اسالم52381241822102002

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة451.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيعبيس زبير قاسم زهراء52382231822076022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيموجد عطيه فالح نورس52383241822111035

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيسلطان امحان جمال ساهره52384241822115042

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة450.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيكاري شنشول حاكم نرمين52385241822107023

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيابراهيم االمير عبد حيدر نرجس52386241822134054

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة450.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيضويري كاولي عطية زهراء52387291822050044

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة449.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيفضل محيبس محمد شهد52388241822120022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة449.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيسبتي عبد محمد ساره52389241822101021

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة449.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيعبود صبري ياس هاله52390241822085024

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة448.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجهادي توفيق محمد فاطمه52391291822079034

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة447.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيعيسى الساده عبد شاكر نور52392241822220048

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة447.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيراهي صبر زمان تبارك52393241822121012

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة447.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيطارش لعيبي نائل زهراء52394241822112012

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة446.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيعبيس حامد فراس نرجس52395231822077033

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة446.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعساف مزبان نزار امنه52396261822093009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة446.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبينعمه عبيد غانم رقيه52397231822089020

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة445.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيابراهيم محمد عقيل تبارك52398231822127009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة445.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيحسن عبد علي فاطمه52399241822113015

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة445.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيالخضر عبد عوض محمد حوراء52400241822110010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة444.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكاري حامد كاظم صابرين52401241822104026

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة444.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيمضخور هندول محمد طيبة52402241822119022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة444.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبييوسف كاظم الخالق عبد زينب52403241822106020

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة443.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعذاب جاسم انعيم هبه52404241822080037
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للبنات التربية كلية/القادسية جامعة443.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيبنيان عاجل صالح نبأ52405241822104041

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبينعمه جاسم حسن لقاء52406241822120033

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيغضب هريس حسوني بنين52407291822057018

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيعلي حسين صائب تبارك52408221822172009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيفاضل ابراهيم اسعد زينب52409251822078061

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيلعيبي هزار عارف زينب52410241822080026

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيغياض طعيمه الكاظم عبد سجى52411241822095034

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيكريدي كامل حسين مريم52412241822095048

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيحسن حمزه غالب فاطمه52413241822115055

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيجاسم عباده علي فاطمه52414261822092016

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة441.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيعباده سليم سمير حنان52415241822108004

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة441.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةادبيعمران حمزه فراس نور52416241822077006

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة441.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيكاظم هاشم توفيق زهراء52417241822140030

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيعبود شاكر حسين فاطمه52418241822095042

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيراهي كطران هللا عبد ايفان52419241822100006

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيوناس حسين رحيم زينب52420241822085013

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيمحمد سلمان محسن مها52421261822127044

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيزكيط علي جليل زينب52422241822120017

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعوده محمد عمار خديجة52423291822073014

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيمجيد صالح حسن هجران52424241822111037

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيهاني ابراهيم االله عبد تبارك52425291822072035

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيحبيب حميد مؤيد نهى52426241822111033

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة437.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيصبح جياد كاظم حوراء52427241822101009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة437.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيبديوي حمزه ثائر ضحى52428231822124039

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيجديح حمزه فرحان زهراء52429241822118022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيعطيه الجاسم عبد نعمان معصومه52430231822137019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيموسى صفيرس الحمزه عبد غدير52431291822056034

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيبادي رحيم الحمزة عبد ورود52432241822121048

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيهالل الزهره عبد علي رقيه52433291822060068

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة436.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيزايد حسين عالء مريم52434261822127042

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجواد عيسى عناد مسار52435291822057103

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةادبيكاظم جبار خالد صفا52436241822143008

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيسلومي حسين مالك زينب52437261822092009

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيمحنون ياسر صاحب بتول52438241822111008

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيشمخي جبار فائز دعاء52439291822056019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيعيدان الزهره عبد عقيل فاطمه52440241822110028

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيعباس وحيد علي زهراء52441281822063019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة434.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيعويد حياوي مطر تهاني52442221822417004

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة434.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيشندل حمزه علي زهراء52443241822139019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة434.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيمحمد علوان محمد لمياء52444251822090022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيخضير جندي قيس بنين52445251822061013

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيالحسين عبد مهدي رافع رسل52446231822089016

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيخضير الكاظم عبد ماجد نور52447231822197016

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيصالل هللا عبد عباس امتحان52448261822250008
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للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيهميل عبيد ابراهيم شهد52449291822060101

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيكاظم هللا عبد علي محمد زهراء52450241822113012

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيفرج راضي لفته عبير52451241822124019

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيحسين حسن احمد سوزان52452241822110021

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحمد جاسم مهدي ساره52453291822057069

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيعباس زوير رشيد نور52454221822177025

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيظايف حسن حاكم زهراء52455241822023005

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيعوده ملوكي كاظم زينب52456241822104023

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلادبيرحمان كاظم سالم عال52457231822168007

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة432.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيكاظم مطلك عدنان غاده52458231822084018

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيانعيمه جون كمال مينا52459241822120035

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيعوده فهد فراك منار52460241822122032

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعناد جسب محمد امنه52461291822057010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيحسن هالل لطيف رقيه52462241822100021

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعلي منديل علي بنين52463291822060036

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحمد دريفش جابر زينب52464291822060084

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيصالح نعمه محسن شجن52465231822109030

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة609.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيخضير علي عبد رائف شهد52466241842103067

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة591.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحبيب سلمان مهدي بنين52467241842095020

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة533.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيمهدي عدنان خالد رفيف52468231842166011

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة518.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحاجم عبد قاسم زينب52469241842119112

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيخضير زامل رياض ايالف52470241842139010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة514.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيثويني كانون ساجت زينب52471241842107053

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة513.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحيل عبود شهيد زينب52472241842114131

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة508.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيساجيت كامل احمد بنين52473241842119024

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة507.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحياوي عمار حسين رويده52474241842107037

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة505.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيجعبول جبار مجيد ريهام52475241842111046

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة504.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحموده محيبس ميثم هاجر52476241842094117

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة503.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيسلطان فليح عليوي زمن52477241842220126

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة503.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحسن عموش حسون طيبه52478241842101041

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة520.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن فالح خالد مروه52479241852101048

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة519.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين علوان رحيم ساره52480241852107012

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة518.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيمجيد خيري منصور ساره52481241852097022

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة511.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد احمد زهراء52482241852119028

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة510.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيهاشم جبار حيدر رباب52483241852220035

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة505.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيارحيم هادي ميثم حوراء52484241852093014

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة504.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيمنشد جليل مكصد سجى52485241852130020

اآلداب كلية/القادسية جامعة546.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيموسى حميد ماجد زهراء52486241822095029

اآلداب كلية/القادسية جامعة525.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيداود مهدي جابر زينب52487241822106018

اآلداب كلية/القادسية جامعة513.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيمرهج بردان علي فاطمه52488291822087018

اآلداب كلية/القادسية جامعة509.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيهادي كاظم حازم فاطمه52489241822118039

اآلداب كلية/القادسية جامعة496.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيطراد محروس عدنان زهراء52490241822118020

اآلداب كلية/القادسية جامعة479.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيحمدان جوده جبار مسلم52491291821110071

اآلداب كلية/القادسية جامعة467.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبينعمه جبير علي بنين52492241822095013
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اآلداب كلية/القادسية جامعة467.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيفياض هاشم حسين فاطمة52493241822119023

اآلداب كلية/القادسية جامعة465.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيخطار علي كاظم سجى52494241822122021

اآلداب كلية/القادسية جامعة454.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيابراهيم خليل باسم زينب52495241822095032

اآلداب كلية/القادسية جامعة453.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيجاسم حاكم فاضل اشرف52496241821204005

اآلداب كلية/القادسية جامعة453.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيخماط سلطان شهيد ايناس52497241822104004

اآلداب كلية/القادسية جامعة452.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيعراك مريد احمد مريم52498241822102062

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيشبيب رايح حسن والء52499231821055059

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيمجهول حنون مدلول محمد52500241821203125

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةادبيعودة اكيرد رحيم نبأ52501241822143010

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيابراهيم كاظم حسين غازي52502241821159018

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيكظوم كميل قاسم حيدر52503291821009038

اآلداب كلية/القادسية جامعة450.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيابراهيم شاكر جاسم نور52504231822089050

اآلداب كلية/القادسية جامعة449.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيمشتت عبيد ناهي ساره52505241822220029

اآلداب كلية/القادسية جامعة449.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةادبيعاشور جفات سامي مصطفى52506241821211052

اآلداب كلية/القادسية جامعة448.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيعبد ياسين مرتضى زهراء52507241822095031

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيكاظم حسين هادي كرار52508241821040034

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيكاظم جبر كاظم محمود52509241821040041

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيهادود فدعير كاظم حميد52510241821009017

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيالحسن عبد غافل محمد ايناس52511241822102008

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيحسن كحط علي ختام52512241822220009

اآلداب كلية/القادسية جامعة447.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيحمادي جبار ناظم جبار52513241821036003

اآلداب كلية/القادسية جامعة446.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبينجم هاشم عقيل علي52514241821019031

اآلداب كلية/القادسية جامعة445.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيعظيم المحمد عبد حيدر سجاد52515241821018025

اآلداب كلية/القادسية جامعة445.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيذنون الدين عز عمار ايمان52516241822120001

اآلداب كلية/القادسية جامعة443.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيجبر زياد سلمان زينب52517241822152006

اآلداب كلية/القادسية جامعة443.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيعاشور جبر محمد حيدر52518241821055005

اآلداب كلية/القادسية جامعة443.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيعيدان ثامر حسن أحمد52519241821030002

اآلداب كلية/القادسية جامعة443.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيكرماش ساير كامل حسين52520241821005009

اآلداب كلية/القادسية جامعة442.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيعلوان حسن هاشم مجتبى52521241821038039

اآلداب كلية/القادسية جامعة441.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيعبود شاكر حسون عباس52522241821203069

اآلداب كلية/القادسية جامعة441.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيونان جاسم حسن سجى52523241822103022

اآلداب كلية/القادسية جامعة441.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبد مهدي محمد مصطفى52524291821009123

اآلداب كلية/القادسية جامعة441.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيفرهود الرسول عبد راجي احمد52525241821010004

اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيغازي وداعة محمد مهدي52526241821018050

اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيعطيه وناس صفاء علي52527241821031023

اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيعنيفش نعمه كاظم صابرين52528241822104027

اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيابودكه جفات ناظم غفران52529241822102051

اآلداب كلية/القادسية جامعة439.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيمنسي سويف ابو حامد زينب52530241822110017

اآلداب كلية/القادسية جامعة439.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيراشد جبر كريم نور52531141822066043

اآلداب كلية/القادسية جامعة439.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيمطر جاسم داخل حوراء52532241822139010

اآلداب كلية/القادسية جامعة438.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيبحر تركي محسن الهدى نور52533291822060141

اآلداب كلية/القادسية جامعة438.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيكاظم حسن ماجد حسين52534291821014062

اآلداب كلية/القادسية جامعة437.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيحمود حسين ناصر احمد52535291821014020

اآلداب كلية/القادسية جامعة436.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعبد حسوني طالب سلمان52536291821028089
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اآلداب كلية/القادسية جامعة436.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيعطشان مياح عايد جساب52537291821110007

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيشاوي مرزه حامد ندى52538241822220046

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيعليوي عاجل سعد ازهار52539291822058001

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيدوهان هالل حسين حنين52540241822095018

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعلي عباس فاضل عباس52541271821020033

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعلوان راجي صفاء علي52542291821001107

اآلداب كلية/القادسية جامعة435.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيكاظم مطرود حسون انوار52543241822110004

اآلداب كلية/القادسية جامعة434.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيجاسم مهدي جعفر رقيه52544261822116007

اآلداب كلية/القادسية جامعة434.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيالحسين عبد كريم قحطان علي52545241821055012

اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيعبود مسلم غسان كرار52546271821152065

اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحسين وحيد فيصل منتظر52547291821009128

اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحمود عبد حمودي حسن52548291821017043

اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعوض عبيد نجم مصطفى52549291821021097

اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم سعد منتظر52550241821018047

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيعباس طارق رياض صديق52551241821031014

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيفرحان جابر حسين زينب52552241822103018

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيشمردل جبير فالح سجاد52553291821105023

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعجيل شمران الهادي عبد مصطفى52554271821038106

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيخريبط عطيه محمد ماهر52555241821208029

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيمحمد نعمة فزاع واثق52556291821009136

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبد عاشور فرج اكرم52557291821009009

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيمشعان كايم جميل محمد52558241821017061

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيحسين محمد ليث صادق52559241821004045

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيمرزه زيد عبد رزاق ايمن52560241821038010

اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيمسمار سالم هاني عقيل52561291821021061

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيحرش عبد هادي رشا52562241822102028

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيمشعان جاهل غالب عذراء52563241822097022

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات االهلية االميرات ثانويةالديوانيةادبيعلوان االمير عبد قصي سارة52564241722125005

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم حمود مكصد علي52565251821122107

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيبجاي الحسين عبد محمد بتول52566291822050013

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمحمود صبحي غالب بنين52567291822078023

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبينور كريم صكبان نور52568291821028184

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيهللا عبد نجم عدنان انمار52569291821028029

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمرهج الرزاق عبد رحيم المحسن عبد52570291821018029

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيعاجل خضر هللا عبد الكريم عبد52571291821018027

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيجميل حمزه قاسم علي52572241821203094

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمطشر مظهر عماد اثير52573241821207002

اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيصبيح كريم جبار امتحان52574241822115007

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيطارش خريبط خضر حسين52575291821109036

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيحسين كحيط كطران هديل52576241822111039

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيراضي عباس اسماعيل نورهان52577291822078109

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيسلمان عباس فاضل فاطمة52578241822106039

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيسبود مالح نوري وسام52579221821056024

اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيعزيز غبين عالء بنين52580291822082004
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اآلداب كلية/القادسية جامعة430.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيخضر عبيد غانم زهرة52581291822073019

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيعيدان الكريم عبد علي كرار52582241821040033

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيفرحان مهاوش حسين شفاء52583241822124017

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيبحنون مكين الحسن عبد فاطمة52584241822093027

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيجوده بعيوي سلمان حسن52585241821155008

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمشاري كشيش فاضل سجاد52586291821028082

اآلداب كلية/القادسية جامعة429.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيجبر علوان الزهره عبد حنين52587291822056014

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيطويرش هالل فاهم حميد52588241821161009

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيسلطان الجبار عبد الواحد عبد حوراء52589221822168015

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعبد ياسين رياض وفاء52590291822057127

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيعلي عبد حسين عباس منتظر52591251821025106

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةادبيحمود مريعي اياد ضحى52592241822096004

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيوالي هادي صالح زهراء52593241822115034

اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيراشد ثجيل دخيل زهراء52594291822058025

اآلداب كلية/القادسية جامعة427.0الخارجياتالمثنىادبيسدخان جبار كاظم  تبارك52595291822401011

اآلداب كلية/القادسية جامعة427.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيدوير جبير قاسم رسول52596291821104023

اآلداب كلية/القادسية جامعة427.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيعزيز مدلول علي حيدر52597241821201028

اآلداب كلية/القادسية جامعة427.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيمشعب ساجت صبري امل52598291822069012

اآلداب كلية/القادسية جامعة427.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيمطر عبيس ارحيم محمد52599241821005024

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيتومان محمد جاسم مؤمل52600251821121021

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعبد فرهود احمد اثير52601241821161001

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيراضي عباس حمزة حوراء52602291822066016

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيساجت مطرود فرحان وسام52603291821109167

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبينور طالب محمد طيبة52604291822078076

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبد عصواد ناصر محمد52605291821009111

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعطية مسير صالح علي52606291821014148

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيموسى حسين تركي ساره52607241822220027

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمهبش الكريم عبد قاسم انغام52608291822060015

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيهداد والي باسم مريم52609291822160058

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيخريجان مكي موسى اكرام52610291822064007

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0الخارجيونالمثنىادبيهالل علي حسين  محمد52611291821400044

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيبهاض حسن صالح سناء52612291822077021

اآلداب كلية/القادسية جامعة426.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيحسين علوان مهدي علي52613291821104046

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيياسين كاظم رحيم علي52614291821106026

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيشالل عالوي عدي رسل52615241822124007

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيمحمد فاضل عباس فرح52616241822135019

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيحساني جالب جابر زهراء52617241822135009

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيهادي حامد الحسين عبد زهراء52618241822105014

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيمحمد جاسم باهل محمد52619241821159022

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبينبهان شمران طالب كرار52620241821207049

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعبد فيصل طاهر مرتضى52621291821017283

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيبطي دريس قاسم محمد52622291821023027

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيعباس االمير عبد جمال سرور52623241822111024

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيشاكي كاظم اياد احمد52624241821038002
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اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيعودة شاكر حامد فاطمه52625241822100036

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمشاري حمد بهلول المحسن  عبد52626291821110035

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيمرواح عبد كاظم زهراء52627241822123014

اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيعبد حسن علي مروة52628241822123030

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0الخارجيونالمثنىادبيناجي الحمزه عبد هاشم  مهدي52629291821400049

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىادبيجاسم فريج الحسين عبد كريمه52630291822083005

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىادبيعذافه داخل حميد الحسن عبد52631291821101008

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيوناس هالسه مسير اية52632291822069015

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيشايع ثعيول كريم سالم52633291821102023

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيفرحان ناهي عاجل ابراهيم52634291821102001

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيمحمد جاسم حسن الباقر محمد52635231821164033

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيشبيب ايدام وجعان هللا عبد52636221821376069

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيصادق االمير عبد حسين حنين52637291822064014

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيحمزه حوران علي ساره52638241822118032

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيمتعب كسار فاهم خديجه52639291822087009

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيعبد كاظم نبيل علي52640241821031027

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيعلي حمود كريم زهراء52641251822114003

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيحميد نوري صباح ابراهيم52642211821253001

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيبدري غالب ناجح علي52643271821045026

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيكافي شنوب كدر هشام52644291721010152

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيكاظم جاسم مجيد امنه52645241822094001

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيسوادي محل جامل عباس52646291821106019

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيعلي هادي جميل االء52647241822020001

اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمالح خيري قاسم علي52648221821376088

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعلوان شمران شعالن طيف52649231821051026

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيعزوز الساده عبد ناظم احمد52650241821009010

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيمجبل حسون سعدي هللا عبد52651241821008032

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيمحمد جاسم حسين احمد52652241821049001

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبيهللا مان راشد حسن فالح52653221821308006

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيهندي فاضل ميري حسين52654241821203040

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعطشان عزال سليم احمد52655291821001002

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيمطرب زغير علي حسين52656291821017077

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةادبيكزار عبد مجيد مرتضى52657241821043037

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيمهدي محمد حسين بنين52658241822108002

اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعبدالحميد حسين علي حيدر52659291821017107

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيعبد كريم محمد احمد52660231821006003

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيبالل الحسن عبد صالح ايه52661121822093007

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيجبار نوري صالح مأثر52662241822080035

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيفرهود كاظم فاضل حنين52663241822140020

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيعبد كشاش خيون نبأ52664241822118045

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيمحمد نايف منديل وسام52665291821008093

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبينور عبد حوالة كاظم كرار52666291821009096

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيفاره مجيد خليل غفران52667221822166032

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات االنتصار ثانويةالديوانيةادبيهادي حامد علي آيات52668241822105001
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اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيحسون جالب عامر بنين52669241822134012

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمشاري حمد غانم رياض52670291821110021

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيصكبان حسين علي غيث52671231821055040

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيمنذور عبيد عليوي هدى52672241822112028

اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبينور االمير عبد غفران مناف52673241821014068

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيجاسم نعمه رعد زهراء52674241822123012

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيجبر كاظم عدنان قحطان52675291821151122

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيبراك فليح دوخي حمود52676291821110016

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحسين محمد جاسم ايات52677291822078010

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيحسين سهيل كامل هللا عبد52678291821102030

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيعباس جبار احمد حسن52679241821014017

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةادبيمرهج حسين عبيد زكي52680241821153003

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعباس فاضل ميثم علي52681271821020044

اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةادبيعطيه عباس محمد علي52682241721211033

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيحليل ابو حامد حمود طالب52683231821194010

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيدحام جحيل عبد محمد52684241821203122

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيصالح الصاحب عبد مهدي محسن52685261821161013

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيمالك جايش الحسين عبد عالء52686241821204045

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيحمزه نعمه قاسم نور52687241822106048

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيلفته ناصر رياض عزيز52688291821021058

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيعباس حبيب حسن سيف52689231821006030

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيزغير كامل عيسى حسين52690291821028057

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المهاجرين ثانويةالديوانيةادبياللول ابو ابليش حسون عامر52691241821033020

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيعيسى سالم منير عال52692241822120026

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيعبيد هللا عبد رزاق عباس52693271821153050

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيرسن عباس فاضل فرقان52694251822079096

اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيراضي سلمان نعيم سماح52695241822159005

اآلداب كلية/القادسية جامعة536.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحبيب الزهره عبد سعد محمد52696241841076084

اآلداب كلية/القادسية جامعة516.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمنصور عبدزيد محمد رسل52697241842082032

اآلداب كلية/القادسية جامعة510.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعليوي حسين لواء حسين52698251841044065

اآلداب كلية/القادسية جامعة506.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبعوب جاسم كريم حنين52699241842220070

اآلداب كلية/القادسية جامعة505.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيناجي علي عبد ناجي سجاد52700241841003070

اآلداب كلية/القادسية جامعة504.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم االمير عبد حسين نرمين52701251842096287

اآلداب كلية/القادسية جامعة504.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبيد بهلول نبيل غفران52702291842051193

اآلداب كلية/القادسية جامعة500.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيطرفه مكوطر زيد رسل52703241842120063

اآلداب كلية/القادسية جامعة498.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم الكاظم عبد جودت فاطمه52704241842108097

اآلداب كلية/القادسية جامعة496.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةاحيائيابوسوده نور سلمان اسراء52705241842113001

اآلداب كلية/القادسية جامعة495.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان شايع حسين أفنان52706241842124004

اآلداب كلية/القادسية جامعة487.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيس لفته علي ايات52707241842120017

اآلداب كلية/القادسية جامعة486.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان كاظم فخري امير52708241841005016

اآلداب كلية/القادسية جامعة481.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد الغني عبد لواء زينب52709251842101078

اآلداب كلية/القادسية جامعة481.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحمود العظيم عبد اياد هدى52710251842076076

اآلداب كلية/القادسية جامعة478.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراجي محمود شكر مقتدى52711251841031848

اآلداب كلية/القادسية جامعة476.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد الجليل عبد رزاق هللا عبد52712251841044118
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اآلداب كلية/القادسية جامعة476.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم عباس فاضل ُعال52713241842112023

اآلداب كلية/القادسية جامعة475.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيمضيف سعيد حيدر فاطمة52714241842119149

اآلداب كلية/القادسية جامعة473.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيسوادي زينل ضياء فاطمه52715241842096076

اآلداب كلية/القادسية جامعة473.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرزاق يوسف عامر مرام52716271842056232

اآلداب كلية/القادسية جامعة472.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيحسن عبدمسلم عالء رقية52717251842075018

اآلداب كلية/القادسية جامعة472.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيساجت ساهي عباس عذراء52718241842220218

اآلداب كلية/القادسية جامعة471.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد شنين فارس بنين52719241842114037

اآلداب كلية/القادسية جامعة469.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد كاظم وحيد مرتضى52720291841013043

اآلداب كلية/القادسية جامعة468.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيرومان زيد عبد حيدر مريم52721251842112030

اآلداب كلية/القادسية جامعة466.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهادي سالم عامر صادق52722251841009119

اآلداب كلية/القادسية جامعة466.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيعويد عبدالحسين عالء مصطفى52723271841150124

اآلداب كلية/القادسية جامعة463.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيس كشاش نعمان فاطمه52724231842271242

اآلداب كلية/القادسية جامعة530.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجواد محسن كريم شهد52725291852052058

اآلداب كلية/القادسية جامعة501.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيشياع حسن احمد هدير52726221852167044

اآلداب كلية/القادسية جامعة497.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيدويني االمير عبد اسعد مصطفى52727291851026067

اآلداب كلية/القادسية جامعة487.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد الزهرة عبد حسن وفاء52728161852175045

اآلداب كلية/القادسية جامعة484.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعلوان عبد نعيم مهدي52729291751007235

اآلداب كلية/القادسية جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن هادي سعد زينب52730241852106029

اآلداب كلية/القادسية جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيمطير كاظم جميل رانيه52731221852164019

اآلداب كلية/القادسية جامعة481.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيباهض حسن محمد كرار52732161851002202

اآلداب كلية/القادسية جامعة480.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيفرج علوان الرضا عبد فاطمه52733241852122030

اآلداب كلية/القادسية جامعة479.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد الحي عبد سامي علي52734161851076033

اآلداب كلية/القادسية جامعة479.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد جبار جعفر آيات52735241852097004

اآلداب كلية/القادسية جامعة477.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيكشمر يعقوب يوسف مهند52736161851083110

اآلداب كلية/القادسية جامعة477.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعباس الحسين عبد خليل بشائر52737251852070009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة461.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيحسين دويج نعيم كرار52738241821009037

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة459.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيحمود عوي هللا عبد العزيز عبد52739221821220004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة455.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمحمد بطال حسين سكينه52740271822099058

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة454.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيعيسى نعمه حيدر طفوف52741241822122025

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة454.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيعبيس هادي مرزه احمد52742231821166002

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة444.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيجاسم محمود حمزه هبة52743241822102071

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة443.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيجبر كاظم سالم صبا52744241822095035

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة440.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيبعيوي شينابه عبد فليحه52745231722077018

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة436.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيموينع صدام هللا عبد علي52746281821009021

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة434.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيعبيد طاهر محمد سجاد52747241821022016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة433.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبياسماعيل الكاظم عبد عارف ضياء52748291821010067

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة432.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيالعباس عبد جاسم قيس اسيل52749241822140004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيحسين حميد علوان زينب52750231822109025

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيراهي كريم حميد محمد52751291821016077

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيسعودي رحيم عباس مهند52752281821011062

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيراضي عباس رحيم بنين52753231822109006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة431.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيكاظم جابر سامي الهادي علي52754231721006038

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة428.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيعلي حمزة خالد ميعاد52755241822100044

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة425.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيمشجل شبل محمد رقية52756241722106016
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة424.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيفليح دغيم كصاد مصطفى52757231821060035

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيعباس كاظم محمد احمد52758241821009009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمسير صالح فاضل احمد52759291821010005

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيلفته مراد مكي بنين52760291822056011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة422.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيحسون راضي الخضر عبد حنين52761221822323012

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيحمود شيال عناء آيات52762241822095007

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة421.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيدريب هللا خير محمد ضحى52763231722109044

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيشالل خواف ماجد عادل52764221821079018

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيوناس هالسه حميد حسين52765291821021018

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيسهيل جابر حسين احمد52766241821207006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة483.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصغير هللا عبد الرحيم عبد سجى52767151842046102

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة480.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكشاش كامل فوزي المرتضى علي52768291841003182

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة473.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد هادي حسين سلسبيل52769251842086047

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة470.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيخضير لطيف الجليل عبد حسين52770241841062016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة461.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيزيد عبد جبار ستار هدى52771241842220392

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة459.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيصالح عباس حيدر بنين52772241842077014

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة457.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيدويج حمزه احمد حنين52773231842219004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة484.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيموسى حسن محمد مصطفى52774241851071054

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة483.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيبدر دغيم طالب اسراء52775241852126001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة479.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيرهك شاروط رياض الهدى نور52776241852106054

االثار كلية/القادسية جامعة437.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيهللا جار السادة عبد ماجد محمد52777221821033049

االثار كلية/القادسية جامعة428.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمحمود االمير عبد زمان نبأ52778241822121041

االثار كلية/القادسية جامعة426.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيعاشور عناد منير زهراء52779241822093016

االثار كلية/القادسية جامعة425.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيعبود عبيد حموز احمد52780241721203008

االثار كلية/القادسية جامعة424.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيربه عبد مكطوف لطيف حسين52781141821024072

االثار كلية/القادسية جامعة424.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيسعود عوده خلف زمن52782111822068022

االثار كلية/القادسية جامعة424.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعالوي برهان حامد زيد52783291821010057

االثار كلية/القادسية جامعة424.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيعلي خليل عدي عيسى52784231821172020

االثار كلية/القادسية جامعة423.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيوزير كاظم ستار بنين52785291822084012

االثار كلية/القادسية جامعة423.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيحمد ياسر شاكر حيدر52786241821024017

االثار كلية/القادسية جامعة422.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيعلوان عنيد سالم سرمد52787231821165019

االثار كلية/القادسية جامعة421.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيعاصي طراد سعدون محمد52788231821194015

االثار كلية/القادسية جامعة420.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةادبيحسن كوكز عدنان نور52789241822094027

االثار كلية/القادسية جامعة516.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد حميد مجيد حذيفه52790191841009051

االثار كلية/القادسية جامعة457.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عواد رعد العابدين زين52791241841002032

االثار كلية/القادسية جامعة457.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيسرحان غازي عقيل جعفر52792241741001046

االثار كلية/القادسية جامعة456.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير احمد حارث52793111841058022

االثار كلية/القادسية جامعة455.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحمزة كاظم سعد اسراء52794231742137002

االثار كلية/القادسية جامعة453.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعباس محمد جواد سارة52795241842095069

االثار كلية/القادسية جامعة451.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالديوانيةاحيائيشعالن عباس فاضل ياسر52796241841045021

االثار كلية/القادسية جامعة448.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيعواد علي فاضل بنين52797251842066005

االثار كلية/القادسية جامعة448.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيعباده عبد حسين مريم52798241842107098

االثار كلية/القادسية جامعة447.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيمهدي بريبر هادي حسين52799251841151039

االثار كلية/القادسية جامعة447.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيجوده مشكور رياض مصطفى52800241841036109
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االثار كلية/القادسية جامعة447.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مجيبل ابراهيم محمود52801241841005147

االثار كلية/القادسية جامعة480.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان الحسن عبد محمد جعفر52802241851001014

االثار كلية/القادسية جامعة473.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم هرموش موسى نظائر52803241852160018

االثار كلية/القادسية جامعة473.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مهنا جواد ساره52804241852124010

االثار كلية/القادسية جامعة472.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم حمزه الكريم عبد رنا52805241852108015

االثار كلية/القادسية جامعة470.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين سعيد تحسين زينب52806241852120026

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة564.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيجحيل حسن صالح زهراء52807241822121021

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة519.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبياالئمه عبد علي حسين هاجر52808241822104048

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة486.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيكريم فرحان قاسم اكرم52809241821025007

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة468.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمصيحب طاهر نافع سرى52810241822121025

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة457.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيالواحد عبد عكلو محمد وائل52811291821028187

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة452.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيخلف كامل فاضل كوثر52812231822172018

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة448.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيحمود عاصي مؤيد الزهراء نور52813261822095033

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة441.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيسربوت هاتف هللا عبد مرتضى52814261821158029

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة441.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيسماوي عبد مالك شهد52815241822106030

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة439.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيبربوتي كاظم حسن حسين52816241821030009

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة437.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيجادر كافي سالم اكرم52817291821021003

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة436.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيحسين كاظم قصي عباس52818241821035017

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة431.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيموازي رحيم فالح خالد52819291821014079

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة430.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيخيري عزيز موسى فاطمه52820241822134047

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة430.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيعزيز محمد هادي عماد52821231821055039

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة429.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعويد عذوب محسن بنين52822261822087009

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة429.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةادبيمحسن صالح مهدي ميقات52823241822077004

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة428.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيدرويش ياسين عماد سجى52824261822115017

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة427.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيغثيث مجيد علوان ايات52825241822115011

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة427.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيعبود كاظم محمد حسن52826291821153055

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيكاطع عبيد جبار مصطفى52827291821001154

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة426.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيمجلي عواد دفاع محمد52828241821023027

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيسعد الكاظم عبد انور امير52829241821015012

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيليهوب مطشر كويني علي52830291821014156

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة425.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمجيد الصاجب عبد نافع ابراهيم52831241821207001

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة425.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيمحمد عباس مسافر زهراء52832241822093015

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة502.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيصياح رحمن قحطان زهراء52833241842102055

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة486.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيصياح رحمن اركان هدى52834241842102122

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة485.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيلعيبي هزار عارف رسل52835241842120065

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة479.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعطيوي عبيد محمد رقيه52836241842131019

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة467.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيصالح حميد احمد سناريا52837241842120138

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة467.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيناصر زيد عبد علي محمد سجى52838241842094077

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة461.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيمطلب حامد عقيل نور52839241842103091

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة456.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر عدنان علي ضحى52840241842094088

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة455.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيردام مغير فريد المرتضى علي52841241841003100

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة454.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيغريب شهيد رياض هللا عبد52842271841005140

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة453.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحيال عطيه يونس عال52843241842139085

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة452.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيادم عثمان عمر ابراهيم52844101841026003
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الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة451.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيشون كطفان كريم رسل52845241842119077

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة450.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيكطفه حسين هادي سجى52846241842118065

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة450.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسون عبدالجبار عبداالمير زينب52847241842082044

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة450.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعزوز الرضا عبد محمد ميثم52848251841051044

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة448.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيجدوع حميد رحيم زينب52849241842101030

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة447.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد احمد زهراء52850241842139051

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة445.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه رحيم احمد اسراء52851241842102005

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة445.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيستار شريف بدر رقيه52852241842096030

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة445.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيخضير موسى المحسن عبد زهراء52853251842066012

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة510.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد مرزوك صادق حسنين52854241851036034

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة478.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيزاير علي حسين مريم52855241852082014

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة474.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعليوي كاظم رحيم دعاء52856241852102018

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة473.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيسطاي الكاظم عبد عماد الهدى نور52857241852106055

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة472.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي عبد عطيه تكليف حوراء52858241852120011

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة472.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيناصر شبوط موحان وفاء52859291852054081

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة471.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقياسماعيل حسين ضياء زينب52860241852220052

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة469.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيمحسن كتون متعب حسين52861291851100071

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة468.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد حبيب طالب زهراء52862221852323031

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة468.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيخضر طينه نوري صباح52863241852096030

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة468.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيسوادي فرج شنان اخالص52864241852093003

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة467.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزه وحيد عباس فاطمه52865241852081005

الجميلة الفنون كلية/القادسية جامعة467.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعباس كاظم مراد ديانا52866231852168004

الطب كلية/االنبار جامعة703.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائينصار حامد حسن ايناس52867191842196019

الطب كلية/االنبار جامعة703.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيظاهر محمود احمد محمد52868191841032029

الطب كلية/االنبار جامعة703.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيابراهيم ستوري محمود العظيم عبد52869191841001049

الطب كلية/االنبار جامعة702.1االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائيطه علي محمد جاسم هاجر52870191842136009

الطب كلية/االنبار جامعة702.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيجاسر جميل رائد هنده52871191842198077

الطب كلية/االنبار جامعة702.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد محمود محمد زينب52872191842370110

الطب كلية/االنبار جامعة702.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان خليل هاجر52873191842158058

الطب كلية/االنبار جامعة701.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيصالح هاشم باسط هاشم52874191841015092

الطب كلية/االنبار جامعة701.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعويد صالح محمد طيبه52875191842198047

الطب كلية/االنبار جامعة701.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيحسن احمد يونس طيبة52876191842137042

الطب كلية/االنبار جامعة700.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيرميض مسير خالد اميمة52877191842159006

الطب كلية/االنبار جامعة700.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائينايف خالد وليد امنة52878191842137007

الطب كلية/االنبار جامعة700.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيبداع محمد جاسم احمد52879191841003002

الطب كلية/االنبار جامعة699.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحي حمد عالء هند52880191842370118

الطب كلية/االنبار جامعة699.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيمرعي علي حاتم استبرق52881191842187004

الطب كلية/االنبار جامعة699.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيمخلف خيري حسن ضحى52882191842154019

الطب كلية/االنبار جامعة698.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير جديع عالوي يونس52883101841013172

الطب كلية/االنبار جامعة698.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيعفر سعيد مصطفى أحمد52884191841284001

الطب كلية/االنبار جامعة698.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائياحمد محي اكرم نجيبه52885191842196091

الطب كلية/االنبار جامعة697.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيظاهر محمود جزاع نسيم52886191841032042

الطب كلية/االنبار جامعة696.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيخلف غربي سطام محمد52887191841053038

الطب كلية/االنبار جامعة696.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيالحميد عبد دخيل رافع ايمان52888191842168007
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الطب كلية/االنبار جامعة695.4للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحمد حماد ياسر عمار52889191841001064

الطب كلية/االنبار جامعة695.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيسعود الجبار عبد مؤيد بيداء52890311842047036

الطب كلية/االنبار جامعة695.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعلي جهاد علي هديل52891191842370116

الطب كلية/االنبار جامعة695.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبد طالب احمد اطياف52892191842153007

الطب كلية/االنبار جامعة694.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيعلي محمد سهيل سماء52893191842137035

الطب كلية/االنبار جامعة693.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائياحمد نوري رشيد ورده52894191842141110

الطب كلية/االنبار جامعة693.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيالقهار عبد صادق جعفر عائشه52895191842174013

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيخليفه محمد اسماعيل الدين سراج محمد52896191841009172

الطب كلية/االنبار جامعة692.0اسطنبول تركيا في االهلية بغداد مدرسةاالولى الرصافةاحيائيالخالد اللطيف عبد سمير حال52897131842215006

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات الشراع ثانويةاالنباراحيائيظاهر محمود احمد االء52898191842138001

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيكريف فرحان سعيد امنه52899191842199003

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم ذيب الرا52900191842200017

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيالجبار عبد هللا عبد صبحي هدايه52901191842174020

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيجاسم رحيم سنان وداد52902191842156081

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيمحمود االمير عبد عماد اخالص52903231842124003

الطب كلية/االنبار جامعة692.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيجروان سعود الباسط عبد امال52904191842196005

الطب كلية/االنبار جامعة691.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين عالء ازل52905111842113001

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيحمد رشيد ثامر االء52906211842137011

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعلي صالح سالم سيف52907231841257056

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم سعد سجى52908191842159048

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحلو حسن االمير عبد علي52909241841019030

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد القهار عبد ثائر الرحمن عبد52910191841019047

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف حميد سعد بلسم52911101842120016

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخزيم مروح حسن العزيز عبد52912101841029022

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمحمد نوري سعدون محمد52913191841007154

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين مجيد طيبه52914191842178038

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد كعيد شنتاف يعقوب52915101841011084

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيدعبول مصطفى محمود اسراء52916191842161033

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنين األولى الكويت ثانويةاالنباراحيائيفهد صالح سامي ماهر52917191841314021

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيحسين االمير عبد حسن ضحى52918271842161036

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه ظاهر فارس ديار52919241842111036

الطب كلية/االنبار جامعة691.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيصبر مجيد صبحي فاطمة52920191842162049

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيحسن كافي رياض اوجالن52921191841019016

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيحماد خضير يونس محمد52922191841043043

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيخلف هللا عبد الكريم عبد ورقاء52923191842178059

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات المحفوظ اللوح ثانويةاالنباراحيائيفرحان منصور عادل صروح52924191842262008

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيفاضل حمزه مجيد جمانة52925191842153023

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد القهار عبد ثائر اللطيف عبد52926191841019055

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسين علي محمد ليث52927191841009153

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيراضي كامل ابراهيم لمياء52928151842057044

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعلي محمد ماجد داليا52929321842029016

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيعويد مجيد منعم العظيم عبد52930191841018008

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيمحمد عبد علي عثمان52931191841032021

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسن ياسر جالل الفقار ذو52932221841098039

2889 من 1203 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيعبيد حسين عادل رفل52933221842421024

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيحسن منجل محمود زهراء52934221842412024

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيناهض فرهود فاضل علي52935271841045027

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعواد هللا عطا حسن شهد52936171842237172

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيطعمه محمد عباس مهدي52937271841011093

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن صدام فوزي ضحى52938161842383150

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيصبح كاظم جواد محسن52939231841257107

الطب كلية/االنبار جامعة690.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيموسى وحيد صبيح سجى52940231842205005

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيسلمان االمير عبد جبار فاطمه52941231842142150

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم كموش عباس زهراء52942231842088132

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيجبار كريم فاهم حنين52943241842144024

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيجبر حسين محمد رسل52944261842132039

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيمحمد جارهللا جليل بهاء52945261841016010

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين قار ذي ثانويةديالىاحيائيخضر اكرم مازن حيدر52946211841032003

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجمعه عواد علي تقى52947311842047042

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيصافي خليل الجليل عبد عذراء52948211842138104

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائينصيف الرحمن عبد صادق سجى52949211842143050

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيرضا نيازي علي الدين نور صديق52950201841399023

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائياحمد هللا سعد اياد ايسر52951191842156009

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيابراهيم عيسى يوسف ضحى52952191842160048

الطب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعبيد صابر أحمد ساره52953191842247027

الطب كلية/االنبار جامعة689.5للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدالواحد عبدالحميد هيثم لبنى52954191842153067

الطب كلية/االنبار جامعة689.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيسعود عطيه عدنان هبه52955271842077091

الطب كلية/االنبار جامعة689.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن محي علي اماني52956251842062065

الطب كلية/االنبار جامعة689.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح غازي عماد الرحمن عبد52957101841002042

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمد علي خضير احمد52958261841012007

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعليوي زغير محسن سارة52959261842120105

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعذاب عويد عدنان رانيا52960261842126022

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسين ماجد ضياء زهراء52961261842108052

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعبد ظاهر حبيب حميدة52962241842121038

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي غالب علي زهراء52963241842104034

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائياكعيش حسن هللا عبد اميرة52964241842106010

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كاظم كريم مروه52965241842104065

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه هللا عبد عامر ايات52966231842090021

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيناجي شمخي محمد ساره52967231842134039

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةبابلاحيائيهاشم كاظم مرتضى حسن52968231841258004

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيصخيل بخيت الحمزه عبد قبس52969231842108040

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيصالح مهدي فالح قبس52970231842115100

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته عيسى وليد ابراهيم52971161841075005

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالفتاح عبد مظفر خالد بكر52972171841017070

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيفرحان غانم زياد علي52973171841011205

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجابر الحسين عبد علي حسين52974271841005080

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر صالح احمد52975171841009015

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيتوفيق حسين علي زينب52976171842288156
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الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهاشم هللا وعد عمار تقى52977171842290063

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسمير سالم وليد دالل52978171842286129

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيهادي صالح الرضا عبد مؤمل52979271841014136

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائينور عزيز لواء غيث52980271841014122

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيغانم علي حسين علي52981221841002134

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعباس محمد سالم دعاء52982271842093015

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيشيت هاشم رافع محمد52983171841351151

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيمهدي فالح حسن بتول52984221842301021

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيجبر يعكوب يوسف احمد52985221841306224

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيياسر محسن نبيل منتظر52986221841093090

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيعطيه ريكان حسين آيات52987221842105002

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمود سعد محمد52988111841006059

الطب كلية/االنبار جامعة689.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشياع تومان شاكر صفاء52989251841122097

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائياحمد وهيب مشتاق احمد52990211841059004

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيياس خضير محمد تبارك52991191842141015

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيضاحي ابراهيم احمد ضحى52992191842186032

الطب كلية/االنبار جامعة689.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيراضي غضبان نعيم علي52993261841003121

االسنان طب كلية/االنبار جامعة693.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيمحمد خاشع احمد اسراء52994191842200004

االسنان طب كلية/االنبار جامعة690.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاالنباراحيائيحبيب قاسم هاشم سنا52995191842201009

االسنان طب كلية/االنبار جامعة689.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيجميل رشيد حميد هديل52996191842178057

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.5للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحردان عياده خالد غاده52997191842153058

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيشاحوذ رجب عمر نمارق52998191842159082

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيفياض احمد طالب ضحى52999191842246066

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمحمد حسين نوار بيارق53000191842194019

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحمد صالح خليل طيبة53001191842189101

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمعجل المجيد عبد هاشم رويده53002191842178022

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيصالح مهدي صالح رفل53003191842140015

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيحافظ حمدي قيصر ظافر53004191841018005

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيابراهيم رزيك قيس طيبه53005191842298007

االسنان طب كلية/االنبار جامعة688.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحاجم حميد محمد غسق53006191842196062

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.7للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيالفي عزيز محمد فاروق53007191841001071

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائياحمد غانم اياد صفا53008191842193045

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسين علي الرحمن عبد ناديه53009191842370087

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم الكريم عبد محمد53010191841019076

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيعساف طايز صباح ابراهيم53011191841015001

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيزيدان تركي صبار الرحمن عبد53012191841018006

االسنان طب كلية/االنبار جامعة687.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيعبد كسار القادر عبد حوراء53013191842156020

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيزيدان حاتم منتصر خلود53014191842185012

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيياسين محمد نواف هداية53015191842186056

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجاسم صالح فارس وسن53016191842189182

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات التسامح ثانويةاالنباراحيائيالغفور عبد حمد دهام سميره53017191842221009

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيصالح ابراهيم اسماعيل لينه53018191842139077

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيفحل الواحد عبد مازن حارث53019191841015024

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيخليف درج الجبار عبد مصطفى53020191841003083
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االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعكاب محمد علي ساره53021321842029034

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعبود دلي ثامر ابرار53022211842090002

االسنان طب كلية/االنبار جامعة686.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسن علي حسن53023101841157003

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمود ثائر حارث53024171841022041

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد جميل علي عال53025111842113065

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيصالح علي الرحمن عبد ارشد53026311841071006

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف هللا عبد يوسف اريج53027101842109002

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد باسم محمد53028101841019121

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائينوار عفتان يحيى احمد53029191841004009

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنين االحرار اعداديةاالنباراحيائيكردي محمد رائد هشام53030191841005028

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعويد فرحان محسن عمر53031191841001069

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف احمد فالح فاطمه53032191842139070

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمهنا دهام نوري دالل53033191842139035

االسنان طب كلية/االنبار جامعة685.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي عبد حمود فاتن53034191842188110

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.9للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيابراهيم صادق عالء الرحمن عبد53035311841024081

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد فوزي حوراء53036101842137023

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه صافي السالم عبد علي53037111841203086

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم عجمي ازهر سيف53038111841025027

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي نعمه طارق سلوان53039111841025026

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالم محمد وليد حارث53040111841033004

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان هللا عبد سالم بشار53041111841018029

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم الرحمن عبد عوف ياسر53042141841021173

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيعباس احمد صالح هاجر53043191842195064

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيعبد حسين جمال مصطفى53044231841032080

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيمجلي حسن حسين عباس53045241841159010

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحي هللا عبد ناظم زينب53046231842115066

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيحمودي طاهر محمد فواز هللا عبد53047171841143066

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيفياض محمد خليل الرحمن عبد53048191841007074

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيحسين خلف حاتم معمر53049191841056036

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيرشيد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق عبد53050191841001046

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائياحمد غريب عواد مصطفى53051191841007179

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغدير مطر صبار هيثم53052131841001096

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمحمد جسام خضير رواء53053191842369098

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيغافل عبد عواد اسماء53054191842217008

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيجروان سعود خالد سرى53055191842168016

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد فاروق أنس ابرار53056191842188005

االسنان طب كلية/االنبار جامعة684.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيفرحان اسماعيل خالد فاطمة53057191842159071

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم سعدهللا وائل احمد53058131841020008

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير هللا عبد صباح زينب53059101842078060

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفائق محمد ميسر رقيه53060101842078036

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.2زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلفتة عدنان هشام احمد53061141841010020

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.1للمتميزات تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد يونس هيثم مريم53062181842178018

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.1للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائينايف مظفر احمد قصي53063171841022137

االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيساري خشان منعم ريا53064191842174009
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االسنان طب كلية/االنبار جامعة683.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعارف احمد نزار نور53065211842090131

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0النازحوناالنباراحيائيالدين عز يوسف فرقد الوهاب عبد53066191611500250

الصيدلة كلية/االنبار جامعة696.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيشاكر علي ايمن مريم53067191842160057

الصيدلة كلية/االنبار جامعة687.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيرشيد محمود نزار سجى53068191842154013

الصيدلة كلية/االنبار جامعة687.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد نجم سفيان بالل53069311841072005

الصيدلة كلية/االنبار جامعة685.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيخلف ياسين عباس احمد53070191841009015

الصيدلة كلية/االنبار جامعة683.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيالقهار عبد خالد عدنان حيدر53071191841018002

الصيدلة كلية/االنبار جامعة683.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالوهاب عبد حفظي رعد ثنوه53072191842196029

الصيدلة كلية/االنبار جامعة683.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمخلف عواد فايز ابتهال53073111842069001

الصيدلة كلية/االنبار جامعة683.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيهراط فتيخان خليل اسماء53074191842202005

الصيدلة كلية/االنبار جامعة683.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيالمهدي عبد فتحي وليد رويده53075191842197012

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.2للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مخلف ليث مريم53076131842117156

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.2أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائييونس حمدون رائد تيسير53077131842243013

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعطيه هللا مد فراس طيبه53078101842136040

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيرشيد الرزاق عبد هيثم حنين53079231842094015

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيايوب خلف الدين نصر مصطفى53080191841003085

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيخليفة كريم الحميد عبد عمر53081191841003050

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيناصر خيري عمر خطاب53082191841014018

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيجاسم فرحان كريم محمود53083191841032034

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبود ياس عبير53084191842369094

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعشيش سعيد طارق والء53085191842178061

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيعبد حسين هادي حيدر53086191841028051

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحسن احمد تحرير رحمة53087191842194031

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيعبود شيحان قاسم امنه53088191842140006

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيعبد زغير محمد سارة53089191842204030

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائينوفان ثابت مهند سرى53090191842178032

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيعناد رشيد حماد ياسين53091191841050019

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيعبد احمد جمعة ايمن53092191841114014

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد مصلح وليد زينه53093141842078040

الصيدلة كلية/االنبار جامعة682.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيجراد ناجح مثنى دعاء53094311842047056

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.9للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبد صادق وليد هاجر53095191842153088

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيمطر سامي نقيب رسل53096311842043008

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيدهش احمد ستار باهر53097101841020035

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيكاظم احمد كريم رقيه53098261842083025

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيصكر المحسن عبد رزاق علي محمد53099221841093074

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائياحمد عبد محمد احمد53100191841007021

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيمدهر احمد محمد مصطفى53101191841011158

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي جمعه سعدون محمد53102191841009173

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهندي المجيد عبد صالح امين53103191841009029

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيخلف المحسن عبد الباسط عبد الملك عبد53104191841004037

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيوحيد رحيم عماد سيف53105191841011051

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصالح مشعل فائق عمر53106191841001068

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتوفيق عادل صالح ضحى53107131842121092

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائييحيى قاسم علي سجى53108191842369099
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الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمهيدي اسماعيل هللا عبد فاطمة53109191842189124

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهاشم علي محمد اسماء53110191842139008

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحمد صادق مفيد أميمة53111191842189011

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيسرحان احمد سامي ندى53112191842191099

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيذهب نوري سعد رغد53113191842178020

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم ناصر مروه53114141842100081

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد محمد رغد53115201842118059

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد علي ميران هوار53116201842344108

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجمال عباس محمد رونق53117111842067042

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالم نصي عيد الدين عز53118111841025050

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيشعبان السالم عبد جالل زياد53119321841060014

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيعمران الجليل عبد لؤي غسق53120211842094070

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيمحمد جاسم محمد تبارك53121311842054023

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمصطفى محمد كمال رواسي53122311842080023

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيجاسم علي ياسين محمد53123211841013098

الصيدلة كلية/االنبار جامعة681.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه صباح اثير رزق53124101842115055

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.8للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصبار رافع ثامر الرحمن عبد53125191841001042

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.7للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيالرزاق عبد القادر عبد محمد حسنى53126211842143025

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمود شاكر سمير زينب53127171842233101

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمصطفى الهادي عبد بكر عبيدة53128171841022110

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.5للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيطه عادل ياسر عائشة53129171842286263

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.4للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيسعيد محمد هاشم فاطمه53130191842153065

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي ناصر محمود مهجه53131101842100095

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.4للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحامد ذنون عمار ذنون53132311841024051

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبدو عاشور عيسى محمود53133141841007079

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.3للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيخليل سعود ماهر دينا53134191842153028

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم حميد خالد نور53135101842078134

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد خميس والء روان53136101842100045

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييحيى قاسم وليد ايالف53137171842286071

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعزيز محمود وسام لينا53138171842286304

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد احمد سبهان نجاه53139171842232286

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي حسن االله عبد نبأ53140171842357229

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمد مبارك حازم علي53141191841009128

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيشهاب احمد بالل براء53142191841009038

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد نجم ياسر عمار53143191841001065

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيمطر علي تحسين دعاء53144191842162016

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحسين حمد عماد أمنيه53145191842140001

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنباراحيائيمخلف ياسين طه لمى53146191842170005

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعلي موسى نمير سجى53147191842198041

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائياحمد محمد منذر تقى53148191842136002

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعبدالجليل خالد حامد نهى53149191842247020

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحاحيائيعسل حماد رشيد المعتصم53150181841021008

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيشيحان طامي علي حسين53151181841089012

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين رزوقي حيدر هللا عبد53152141841022033
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيولي المجيد عبد اسماعيل مصطفى53153201841048191

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائياحمد رحيم رعد ردينه53154181842242044

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيطالب رياض أحمد فاطمة53155131842229018

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيادهم صبحي صايغن كونش53156201842118127

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيصالح احمد علي عمر53157201841235012

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل ناجي ايوب53158121841014009

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيحسين عيسى حسين تبارك53159211842153007

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيهللا عبد محمود الباقي عبد عال53160211842092056

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمحمد حسن صالح رواء53161211842134029

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيالباقي عبد وديع اسامة محمد53162211841052053

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائياسماعيل فتحي جهاد احمد53163171841084006

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمد عبد محمود53164171841066034

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائييونس رشيد يونس رياض53165171841027039

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيسليمان مصطفى ابراهيم الرحمن عبد53166171841157037

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم عمار آيه53167171842231003

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس لؤي سجى53168231842120093

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ذياب محمود ايات53169241842080017

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيجاسم جمعه الجليل عبد العزيز عبد53170211841272073

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىاحيائيمجيد نمر خالد نصير53171211841276014

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد حماد فؤاد شيماء53172101842115116

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيعاصي بديوي عزيز ظالل53173311842038054

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيالحميد عبد محمد عمار رفل53174211842021006

الصيدلة كلية/االنبار جامعة680.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيمصطفى علي نواف يوسف53175171741003239

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة670.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعبيد فرحان محمد اسماعيل53176191851096004

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة657.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد زعيان ضمير ابتهال53177191852199033

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة652.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيصبري محمد الستار عبد غسق53178191852154018

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة641.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حمد صفاء ايناس53179191852202005

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة640.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيحمد ضاحي حميد مريم53180191852202020

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة637.0للبنين حمرين ثانويةاربيلتطبيقيمحمد هللا عطا الكمال عبد محمد53181311851011012

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة631.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيالقهار عبد صادق جعفر عمار53182191851018017

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة631.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيمطر ناجي مقداد مها53183191852198022

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة624.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيعواد محمد صالح محمد53184191851070059

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة623.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقينده مهدي رائد عمر53185191851096023

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة623.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمدهر حماد صالح قيصر53186191851303004

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة620.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقياحمد عويد المجيد عبد الرحمن عبد53187191851018012

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة616.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيصالح احمد اسماعيل علي53188191851298014

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة615.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيمطلك حمد علي زهراء53189191852202011

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة614.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيادهام خلف حمدي محمد53190191851014027

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة614.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيردعان فتيخان باسم محمد53191191851060021

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة613.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيعلي عبد ظاهر طارق53192191851084008

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة609.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيياسين كهر عماد براء53193191851060003

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة608.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيحمد خليفة احمد سلطان53194191851058012

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة607.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان حماد منصور عمار53195191851032009

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة605.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي محسن محمد حبيب53196191851070009
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة604.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقينده يونس عايد زيد53197191851011018

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة604.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد محمود حازم محمود53198191851003037

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة603.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمحسن ابراهيم مناجد مصطفى53199191851011063

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة602.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيردعان سليمان عبدالرزاق حارث53200191851060004

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود حمدان عبيد عمر53201191851287056

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة600.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيالكريم عبد زهير بهاء مصطفى53202191851002033

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة596.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيحمودي رزيك الستار عبد علي53203191851015026

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة596.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقياحمد جميل ليث براء53204191852198008

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة595.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمرعي عباس صبار الرحمن عبد53205191851011025

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة591.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد عالوي شعالن محمد53206191851003034

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيلطيف السالم عبد روكان ايناس53207161852238006

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد علي عباس شهد53208191852178010

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة589.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيامين بهاء محمد هللا عبد53209191851010015

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة587.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد زعيان ضمير انفال53210191852199034

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة587.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد صبار طالب محمد53211191851011050

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة586.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيصالح محمد حازم اثير53212191851011001

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة584.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيحسين علي محمد مثنى53213191851070051

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالقادر عبد الدايم عبد غانم ايوب53214161851358012

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي حسين عفيف مصطفى53215191851032015

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة581.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف علي حسين عمر53216191851043030

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة581.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم حامد احمد مهند53217191851003044

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة580.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيخشان سعيد نوري هللا عبد53218311851024024

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة579.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيخلف رشيد سعيد شعبان53219191851016006

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة578.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيياسين راضي ياسين طه53220191851298010

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة578.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيكاظم جواد محمد احمد53221191851011008

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود حمدان عبيد علي53222191851287052

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقياحمد عبد محمد بسمة53223191852183007

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد عيد ناهض بشرى53224191852221001

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعايد احمد جبير ايمن53225191851287014

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة621.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعطيه ابراهيم حميد محمد53226191851019054

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة608.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم خليل احمد سلطان53227191851007017

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة603.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمشعان صبار مهنا يونس53228191851020083

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة597.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيحمود هللا عبد عمر مهند53229191851298026

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقييوسف يعقوب اسحاق ادهم53230191851015005

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمصطفى صالح اركان عبيده53231191851015023

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعبد هللا حمد غانم حارث53232191851020023

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيشهاب جاسم مصطفى اللطيف عبد53233191851014018

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة575.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعويد سليم صالح مصطفى53234191851015035

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة570.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيصالح رشيد فاروق ضحى53235191852202017

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة570.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيعبد مبارك سامي هيبت53236191852159027

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة569.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيعامر فوزي الواحد عبد محمود53237191851003038

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة563.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيحسين عبد ابراهيم اوس53238191851058006

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة562.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعكله ابراهيم محمد عمر53239111851016072

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة561.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف عمير الرحمن عبد مارية53240191852147013
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الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة560.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد حمد صهيب ايهاب53241191851116010

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة560.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيشرقي خلف شاكر عمار53242191851013023

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة560.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيحردان شريف باسم عثمان53243191851015024

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة558.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيسالمه حنادي هاشم عماد53244191851038018

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة558.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيخلف زيدان اسماعيل مصطفى53245191851007036

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة555.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف فرج خميس عزام53246191851043024

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة555.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم خليل احمد مصطفى53247191851007035

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة554.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد ابراهيم خليل رويده53248191852198014

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة551.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيمشل عزيز سعود الرحمن عبد53249191851018011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة551.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيجسام الرحمن عبد محمد انور53250311851024006

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة551.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيهادي دولت فهمي ايهاب53251191851084004

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة550.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيطليب فهد حكيم فهد53252191851019049

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيخلف حسن احمد حياة53253191852148011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة548.0للبنين الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد عباس سداد رفاعي53254191851046005

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة547.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيالقهار عبد ساجد نزار أياد53255191851018001

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة547.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيهادي عالوي سمير مصطفى53256251851122142

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة547.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعداي عبدالحميد هاني عبدالخالق53257191851060015

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة546.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقياحمد نون العزيز عبد حمزه53258311851100003

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة546.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعلي حامد انور محمد53259191851096028

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد ثائر رائد رؤى53260191852160006

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة543.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعصفور جبر كريم رضا53261231851186014

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة543.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارتطبيقينايل سويد باسم سمير53262191851292007

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة541.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيمكحول عفتان ثامر عمر53263191851018019

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة540.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيشرقي خلف شاكر بالل53264191851013009

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيعماش محسن ملحم صفا53265191852148019

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارتطبيقيسعود االله عبد عادل نبأ53266191852170007

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة539.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيعلي حسين خلف الرحمن عبد53267191851004022

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة539.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيحمد حجاب منصور الحميد عبد53268191851038014

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة539.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف دايح سالم بكر ابو53269101851029001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة673.2االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائيحربي شريف محمد عائشه53270191842136007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة670.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدهللا ياسين عصام مريم53271191842153074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة662.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعليوي حسين سالم عماد53272171841080155

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة652.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمادي شاحوذ محمد ليث53273191841007136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة652.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيعبد هويدي فالح هديل53274191842161030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة650.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحريفش ناجي نصري دعد53275191842196038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة649.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيفرحان مخلف القادر عبد زياد53276191841295004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة646.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسين ياسين الرحمن عبد يقين53277191842370119

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة640.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصلبي زبن سعدون محمد53278191841009174

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة639.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائياحمد الفتاح عبد زياد احمد53279191841001007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة637.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيخليفة غربي حمود ايالف53280191842137010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة634.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين سعد علي53281101841013094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة628.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعقرب خيري ثامر ضحى53282191842196056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة628.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعوسج حميد خالد الحميد عبد53283191841001041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة626.7للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيسبتي صالح مهدي زينه53284191842153040
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة624.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيفليح مالك مرتضى عمر53285111841004043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة623.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيياس ابراهيم مروان نمارق53286191842189159

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة622.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعلي محمد خالد رسول53287191841007055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة621.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيالجبار عبد العزيز عبد عقيل يقين53288191842159089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة620.5للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسن صالح فالح الحسن53289191841001018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة620.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعبدالفتاح ثابت تحسين اسماء53290191842139006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة618.0للبنين االيالف ثانويةاالنباراحيائيرحيم مشعل عبدالمحسن عثمان53291191841107015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة616.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحسين عدنان قحطان عمر53292311841024125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة615.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيفريح محمود شاكر احمد53293191841001008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة614.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيابراهيم خليل مشعان حمد53294191841304002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة613.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيشافي عبود ايوب حمزه53295191841014017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة612.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيمصلح علي تركي حاتم53296191841341027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة611.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم عبدالباسط ساره53297191842157038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة607.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيشاكر محمود ناصر الرحمن عبد53298191841110011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة607.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيحماد خلف القادر عبد علي53299191841003047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة607.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيمطلك مخلف حميد يحيى53300191841341139

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة605.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيعلي امين محمد الرحمن عبد اسمهان53301191842166003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة604.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيذياب جبير سليمان محمد53302191841009175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة604.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيسالم الهادي عبد السالم عبد مصطفى53303191841007175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0المختلطة العدالة ثانويةاالنباراحيائينايل سويد باسم وسام53304191841302007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيكليب حسان عزيز احمد53305191841026007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيعبيد عواد جمال مآب53306191842154045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0للبنات الشراع ثانويةاالنباراحيائيضايع مخلف مزهر نظار53307191842138020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة599.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعودة مجيد مصطفى ميمونه53308191842157061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة599.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيخليوي عواد احمد أسيل53309191842217011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة599.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيهويدي كصير حروبي عمر53310311841011030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة599.0خارجيوناالنباراحيائيثامر مجيد خالد وليد53311191841400008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة598.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيفرحان عبد يوسف امال53312191842204005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة597.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيخلف احمد رفعت احمد53313191841056002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة596.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيمجيد الجبار عبد هيثم احمد53314191841003007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة596.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسليمان عزيز محمد الرحمن عبد53315191841009102

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة596.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم ندا فخري براء53316191841067023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة592.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحسن محمود عالء محمود53317191841001084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيحسن صالح حميد احمد53318191841004002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائينجم ابراهيم محمود شهد53319101842090042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيعويد هللا عبد خلدون هند53320191842183052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة589.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس صالح شهد53321111842084094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة589.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيعيسى الهادي عبد قيس مريم53322191842168025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة588.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيعواد محمد مثنى احمد53323191841298005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة588.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم عبد احمد علي عمر53324101841002069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة588.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمادي دخيل حماد عمر53325191841007112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة587.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيهويدي علي مقداد مصطفى53326191841067082

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة586.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيمحمد خاشع الكريم عبد احمد53327191841013005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد فرحان احمد صفا53328191842157048
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة585.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد سعود هللا عبد جمعة53329101841011024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة585.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيطه عبيد الحميد عبد ياسين53330191841095061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة584.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيحسين احمد عادل محمد53331191841095048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة584.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيمنيف غضبان باسم مهند53332311841072026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة584.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد ابراهيم كريم الدين شرف53333191841009079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد طه الوهاب عبد53334181841009046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيعبد وحيد الجليل عبد احمد53335191841015006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيناصر احمد محمد الناصر عبد53336191841029026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيمطلك محمد عواد عالء53337191841002043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناجي سامي سعد مصطفى53338141841034027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيداود عبدالهادي علي تبارك53339191842157017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيذياب يوسف باسم تبارك53340221842185014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0خارجياتاالنباراحيائيابراهيم محمد الرحيم عبد ساره53341191842401016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة582.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد صالح فائز اواب53342101841029006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة581.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيكسار محمد سالم احمد53343191841065002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة581.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم صبري علي زينب53344191842191048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة580.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيطه ياسين نعمه ياسين53345161841085050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة579.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد الدين عز عماد جوان53346111842218014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة579.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيكنيوي عسل ابراهيم علي53347261841012076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة577.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان مجيد محمد سجى53348101842221034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة577.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيجاسم االله عبد الرزاق عبد ايمان53349191842194015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة577.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود محل جمال طه53350131841238010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائينصيف عامر سعد الرحمن عبد53351191841009100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة575.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيرفاس لفته حسون هدى53352231842090285

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة574.1للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد عمر دلير سارا53353201842398020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة573.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي يوسف يعقوب53354101841020179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة573.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيهللا عبد حسين سالم انفال53355211842292010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيجروان حمزة عادل ياسر53356191841001097

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيسلمان احمد غازي محمد53357211841009152

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيصالح مهدي منذر الرحمن عبد53358191841003035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة570.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حمادي شهيد العابدين زين53359241841015038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة548.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيعلي خضير ياسر خالد53360191851004018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة542.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجابر هويدي حربي ابراهيم53361291851153002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة538.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيصبار فواز زهير مولود53362191851015036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة538.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عبداالمير محمد انجاد53363161852381017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة537.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد عالوي عدنان احمد53364101851019023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة536.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود جاسم هادي مصطفى53365241851069031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة536.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيالحسين عبد خلف علي امير53366261851027008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة531.8المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيجزاع فحل ناطق حسين53367111851010009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة531.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيوريج تركي محمود يوسف53368231851051134

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة531.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيعرميط احمد فرحان عذراء53369191852159016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة530.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرختطبيقيغربي سبتي سفيان محمد53370101851039006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة530.0للبنين االهلية االمين الهادي ثانويةالبصرةتطبيقيالقادر عبد الدايم عبد غانم مأمون53371161851344005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة529.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد عيسى جليل محمود53372111851037061
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة529.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيذياب حمود طاهر سيف53373191851084007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة528.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقياجويني انعيم بدر حسن53374221851035023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة528.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي سلمان عمار هللا عبد53375191851007026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة528.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقياسود حمود رشيد داود53376191851038009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة527.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الجليل عبد جابر محمد53377161751031046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة526.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيحمد احمد محمود علي53378191851085029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة526.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيعبد مشعل نايف احمد53379191851007004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة525.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيغربي خميس هيثم حسن53380191851014010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة525.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقينعاس الحسن عبد احمد الدين نور53381261851205059

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة679.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيحمد الرحمن عبد مجيد صفا53382191842198045

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة679.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيرحيل ثابت كعود براء53383191841020013

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة676.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد المجيد عبد لؤي هبة53384191842178053

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة676.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحسن رمضان عبدالمجيد رغد53385191842153032

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة676.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيالفي عزيز رعد ضحى53386311842047125

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة676.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيالرحمن عبد الكريم عبد محمد هللا عبد53387191841114038

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة675.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيضاحي محمد صباح زينة53388191842153039

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة674.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيرميض مسير خالد احمد53389191841002003

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة674.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيزبن فيصل عباس ايه53390191842160011

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة674.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيرجه الجبار عبد مازن دينا53391191842196039

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة673.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيمحمود صالح حمدي مصطفى53392191841026083

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة673.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيصكر كليب محمود فاطمة53393191842194085

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة670.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد فرحان اسماعيل علي53394191841009127

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة669.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيامين صادق محمد وقار53395191842157082

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة668.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عطا اسماعيل محمد ساره53396191842370050

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة668.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحمود محمد رعد رسل53397311842038029

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة667.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعبد ثابت امين قدس53398191842198057

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة666.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائياحمد الستار عبد ثائر تبارك53399191842137015

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة663.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيياسين طه ليث هاله53400191842153090

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة663.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيهللا حمد محمد كامل هللا حمد53401191841032009

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة662.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصبار رافع علي احمد53402191841001011

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة662.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيجاسم الطيف فيصل هللا عبد53403191841001058

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة661.2االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائيعبدالرحمن خضر مثنى رلى53404191842136003

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة661.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيالغني عبد علوان طالل علي53405191841067067

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة660.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائينهار زغير تايه محمد53406191841053037

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة660.0للبنات المحفوظ اللوح ثانويةاالنباراحيائيداود زغير ابراهيم نهلة53407191842262014

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة659.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيصالح مهدي سعيد يقين53408191842217133

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة659.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيمجول صكار سعد زينه53409311842058017

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة657.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيهالل رمضان خالد رمضان53410191841056015

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة657.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالفي احمد السالم عبد احمد53411101841013016

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة655.7للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيسليمان طالل ربيع سرى53412191842153046

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة655.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائياحمد محمد عدنان هند53413191842370117

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة654.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد ابراهيم السالم عبد رقية53414321842023011

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة653.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين احمد ليث53415191841001073

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة604.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيحسين كافي سالم مصعب53416311851004056
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والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة601.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقييوسف حمادي الواحد عبد بلسم53417191852159005

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة591.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيرشيد عبيد قدوري محمد53418191851032014

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة590.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد جميل كامل مهند53419191851303005

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة583.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد سويد دحام اركان53420191851038003

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة576.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيغربي مليحان سعيد ضحى53421191852287020

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم عليان فيصل وضاح53422191851060031

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة570.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحمد الصمد عبد المطلب عبد علي محمد53423251851200064

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة569.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحميد جاسم فارس هال53424101852095032

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة567.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقياسود حمود احمد طه53425191851070022

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة556.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي ابراهيم دلي زينب53426191852199014

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة554.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيختالن سعد مخلص حارث53427191851016004

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة547.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقينصيف حمد عبداالمير مصطفى53428191851113012

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة544.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيالرزاق عبد محمد هشام وسن53429311852080016

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة536.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود الكريم عبد فخري المهيمن عبد53430191851011033

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة532.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيفريح حسن خالد ايمان53431191852148008

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة528.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم احمد عثمان ساره53432191852193007

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة527.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيخليفة خشان مصلح محمد53433311851071052

العلوم كلية/االنبار جامعة679.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيمصطفى محمد خميس ساره53434191842202029

العلوم كلية/االنبار جامعة678.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائياحمد عبيد احمد غاده53435191842202038

العلوم كلية/االنبار جامعة678.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيموسى اللطيف عبد ناصر مهى53436101842090073

العلوم كلية/االنبار جامعة677.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنباراحيائيرحيبي ذياب ماضي سارة53437191842349004

العلوم كلية/االنبار جامعة676.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيمحمد خلف فريح هدى53438191842147045

العلوم كلية/االنبار جامعة676.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم عماد رؤى53439191842198032

العلوم كلية/االنبار جامعة676.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيخليفه فرحان سعود والء53440191842217131

العلوم كلية/االنبار جامعة671.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيحسين علي يوسف دعاء53441191842199011

العلوم كلية/االنبار جامعة670.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيمحمد سامي سعدون ابتسام53442191842195001

العلوم كلية/االنبار جامعة669.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيحماد مشعان سعدون ماجد53443191841006039

العلوم كلية/االنبار جامعة669.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحسين علي ادريس مهند53444191841011163

العلوم كلية/االنبار جامعة666.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيمرعب عوده كريم نور53445191842162063

العلوم كلية/االنبار جامعة664.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف علوان ياسين مروة53446191842189134

العلوم كلية/االنبار جامعة662.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحمود فرحان فالح حنين53447191842191025

العلوم كلية/االنبار جامعة659.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيطعان احمد يوسف عالية53448191842189119

العلوم كلية/االنبار جامعة658.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعلي شعالن عادل فاطمة53449191842196071

العلوم كلية/االنبار جامعة657.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيعبد جاسم محمد عثمان53450191841006028

العلوم كلية/االنبار جامعة656.0للبنات الزهراء ثانويةاالنباراحيائيطعمة هجيج محمد تبارك53451191842267005

العلوم كلية/االنبار جامعة656.0للبنات اليقين ثانويةاالنباراحيائيعواد محمد نصيف ايات53452191842212004

العلوم كلية/االنبار جامعة656.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيجريذي راشد احمد دنيا53453191842217040

العلوم كلية/االنبار جامعة655.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيزيدان علي تحسين سارة53454191842198038

العلوم كلية/االنبار جامعة652.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيصالح فخري محمد سجى53455191842141050

العلوم كلية/االنبار جامعة652.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيطلك علي هيثم نغم53456191842141096

العلوم كلية/االنبار جامعة651.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيجياد عبيد كريم تبارك53457191842217031

العلوم كلية/االنبار جامعة650.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيمخلف ابراهيم منير شهد53458101842123028

العلوم كلية/االنبار جامعة650.0للبنين كبيسة اعداديةاالنباراحيائيعبد لطيف فايز موسى53459191841017015

العلوم كلية/االنبار جامعة650.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد اسماعيل فالح بيداء53460131842078008
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العلوم كلية/االنبار جامعة648.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيندى عنادي حمود شيرين53461191842211027

العلوم كلية/االنبار جامعة647.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيغريب خليف محمد جنان53462311842043005

العلوم كلية/االنبار جامعة646.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيسلمان عواد صالح غفران53463191842298009

العلوم كلية/االنبار جامعة645.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيزعيتر خضر فالح ساره53464191842189073

العلوم كلية/االنبار جامعة645.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيمحمد هللا عبد وائل علياء53465131842243028

العلوم كلية/االنبار جامعة643.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيعبد عمر اثير سوالف53466191842154016

العلوم كلية/االنبار جامعة643.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائياحمد حميد فؤاد ايالف53467191842159013

العلوم كلية/االنبار جامعة643.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحمد عبدهللا مجيد ندى53468191842193074

العلوم كلية/االنبار جامعة642.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيجياد عبيد كريم تقى53469191842217034

العلوم كلية/االنبار جامعة642.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيالجبار عبد الحليم عبد عزمي طيبة53470191842162041

العلوم كلية/االنبار جامعة642.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيكردي سويد عالم ديانا53471191842217042

العلوم كلية/االنبار جامعة641.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبدو رافع سعد تبارك53472121842093004

العلوم كلية/االنبار جامعة640.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيخلف صالح عامر مريم53473191842194089

العلوم كلية/االنبار جامعة638.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيذاكر عدنان غسان نور53474191842141099

العلوم كلية/االنبار جامعة637.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيفيحان فرج سعدون رفيده53475191842182011

العلوم كلية/االنبار جامعة636.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيدايح زبار طه اسراء53476191842226004

العلوم كلية/االنبار جامعة636.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيعلك شيحان حامد زيد53477191841032010

العلوم كلية/االنبار جامعة635.1للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصالح هندي عالء هللا عبد53478191841001056

العلوم كلية/االنبار جامعة635.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيعبد عباس عبد مريم53479191842163065

العلوم كلية/االنبار جامعة635.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيزبار محسن حاتم هبه53480191842217126

العلوم كلية/االنبار جامعة635.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيالرحمن عبد وحيد خالد ايناس53481191842194016

العلوم كلية/االنبار جامعة634.0للبنات وهب بنت امنه ثانويةاالنباراحيائيعلي حمد عبيد أيمان53482191842260001

العلوم كلية/االنبار جامعة633.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيفريح حميد خميس فاطمة53483191842162048

العلوم كلية/االنبار جامعة631.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيشاكر محمود وميض ادريس53484191841111005

العلوم كلية/االنبار جامعة630.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد رجب ابراهيم المغيث53485191841003009

العلوم كلية/االنبار جامعة629.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيفتحي جمعان بالل نور53486191842152025

العلوم كلية/االنبار جامعة629.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيمحمد اسماعيل عماد مروه53487191842174015

العلوم كلية/االنبار جامعة629.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحمود علي ستار نرمين53488191842153084

العلوم كلية/االنبار جامعة628.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعبد حماد موفق الدين بهاء53489191841007045

العلوم كلية/االنبار جامعة627.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيتركي ثابت هللا عبد فاطمة53490191842137044

العلوم كلية/االنبار جامعة626.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيمرعب عوده احمد مصطفى53491191841111030

العلوم كلية/االنبار جامعة625.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيناصر قاسم غافر نبأ53492321842029071

العلوم كلية/االنبار جامعة625.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائياحمد صبحي طالل بسمه53493191842152003

العلوم كلية/االنبار جامعة625.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيطه الستار عبد فريد نور53494191842202046

العلوم كلية/االنبار جامعة624.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيصلبي حامد نافع فاطمه53495191842202041

العلوم كلية/االنبار جامعة623.3االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائيمحمد كنعان جالل ايه53496191842136001

العلوم كلية/االنبار جامعة623.0المختلطة العدالة ثانويةاالنباراحيائينايل سويد صالح اية53497191842302001

العلوم كلية/االنبار جامعة622.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيفياض عبد حمزة فاطمة53498191842156054

العلوم كلية/االنبار جامعة622.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيعبطان خلف حمد غفران53499191842217097

العلوم كلية/االنبار جامعة621.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد صبري الوهاب عبد ساره53500311842049017

العلوم كلية/االنبار جامعة619.0للبنات الفارسي سلمان ثانويةاالنباراحيائيزيدان محمد خميس هاله53501191842250015

العلوم كلية/االنبار جامعة618.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيعثمان نوري العزيز عبد سجى53502191842168015

العلوم كلية/االنبار جامعة617.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيخضر عبد خالد ابراهيم53503191841001001

العلوم كلية/االنبار جامعة615.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيغدير فيصل مصطفى صبا53504191842139060
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العلوم كلية/االنبار جامعة615.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيمهدي محمود جمال اقبال53505191842192003

العلوم كلية/االنبار جامعة614.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيفهاد مخلف نعيم مروه53506191842295009

العلوم كلية/االنبار جامعة614.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيصبر مجيد صباح نور53507191842162062

العلوم كلية/االنبار جامعة614.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيموسى اللطيف عبد صهيب فاطمه53508191842200028

العلوم كلية/االنبار جامعة614.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيصالح عباس حسن البدور بدر53509191842189033

العلوم كلية/االنبار جامعة613.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيابراهيم مجيد ضياء ضحى53510191842200013

العلوم كلية/االنبار جامعة612.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيالجبار عبد هللا عبد اللطيف عبد ميعاد53511191842295010

العلوم كلية/االنبار جامعة612.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيمخلف عامر طالل زهراء53512311842049012

العلوم كلية/االنبار جامعة611.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيطرموز هللا عبد صالح جمال53513191841056010

العلوم كلية/االنبار جامعة610.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحرفوش عناد الستار عبد منار53514191842163069

العلوم كلية/االنبار جامعة610.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم تحسين رضى53515191842191037

العلوم كلية/االنبار جامعة609.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيالقادر عبد صالح القادر عبد ياسر53516191841021029

العلوم كلية/االنبار جامعة608.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان عامر لبنى53517191842161023

العلوم كلية/االنبار جامعة608.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائياحمد حميد فؤاد ايثار53518191842159010

العلوم كلية/االنبار جامعة608.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيابراهيم علي سالم احمد53519191841341132

العلوم كلية/االنبار جامعة607.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمخلف عنفوص عواد والء53520191842156083

العلوم كلية/االنبار جامعة606.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيمصطفى عمر مرتضى شيماء53521191842162039

العلوم كلية/االنبار جامعة606.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيمحمد طلب احمد تمارة53522191842173030

العلوم كلية/االنبار جامعة606.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعمر عبدالرحمن ماجد رؤى53523191842153030

العلوم كلية/االنبار جامعة606.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيخضر فندي راضي فاطمة53524191842157053

العلوم كلية/االنبار جامعة604.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيحمد رؤوف حسام عمر53525191841014038

العلوم كلية/االنبار جامعة604.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيضاحي محمد امير علي53526191841007100

العلوم كلية/االنبار جامعة604.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيحمادي خليفه حميد حنين53527191842162013

العلوم كلية/االنبار جامعة603.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعلي اللطيف عبد مروان انس53528191841001020

العلوم كلية/االنبار جامعة603.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيالغني عبد عمير غني هاجر53529191842141101

العلوم كلية/االنبار جامعة602.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيخلف مضعن جبار غفران53530191842202039

العلوم كلية/االنبار جامعة602.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيمحمد حمد موفق ميعاد53531191842152022

العلوم كلية/االنبار جامعة601.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائينجم محمد سعد اميمة53532321842029009

العلوم كلية/االنبار جامعة601.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائياللطيف عبد ساكن احمد سلسبيل53533191842154014

العلوم كلية/االنبار جامعة600.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيهندي سلمان قاسم سراب53534191842197016

العلوم كلية/االنبار جامعة600.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيفرحان محمود ياسين نبأ53535191842195058

العلوم كلية/االنبار جامعة600.0للبنين الحبانية ثانويةاالنباراحيائيطالب دعيبل عبيد محمد53536191841046040

العلوم كلية/االنبار جامعة600.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيزيدان خلف اياد عائشة53537191842370074

العلوم كلية/االنبار جامعة599.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيمحمد عواد محمد منيرة53538191842159076

العلوم كلية/االنبار جامعة599.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيسرحان سالم محمد هاجر53539191842166055

العلوم كلية/االنبار جامعة598.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيرزيج كامل خالد دينا53540191842161007

العلوم كلية/االنبار جامعة598.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي بندر الرحمن عبد ايناس53541191842188024

العلوم كلية/االنبار جامعة598.0المختلطة طفيل ابن ثانويةاالنباراحيائيمطر حميد ماهر رانيا53542191842306006

العلوم كلية/االنبار جامعة598.0للبنين الفجر اعداديةاالنباراحيائيعليوي حسين فيصل ايوب53543191841037007

العلوم كلية/االنبار جامعة597.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسن كاظم سالم ساره53544191842370048

العلوم كلية/االنبار جامعة597.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبير صالح نجرس سارة53545111842062049

العلوم كلية/االنبار جامعة596.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيفياض محمود نايف سيناء53546191842373006

العلوم كلية/االنبار جامعة596.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيحسن عبدالحميد فائق صفا53547191842247011

العلوم كلية/االنبار جامعة595.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيعسكر مطلوب بالل رسل53548191842243025
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العلوم كلية/االنبار جامعة595.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان عباس حامد هديل53549191842226088

العلوم كلية/االنبار جامعة595.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحمادي محمود شاكر هبه53550191842189172

العلوم كلية/االنبار جامعة594.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد مخلف سعيد احمد53551191841007013

العلوم كلية/االنبار جامعة594.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيعكلة محمد ثابت هدى53552191842284005

العلوم كلية/االنبار جامعة594.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيابراهيم خليل عبد الريم ميس53553191842150037

العلوم كلية/االنبار جامعة594.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيخلف مسهر عيسى نذير53554191841062042

العلوم كلية/االنبار جامعة594.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيجاسم منصور سالم غفران53555191842159068

العلوم كلية/االنبار جامعة593.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيجمعه اسماعيل سعدي شهد53556191842141061

العلوم كلية/االنبار جامعة593.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيذاكر غتار عياده قيصر53557191841067074

العلوم كلية/االنبار جامعة593.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمتعب حسين خالد رداد53558191841019034

العلوم كلية/االنبار جامعة592.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيخلف جوير حميد بالل53559191841032007

العلوم كلية/االنبار جامعة592.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيذيب سليمان علي حسين53560191841116009

العلوم كلية/االنبار جامعة592.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم ليث تقى53561191842198024

العلوم كلية/االنبار جامعة592.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصالح ثابت حسن ايمن53562191841009034

العلوم كلية/االنبار جامعة592.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجسام محمد يوسف هيام53563191842226090

العلوم كلية/االنبار جامعة591.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيعادي حجاب رمضان رحاب53564191842152006

العلوم كلية/االنبار جامعة590.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيامين محمد جاسم خليل اسرار53565191842196008

العلوم كلية/االنبار جامعة590.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل مصطفى احمد53566191841015010

العلوم كلية/االنبار جامعة589.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيهالل اسماعيل محمد زمن53567191842298005

العلوم كلية/االنبار جامعة589.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيصالح محمد عاصم دينا53568191842187008

العلوم كلية/االنبار جامعة589.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيحمود علي خالد خالدة53569191842175027

العلوم كلية/االنبار جامعة588.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيمهاوش خلف محمد سهام53570191842211022

العلوم كلية/االنبار جامعة588.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيشالل محمد شنتاف ابتسام53571191842287002

العلوم كلية/االنبار جامعة588.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيفرحان هللا عبد محمد مصطفى53572191841002075

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيابراهيم عجيمي محمد عمر53573191841045027

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمحمود حمادي خلف احمد53574311841071003

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيابراهيم خليل عماد اريج53575311842054002

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحسين العزيز عبد جمال دعاء53576191842196037

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيشكر الواحد عبد عقيل ميس53577191842196086

العلوم كلية/االنبار جامعة587.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد صلبي صباح عهود53578191842159066

العلوم كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيمحمد مخليف محمد طيبة53579191842195043

العلوم كلية/االنبار جامعة586.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيدغش حميد احمد يقين53580191842369092

العلوم كلية/االنبار جامعة586.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين عماش آيه53581191842157003

العلوم كلية/االنبار جامعة585.0للبنين األولى الكويت ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبيد حمود عمر53582191841314020

العلوم كلية/االنبار جامعة585.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيسالم حميد الحليم عبد رانيا53583191842178018

العلوم كلية/االنبار جامعة585.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحماد خلف حميد محمد53584191841007150

العلوم كلية/االنبار جامعة583.0للبنين الفجر اعداديةاالنباراحيائيشرتوح علي شاكر محمد53585191841037023

العلوم كلية/االنبار جامعة583.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطلك محمد موفق سالي53586101842119035

العلوم كلية/االنبار جامعة582.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهست محمد عامر محمد53587101841009043

العلوم كلية/االنبار جامعة582.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائياسود خلف حمود ابتسام53588191842197002

العلوم كلية/االنبار جامعة582.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعليوي عطيه رياض احمد53589201841259009

العلوم كلية/االنبار جامعة581.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيسليمان عبيد ضياء تبارك53590191842226024

العلوم كلية/االنبار جامعة581.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيابراهيم محمد صداع ساره53591191842217065

العلوم كلية/االنبار جامعة581.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيمطر محمد حسين ضياء53592191841341042
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العلوم كلية/االنبار جامعة581.0المسائية بغداد اعداديةاالنباراحيائيسليمان جدعان احمد حسن53593191841345007

العلوم كلية/االنبار جامعة580.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائينويديس عساف فاضل ايمان53594191842217025

العلوم كلية/االنبار جامعة580.0للبنات اليقين ثانويةاالنباراحيائيسعد علي ستار منى53595191842212030

العلوم كلية/االنبار جامعة580.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيعطيه نده مهدي حنان53596191842183009

العلوم كلية/االنبار جامعة579.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيفياض عالوي احمد زيد53597321841060015

العلوم كلية/االنبار جامعة579.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمطارد اسعد الدين نور يونس53598191841001101

العلوم كلية/االنبار جامعة579.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحمادي عزام اسعد جيهان53599191842163017

العلوم كلية/االنبار جامعة578.0للبنات الكواكب ثانويةاالنباراحيائيرمضان عطيه زغير أسيل53600191842208001

العلوم كلية/االنبار جامعة578.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمصلح عبد طه رسل53601191842217047

العلوم كلية/االنبار جامعة577.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيحماد علوان محمد وسام53602191841026093

العلوم كلية/االنبار جامعة577.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيمحمد نوار موفق حنين53603191842174007

العلوم كلية/االنبار جامعة577.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيدردوح عزيز عمر دنيا53604191842178016

العلوم كلية/االنبار جامعة577.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبد صادق عبدالحكيم عائشه53605191842153056

العلوم كلية/االنبار جامعة575.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد ابراهيم طارق مالك53606191842187026

العلوم كلية/االنبار جامعة575.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيمحمد نوار ثامر مروج53607191842174014

العلوم كلية/االنبار جامعة575.0للبنات التكاتف ثانويةاالنباراحيائيعبد حامد مشعل ايه53608191842231003

العلوم كلية/االنبار جامعة575.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاالنباراحيائيحديد محيميد عافت ايات53609191842245001

العلوم كلية/االنبار جامعة574.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيحمادي عبد عثمان عمر53610191841013048

العلوم كلية/االنبار جامعة574.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيحمادي عبيد فريح شيماء53611191842152010

العلوم كلية/االنبار جامعة574.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيعلي محمد عزيز عبير53612191842217095

العلوم كلية/االنبار جامعة574.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيعبدالكريم قاسم علي صفا53613191842193047

العلوم كلية/االنبار جامعة573.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدالغفور رمزي طلعت لينا53614191842153069

العلوم كلية/االنبار جامعة573.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيالفتاح عبد داود حميد زهراء53615191842175051

العلوم كلية/االنبار جامعة572.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيشالل هزيم حمدان حنان53616191842178014

العلوم كلية/االنبار جامعة571.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعناد ابراهيم خليل نور53617191842139097

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد خلف سليمان براء53618191842166012

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيمحمد عواد هللا مد عثمان53619311841012023

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيظاهر سويد فاضل مالذ53620191842141088

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيحسين عماش محمد الحكيم عبد53621191841287021

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعواد عبد خالد عهود53622191842370112

العلوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيخشان خلف جمال أميمه53623191842217004

العلوم كلية/االنبار جامعة569.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد شهيد آيه53624191842187002

العلوم كلية/االنبار جامعة569.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائياحمد هللا سعد اياد سارة53625191842156031

العلوم كلية/االنبار جامعة569.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيسويد محمد ابراهيم نور53626191842196092

العلوم كلية/االنبار جامعة569.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيعبد خلف هللا عبد ساره53627191842234035

العلوم كلية/االنبار جامعة569.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمفلح نجدي عيسى كوثر53628181842176102

العلوم كلية/االنبار جامعة568.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيعلي حماد كريم تهاني53629191842162010

العلوم كلية/االنبار جامعة568.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيخضير سالم ضامر امير53630221841036020

العلوم كلية/االنبار جامعة567.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيذياب شعبان تيسير احمد53631191841015002

العلوم كلية/االنبار جامعة567.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيعايد عاصي احمد عمار53632191841052041

العلوم كلية/االنبار جامعة567.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعبد خلف كمال سجى53633191842226050

العلوم كلية/االنبار جامعة567.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائياحمد علي عطية زهراء53634191842189066

العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيصفوك مهيدي صالح عيسى53635191841041034

العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيخاير صالح خليف فاتن53636191842214049
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العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسن نجرس صالح ريم53637191842370044

العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيحسين ذاكر محمد فاطمة53638191842197022

العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيكرين نايف علي نهال53639191842204054

العلوم كلية/االنبار جامعة565.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيعباس حميد احمد زيد53640171841073013

العلوم كلية/االنبار جامعة565.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيفرحان خلف نوري ايمان53641191842137011

العلوم كلية/االنبار جامعة565.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائياسعد نافع مؤيد شهد53642191842155022

العلوم كلية/االنبار جامعة564.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد فهد الملك عبد تبارك53643191842196024

العلوم كلية/االنبار جامعة564.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيالعزيز عبد عمر غسان سدير53644191841114025

العلوم كلية/االنبار جامعة564.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحسين اسماعيل فرج احمد53645191841066012

العلوم كلية/االنبار جامعة563.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حردان عادل الدين كمال53646101841036018

العلوم كلية/االنبار جامعة563.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزيدان محمد اسماعيل مصطفى53647141841027044

العلوم كلية/االنبار جامعة563.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد علي صالح محمد53648101841020145

العلوم كلية/االنبار جامعة562.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجاسم محمود جنيد سلسبيل53649191842189086

العلوم كلية/االنبار جامعة562.0خارجياتاالنباراحيائيمدهر حماد صالح ريام53650191842401014

العلوم كلية/االنبار جامعة562.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحمادي علوان حبيب ضحى53651191842196057

العلوم كلية/االنبار جامعة562.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيابراهيم عجيمي زبن مقداد53652191841045042

العلوم كلية/االنبار جامعة561.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيامين محمد نزار اسماعيل53653321841010015

العلوم كلية/االنبار جامعة561.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيحميد شحاذه وليد سلوى53654191842168018

العلوم كلية/االنبار جامعة561.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيمخلف مشعل حماد احمد53655191841298003

العلوم كلية/االنبار جامعة561.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيصالح احيمد كامل ايمن53656191841032006

العلوم كلية/االنبار جامعة560.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم حاتم مصطفى53657191841343040

العلوم كلية/االنبار جامعة560.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائياحمد علي حسين ايام53658191842147010

العلوم كلية/االنبار جامعة560.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيالعودة سعيد محمد جاسم رويده53659191842246038

العلوم كلية/االنبار جامعة560.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيحسن ابراهيم خليل حنان53660191842159025

العلوم كلية/االنبار جامعة559.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسين علي صالح اسامة53661191841009028

العلوم كلية/االنبار جامعة559.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد جاسم دعاء53662101842111016

العلوم كلية/االنبار جامعة558.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف مصطفى الكريم عبد يوسف53663101841017091

العلوم كلية/االنبار جامعة558.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي فرحان فوزي اسراء53664191842188006

العلوم كلية/االنبار جامعة558.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمسعد هالل جمعه دعاء53665191842370024

العلوم كلية/االنبار جامعة557.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنباراحيائيجاسم السالم عبد احمد محمد53666191841303009

العلوم كلية/االنبار جامعة557.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد إبراهيم محمد سهى53667191842370059

العلوم كلية/االنبار جامعة557.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيصلبي حمد سالم بالل53668191841341023

العلوم كلية/االنبار جامعة557.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمصطفى محمود رافع محمد53669321841010071

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0خارجياتاالنباراحيائيخماس حمود رائد استبرق53670191842401005

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد فرحان كريم احمد53671121841022010

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان جعفر حسن محمد53672181841033033

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم سعيد محمد اوس محمد53673191841019070

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنباراحيائيمحارب هللا عبد زبن نسرين53674191842349003

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيهادي زريف محمد هللا عبد53675191841065025

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيحسن جاسم عارف سيف53676191841040031

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائياحمد عادي محمد الهدى نور53677191842246104

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيسميط جيجان خميس ايالف53678191842370014

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعلي بندر كريم ايالف53679191842175018

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيحسين عراك حمد آالء53680191842183001
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العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيابراهيم مشرف رفعت داليا53681191842151017

العلوم كلية/االنبار جامعة555.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعسكر محمد سفيان مريم53682201842118137

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعزيز الحميد عبد صبحي حنين53683111842074006

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائينجرس عواد رياض ياقوت53684101842092016

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل قاسم نور53685191842194108

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيحبيب رجب ياسين عال53686191842198050

العلوم كلية/االنبار جامعة554.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيطه عبد علي زينه53687191842196047

العلوم كلية/االنبار جامعة553.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيحسن محميد اسماعيل كوثر53688191842150033

العلوم كلية/االنبار جامعة553.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيهاشم صكر ياسر عال53689191842137043

العلوم كلية/االنبار جامعة553.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيالجليل عبد نامق نوري اريج53690191842200003

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيخليفة عبد محسن الهام53691311842062002

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيعفن عليوي حسين لينه53692311842039022

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائينجرس عواد رياض زمرد53693101842092006

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحمدان الحميد عبد عماد مريم53694191842196083

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائينهار زغير شاكر محمد53695191841053039

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات اليقين ثانويةاالنباراحيائيفيحان مشعل مظهر الرا53696191842212028

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحسن فليح باسم نور53697191842193076

العلوم كلية/االنبار جامعة552.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمادي جاسم سالم الرحمن عبد53698191841007076

العلوم كلية/االنبار جامعة551.2االنبار في للبنات المتميزات ثانويةاالنباراحيائيحسن مداح هشام سارة53699191842136004

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبود هاشم قاسم نسرين53700191842157066

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيتركي عفتان حسين مها53701191842234030

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيمصلح محمد جاسم صفاء53702191841354024

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الزهراء ثانويةاالنباراحيائيمصيخ دلي ثامر اسراء53703191842267001

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمد نوري صباح هارون53704311841024193

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائينعمان صابر شاكر وفاء53705191842198079

العلوم كلية/االنبار جامعة550.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيصالح احمد خليل مريم53706191842202042

العلوم كلية/االنبار جامعة550.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيعبد حماد حميد ريام53707191842162024

العلوم كلية/االنبار جامعة550.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين علي هاله53708191842153089

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعسكر الرحمن عبد فائق رغد53709191842247032

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيشحاذه محيسن صباح ابتهال53710191842198001

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيحسين ابراهيم خليل اشواق53711191842198007

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيسويد عبد محمد انس53712191841360003

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيهللا مد عبد مشعان صفا53713311842062009

العلوم كلية/االنبار جامعة548.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيسليمان حمد خالد رانيا53714191842185015

العلوم كلية/االنبار جامعة548.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيدهموش حمد خليل يقين53715191842188157

العلوم كلية/االنبار جامعة548.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيحايف فهد محمد ختام53716191842217039

العلوم كلية/االنبار جامعة548.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيرشيد خلف اوس سفانه53717191842155020

العلوم كلية/االنبار جامعة547.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيفيصل الواحد عبد محمد سماح53718191842176023

العلوم كلية/االنبار جامعة547.0للبنين السالم اعداديةاالنباراحيائيفرحان عواد جبير عمر53719191841058022

العلوم كلية/االنبار جامعة546.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيناجي بهجت محمد مهى53720191842156063

العلوم كلية/االنبار جامعة546.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيصالح مهيدي الحميد عبد معالي53721191842202043

العلوم كلية/االنبار جامعة546.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عواد احمد نور53722101842157007

العلوم كلية/االنبار جامعة546.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيخلف ابراهيم الكريم عبد غفران53723191842159069

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيحمد ساجر ريكان جمال53724191841043013
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العلوم كلية/االنبار جامعة545.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيعبد ياسين محمد ساره53725191842156033

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد عبد عواد وسن53726101842223090

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيشهاب دخيل طارق سماء53727101842115103

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنباراحيائيزوبع خلف حسين بالل53728191841292013

العلوم كلية/االنبار جامعة545.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحريز طلب عدنان عماد53729191841041031

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنباراحيائيخلف مخلف شاكر كريم53730191841303008

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيسليمان الجبار عبد معاذ ورود53731191842185060

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيعيسى حمادي حمد هديل53732191842195067

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمود فيصل مروج53733181842162048

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم احمد خالد منار53734101842109078

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحسان عبد خليفه مريم53735191842193057

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنباراحيائيفارس رشيد عادل عثمان عادل53736191841113010

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالصاحب عبد حكمت هيثم سلسبيل53737101842086076

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعباس هالل احمد العزيز عبد53738191841011067

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الحرية ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد جاسم سعد وسن53739321842028011

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيعبد كشاش حسن الفاتح محمد53740191841298022

العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان قيس ايه53741191842159016

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيسلوم ناجي اسماعيل مصطفى53742191841011149

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد مطلك رفعت مصطفى53743101841029044

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمصلح شاحوذ طالب اسراء53744191842198004

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيرميض حسين محمد مريم53745191842187025

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيعبد جسام سعد سجى53746201742114034

العلوم كلية/االنبار جامعة543.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي صالح قيس رسيل53747111842100013

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعلي فريح فائق سرور53748191842370055

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمود وحيد االء53749191842204004

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيخلف حميد نصار دالل53750191842199012

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيحماد خلف القادر عبد غيث53751191841003053

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيمحمد خلف فريح قبس53752191842147037

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيسليمان عبد غازي مريم53753191842194090

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود محمد صالح ابراهيم53754181841033006

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيغفير حمد بندر فاطمه53755191842178044

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيذويب علي حامد زينب53756191842159039

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيخلف عباس عماد ميالد53757191842204051

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيمصلح زبن ماجد أحمد53758181841089005

العلوم كلية/االنبار جامعة605.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيعبد ابراهيم الحميد عبد ورقاء53759191852198028

العلوم كلية/االنبار جامعة601.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد خليفة حميد شكران53760191852194013

العلوم كلية/االنبار جامعة601.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حماد شاكر مروه53761191852202019

العلوم كلية/االنبار جامعة597.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمصطفى عباس جمعه كوثر53762191852211028

العلوم كلية/االنبار جامعة585.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيعباس حسين عباس مريم53763191852188032

العلوم كلية/االنبار جامعة573.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيمهيدي احمد هزيم ايالف53764191852202004

العلوم كلية/االنبار جامعة572.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف مناجد صالح اسراء53765191852204002

العلوم كلية/االنبار جامعة565.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيهليل محمد مشرف عذراء53766191852202018

العلوم كلية/االنبار جامعة563.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيزعيتر عبود وهيب فاطمه53767191852183030

العلوم كلية/االنبار جامعة562.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحميد تركي حماد مريم53768191852148027
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العلوم كلية/االنبار جامعة559.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد سليمان انس سعد53769191851003014

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنات عنه ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد حمدان سعدي شيماء53770191852200004

العلوم كلية/االنبار جامعة556.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيعلي جدوع طه سحر53771191852159011

العلوم كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيعزاوي حمدي عامر رفل53772191852194008

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيضاحي محمد امير رشا53773191852183012

العلوم كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارتطبيقيطالل صالح محمد يسر53774191852189031

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيموسى جزاع طراد مروه53775191852148025

العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي ابراهيم وليد براء53776191852370026

العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعرموش سويد جسام مصطفى53777191851020076

العلوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيالحميد عبد محمد حامد حذيفة53778191851066014

العلوم كلية/االنبار جامعة533.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةتطبيقيابراهيم خليل هللا عبد الحميد عبد53779321851011007

العلوم كلية/االنبار جامعة532.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعلي موسى نمير محمد53780191851015031

العلوم كلية/االنبار جامعة530.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيحسين صالح محمود زينه53781191852202012

العلوم كلية/االنبار جامعة519.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي ابراهيم خليل شهد53782191852370018

العلوم كلية/االنبار جامعة518.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيحميد ابراهيم محمود زينه53783191852183018

العلوم كلية/االنبار جامعة517.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي جياد حسين احمد53784101851200003

العلوم كلية/االنبار جامعة517.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقياحمد فرج احمد فاضل53785191851011042

العلوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنين الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيفيحان محمد حسين احمد53786191851046002

العلوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم عباس فاضل يحيى53787101851006025

العلوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد حمد عثمان حنين53788191852211013

العلوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيدخيل علي احمد محمد53789191851096027

العلوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقينعمان ثابت فراس الرحمن عبد53790191851014016

العلوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيعداي الحميد عبد فيصل المجيد عبد53791191851056012

العلوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيحمدان علي وليد الحسين53792191851011012

العلوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيعبد ابراهيم سعد روان53793191852198013

العلوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيسالم ياسين ساطع مصطفى53794191851014038

العلوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم سمير صالح عمر53795191851058019

العلوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقياللطيف عبد شريف سالم اميمه53796311852080003

العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيرمضان فرحان دواس فرحان53797191851040038

العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحمد عبد ناهض اسماء53798191852148035

العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد الجبار عبد عمر زينب53799191852159010

العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيعبد خيري اللطيف عبد محمد53800191851038028

العلوم كلية/االنبار جامعة501.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيخميس علي حسون حيدر53801191851060005

العلوم كلية/االنبار جامعة500.0للبنين عنة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد خاشع الحميد عبد علي53802191851021014

العلوم كلية/االنبار جامعة498.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيهندي بحر صباح احمد53803191851016001

العلوم كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيطهمان حسان علي هدى53804181852236020

العلوم كلية/االنبار جامعة497.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيصالح مهدي محمد يوسف53805191851110014

العلوم كلية/االنبار جامعة495.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارتطبيقيياسين علي كامل اكرم53806191851352004

العلوم كلية/االنبار جامعة495.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم احمد عثمان علي53807191851011034

العلوم كلية/االنبار جامعة495.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحل صالح علي عائشة53808191852159015

العلوم كلية/االنبار جامعة495.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد الجبار عبد بالل مريم53809191852159021

العلوم كلية/االنبار جامعة494.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقيابراهيم خليل باسم حمزه53810191851348024

العلوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيخليفة محمد حامد القادر عبد53811191851066027

العلوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيحسين امين الستار عبد محمد53812191851020069
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العلوم كلية/االنبار جامعة491.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي عواد احمد وليد53813191851352023

العلوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيبدوي عواد حميد علي53814191851026036

العلوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارتطبيقيخلف محمد فؤاد شهد53815191852180005

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة630.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمظلوم صاحب كمال هديل53816271842064139

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة606.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعبد يحيى حمزه اكتمال53817191842196010

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة572.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيناصر عليوي حسين الودود عبد53818191841341068

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة566.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد علي اماني53819191842198013

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة559.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيسلمان حسين موفق يحيى53820201841209070

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة544.0للبنين كبيسة اعداديةاالنباراحيائيصالح حردان جمال ايهم53821191841017005

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة542.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيياسين غسان معاذ سعد53822191841015030

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيحمد مصلح جسام ايناس53823191842160009

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنباراحيائيصبار برجس مدلول محمد53824191841042005

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة538.0للنازحين خلدون ابن ثانويةكركوكاحيائيمضحي حمود رحمن قدامة53825201841063020

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة538.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي جاسم نعمان داليا53826191842188038

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة536.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيسعيد محمد المجيد عبد ياسين فدوى53827191842199034

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة534.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيبشير القادر عبد الحميد عبد زينب53828191842196044

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة529.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيعجيل محمد سعد ليلى53829311842049027

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة527.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد عبدهللا محمد فاطمة53830191842157054

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة527.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيعبد أحمد عدنان فاطمة53831201842111034

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة524.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيسكب فالح عالء هللا عبد53832181841016044

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة523.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد عبدهللا محمد زهراء53833191842157033

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة520.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد حمود صافي احمد53834191841038001

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة518.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيطيب اسماعيل طيب عبيد53835171841018136

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعلي حمود احمد شهد53836211842121064

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفرحان هللا عبد احمد ساره53837191842188059

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيحسين احمد صالح محمد53838191841006047

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيياسين عبدالجليل سعدهللا سميه53839191842158042

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم كامل كاظم طيبه53840231842119148

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد خضير ياسين احمد53841111841018020

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمصلح وفيق نبيل محمد53842191841015075

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيفرحان دحل قاسم سالم53843191841062015

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالمجيد عبد كامل فائق نور53844191842196094

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة508.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد صالح زكري سجى53845201842282072

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة504.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيهللا عطا حسين محمد الرحمن عبد53846191841007077

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة504.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحمد خلف الجبار عبد رحمة53847191842194032

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيرشيد اسماعيل حقي احمد53848191841062001

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيكريم عدنان محمد فاطمه53849191842139071

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة501.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعبوش محمود حازم ايمان53850171842317008

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائينايل علي فليح منى53851191842198063

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم نصيف نور53852191842185056

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة496.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيأبراهيم محمد عامر لينا53853191842197025

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة495.0خارجيوناالنباراحيائيجميل كريم يوسف يعقوب53854191841400009

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيعباس الوهاب عبد الواحد عبد المنعم عبد53855181841030017

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنين راوة اعداديةاالنباراحيائيفرحان هللا عبد مالك المهيمن عبد53856191841022024
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هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنين عنة اعداديةاالنباراحيائيبكر عيسى سمير محمود53857191841021025

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيصالح نوار صباح سالي53858191842189076

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائياسماعيل جميل ضياء شمس53859281842054024

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيعمر عبد محمد علي53860211841033045

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد عارف اكرم لبنى53861101842118070

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيهويدي علوان شالل ايمن53862191851015007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة677.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيالخالق عبد خليل صباح نور53863101842120109

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة646.7للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحمادي اسماعيل حقي ديما53864191842153026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة627.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيحسين حامد ثامر فراس53865191841014044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة589.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيدهموش طبك عمار محمد53866191841009184

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة574.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيمعروف خليل عبدالستار نبراس53867191842152024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة566.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيوسمي خلف زامل عمر53868191841284008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة565.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيفارس رشيد محمد نهى53869101842157006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة562.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيحنشل خليفه فالح رنين53870191842162023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة558.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيحبيب حسن اياد قتيبه53871191841341087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة548.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيعطوي عبد حميد حارث53872191841054014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة546.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجاسم محمد ياسين قتيبة53873191841007129

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة546.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعسكر عبدالرحمن فائق وقار53874191842247023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياسماعيل حردان مجيد بكر ابو53875191841009008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسين خلف الجبار عبد غسق53876191842188105

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيعلي المحسن عبد خالد عمر53877191841056027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيعبيد فرج اسعد عبير53878191842168021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيريحان عبدالكريم خالص شهد53879191842161017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة540.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيمضعن حميد خميس محمد53880191841032030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة539.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيناصر احمد محمد زهراء53881191842166029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة539.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيمرعي شالل حمد منى53882191842211034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة539.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيدهيوش صالح مهيدي غسق53883311842034022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة538.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدالرزاق سعدي كيالن رؤى53884191842153029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة538.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيداود فاضل رحيم عائشه53885191842153055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة538.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيياس خضير محمد رحمه53886191842188045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة537.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياحمد حميد اياد دعاء53887191842191030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة537.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيلطيف محمود مجيد يقين53888191842153095

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة536.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيهللا عطا نافع وليد احمد53889191841070003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة536.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيمعتوك نافع بهجت دينا53890191842168012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة536.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين غانم مها53891191842217106

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة535.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيسعيد مجيد عماد عمر53892191841001067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة535.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحسين عباس خضير حمود53893191841007052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة534.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيسودان علي احمد اسراء53894191842182002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة534.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمجول عبد ماجد اثير53895191841001004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة533.0للبنين االحرار اعداديةاالنباراحيائيعبد صالح منذر محمد53896191841005024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة533.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعابد كمال مؤيد تقى53897191842196028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة533.0للبنات الفارسي سلمان ثانويةاالنباراحيائياحمد علي خليل مريم53898191842250013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة533.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد ظاهر الباسط عبد مهيمن53899321841011036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة532.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم عماد رازقيه53900101842077021
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة532.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيخلف عالوي محمد رنين53901191842166027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة532.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائينجم سليم علي اماني53902191842157009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة531.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيفرحان عطيه محمد فاطمه53903191842186040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة531.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيدبيس عبيد صباح فاتن53904191842168022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة531.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيسالم الرزاق عبد هللا عبد عمار53905191841348043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة529.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيارزيك عاشور هللا خير مروه53906191842180015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة529.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيسبع محمد الدين عماد يوسف53907101841011085

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة528.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمد عايش احمد ابراهيم53908191841009001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة528.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائياحمد ناجي احمد اسيل53909191842173010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة527.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيعسل حلو اسماعيل غيث53910191841002051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة527.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيحسن شاكر احمد حسن53911191841114020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة527.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيعباس خضير وليد اطياف53912191842161002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة526.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيحسن شاكر احمد محمد53913191841114046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة526.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيحسين مجباس محمد احمد53914191841071013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة525.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحمادي هالل ياسين رانيا53915191842370032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة525.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمبارك رجب صالح احمد53916191841007017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة525.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد شالل مشرف رفل53917191842157026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة524.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحنشل عباس سعدي الزهراء53918191842140004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة523.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيفرج الستار عبد الدين عالء الستار عبد53919191841095030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة523.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد علي حسن صبا53920191842157047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة523.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيعليوي هللا عبد الكريم عبد مصطفى53921111841203133

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة523.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيحسين مدلول احمد حنان53922191842149009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة521.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيثابت قاسم وليد تهاني53923191842157019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة520.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان قيس دعاء53924191842159029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة520.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيمحسن عبود بدر هديل53925191842148058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة520.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبير هللا عبد ماجد رسل53926111842072022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة519.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعسكر عبدالرحمن فائق مريم53927191842247017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيموسى الستار عبد زهير ضحى53928111842078028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة518.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيمحمود العزيز عبد عثمان بتول53929191842298002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة517.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيعيفان القادر عبد فاهم دريد53930191841019032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة517.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد عمران عالوي مصطفى53931191841001087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيحمود دحام محسن مهند53932191841002077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيعبدالكريم فاضل ليث تيسير53933191842151014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعزيز محمود عالء ابراهيم53934211841009006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيسويد عبد محمد ميقات53935191842148046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيالرزاق عبد سامي رياض قدس53936191842189129

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبد ابراهيم السالم عبد احمد53937191841011013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيفهد اسماعيل خليل القاسم ابو53938321841060001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيداود سليمان محمد حنان53939191842195013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيعبود ابراهيم وليد محمد53940191841111029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائياحمد كنوش محمد اسماء53941191842147007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة513.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائييوسف احمد نوري ريام53942191842287013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيصالح محمد عباس اياد نور53943191842162061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيخلف فيصل عدنان رسل53944191842243026
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة511.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيسويد احمد رامي ريام53945191842370042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود الرحمن عبد لقمان سدرة53946171842286217

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعيد محمد الهادي عبد امين محمد مريم53947191842189138

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعلي نوري بشير غاده53948191842198051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة510.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيعبدالقادر سعيد محمد طه نور53949191842151056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة509.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم عمار عائشة53950191842160073

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة509.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيطالع صادق اكرم عبيده53951191841341069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعواد خلف عامر طيبه53952101842091060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيمحمود أحمد المجيد عبد زهراء53953311842065004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيعطيوي ختالن حمود بيان53954311842054020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي علي حسين53955231841020080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيالجليل عبد نامق جمال هبه53956191842200019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمود هللا عبد مصطفى الدين نجم53957191841009224

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيعبد رجب احمد زهراء53958191842185020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيشهاب نجيب نبيل مريم53959191842141087

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيفرحان شاكر عماد ورود53960311842060032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيحردان علي حسين ايوب53961191841028008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيعواد الباقي عبد الغفور عبد دنيا53962311842031008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيامين نافع ادهم انوار53963191842158006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمود جمعه صادق هند53964191842198076

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد سرحان محمد صفا53965191842188093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيهللا خير هللا عبد احمد هللا عبد53966191841056021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة501.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحواف تركي عادل طيبة53967191842189104

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة500.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيعبد محمد ضامن رغد53968191842137024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة499.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائينويديس علي خميس ايمن53969191841341133

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيحمد خلف مزيد ساره53970191842161013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة497.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيمحمود شاكر الستار عبد مصطفى53971191841012055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة496.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيفرحان علي باسم أسيل53972191842155002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة495.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيشندوخ جهاد ياسين ابراهيم53973111841160002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة495.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسرحان احمد ابراهيم رسل53974191842188046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجبار دحام علي منتظر53975221841019160

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيمحمد جواد علي حسين53976191841012012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي كامل سالم سالي53977101842119034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةاحيائيمجيت نوري صباح نور53978321842023020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة492.0خارجياتاالنباراحيائيرشيد الحميد عبد سعد  عائشة53979191842401019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيخلف احمد خليل زينة53980191842158030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحسن عودة جاسم رؤى53981191842194028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة491.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود فارس عمر طيبه53982101842110044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة491.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائياللطيف عبد الحميد عبد اللطيف عبد االله عبد53983191841001040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيالحميد عبد الرزاق عبد عمر خطاب53984191841001032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيحنوش عكله مخلف مصطفى53985191841006054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة490.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيجمعه احمد طالب محمود53986191841053042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة570.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا خير الجبار عبد اديب بكر ابو53987191851019002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة541.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيمبارك مريز جمعة محمد53988191851058024
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة525.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن جسام محمد براق53989101851036002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة525.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعلي محمد مجبل محمد53990191851096034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة523.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيتركي عربي عطيه الدين عز محمود53991191851298025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة520.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي شاحوذ عبد عاصم53992191851007022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيعبدهللا جاسم عبدالرحمن محمد53993191851113010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي حسين علي محمد53994191851043038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة513.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيغايب اللطيف عبد جمال تبارك53995191852370007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة508.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيابراهيم سلمان سعد عثمان53996191851298013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيبدوي مروح فيصل بدور53997191852148010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارتطبيقيعلي هادي حسن مصطفى53998191851012040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيهللا عبد نجم سفيان نجم53999311851072045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة500.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي عباس خميس الرحمن عبد54000191851007024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة498.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيزبار الوهاب عبد السالم عبد بالل54001191851298005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة497.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيحمود خليف رياض موفق54002191851116078

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيسعيد محمد العزيز عبد مضر رأفت54003191851015012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم حامد سيف54004191851007018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيفياض صالح محمد سلطان54005191851058013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة493.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيحسين طراد الحكيم عبد رفل54006191852188013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة492.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد عثمان حامد مصطفى54007191851017015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة630.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيذياب عطيه محمد مصطفى54008191821070035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة629.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيخليل صبحي ياسر حميراء54009191822198010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة624.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيعايد هاشم هيثم مثنى54010191821056036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة603.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيخلف علي رائد وهب54011191821065039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة594.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيرحيم رجب مصطفى مريم54012191822168025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة588.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحمود جميل حمد نور54013191822243036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة578.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيخليل ابراهيم حسن طيبة54014191822162029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة572.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبياحمد جميل حمدي كروان54015191822198027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة571.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيحمد شداد محمد تبارك54016191822198009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة568.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيابراهيم أحمد فؤاد مصطفى54017191821006027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة566.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعبد نافع اياد احمد54018191821109007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة565.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيهالل رشيد باسم دعاء54019191822185006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة564.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبياحمد ثابت عدي فداء54020191822229024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة559.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيصالح عبد ظافر هللا عبد54021191821020020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة555.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيثامر حميد الواحد عبد موج54022191822160019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة555.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيحمد محمود علي أسماء54023191822226001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة552.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيثميل خلف سعدون هويده54024191822202029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيجسام عالوي جمال شيماء54025191822229019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة542.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيمهدي محمود جمال قبس54026191822192013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة538.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبينايل دحام مجحم مصطفى54027191821095047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة537.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيجاسم عبيد احمد مصطفى54028191821283012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة536.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيمهيدي عايد محمد سيف54029191821004021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة535.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيضاهر محمد مصلح احمد54030191821056007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة533.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد جميل فاخر كرامه54031191822214025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة531.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيعبد خميس سامي هند54032191822202028
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة529.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيمخلف جدعان سعد محمد54033191821095038

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة529.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبينايف حنون فوزي ايمن54034191821348062

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة529.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيخلف دحام صعب محمد54035191821076027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة529.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيجدوع منسي إبراهيم مرتضى54036191821104025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة528.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنبارادبيعبيد حاتم خالد رسول54037191821045009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة525.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبياالله عبد جميل محمد ساره54038191822196020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة523.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيبطاح محمد قاسم وجدان54039191822197049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة522.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيرضا جدوع ياسين محمد54040191821109125

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة520.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيفرحان هالل كمال مهند54041191821012057

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة520.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبييوسف يعقوب زهير محمد54042191821012039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة518.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيرجب ستير اكرم أنفال54043191822196003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة517.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبينعمان صابر عامر سرى54044191822198018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة517.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيعريان عبد رائد احمد54045191821056004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة515.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيسليمان محارب محمد زينب54046191822166019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة514.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيدخيل عبد علي اية54047191822159004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة514.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيداود فاضل محمد جاسم54048191821065013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة514.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيالرزاق عبد محمود ناذر نوال54049191822198037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة514.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمحمد الجبار عبد وجدي طه54050191821070009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة513.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيعبد صبار عادل غيث54051191821096017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيعمر يوسف فالح طيبة54052191822246012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة513.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيكداح دحام ابراهيم حذيفة54053191821037008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيفياض طرموز علي احمد54054191821011005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة511.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيحمد خليف عالء محمد54055191821036046

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة510.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيحسين علي عامر طيبة54056191822159015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة509.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيحسين علي ياسر محمد54057191821109124

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة509.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيخليل عبد حميد عمر54058191821108028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة508.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيوكاع عواد سعيد احمد54059191821019002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة506.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيهللا عبد جمعه هللا عبد بركات54060191821109037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة506.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحمد احميد شريده هيثم54061191821020038

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة504.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحسن مرزوك كسار عيسى54062191821109097

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة503.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيمنصور عثمان صادق جنات54063191822197010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة503.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمد جميل صبحي غيث54064191821109099

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة501.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيعليوي محمود شاكر ايات54065191822157003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة501.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعوده علي طارق أصاله54066191822152001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة501.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنبارادبيليلو ياسين عماد بالل54067191821362009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة501.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيعبيد شالل لطيف احمد54068191821096004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة501.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيهللا عبد نجم حمد احمد54069191821037002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة499.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيمخلف جهاد مهدي عثمان54070191821095026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة498.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيعلي حسن محمد ايمن54071191821095008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة498.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبيدحام عبد محمد بالل54072191821105005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيجدوع منسي عبد سجى54073191822187009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة497.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبيشالل ياسين محمد الدين غياث54074191821348227

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة496.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةاالنبارادبيحسن هللا عبد طالب عثمان54075191821358035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة495.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيعبيد ناجي رياض أحمد54076191821050001
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة494.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعوده محمد خلف بالل54077191821345042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة494.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيكاظم مجيد مؤيد هدى54078191822170016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة494.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبياحمد عبيد عثمان عمر54079191821094007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة494.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيصالح علي وديع احمد54080191821109024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنبارادبيهويدي حميد غيث مروه54081191822169007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة491.0للبنات الخلد ثانويةاالنبارادبيالرحيم عبد شاكر حميد نور54082191822142003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة489.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيرشاد حازم عدي القادر عبد54083191821004028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0للبنين االرقم ابن ثانويةاالنبارادبيشهاب مخلف عادل علي54084191821057020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيفياض محمد سعد محمد54085191821012040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيصبار محمد باسم هللا عبد54086191821109077

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبينايف ابراهيم احمد ورود54087191822160021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0المختلطة المعري العالء ابي ثانويةاالنبارادبييوسف مشعان ثروي انور54088191821087001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة487.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحسن هادي صالح محمد54089191821020031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة487.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمشعان عثمان حميد عثمان54090191821070017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيعودة عباس محمد اسالم54091191822229001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة486.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبياحمد الرحمن عبد حامد زينب54092191822154009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة485.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةاالنبارادبيخلف جسوم حاتم وليد54093191821358039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة484.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيجياد مشرف رعد مصطفى54094191821096024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة484.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمضحي نجرس حميد محمد54095191821109110

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة483.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم فهمي ساره54096191822243019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة483.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيحمد ابراهيم اسماعيل هللا عبد54097191821017014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة482.0للبنين االرقم ابن ثانويةاالنبارادبيخلف هللا عبد حسن علي54098191821057017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة482.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيسويد عبد حسن اسماء54099191822148008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة482.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيعلي ابراهيم عصام ميسره54100191822188052

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيشيحان حميد يوسف يعقوب54101191821032061

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيمخلف رحيم رعد حسين54102191821095015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمهيدي داود صالح أنعام54103191822241003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيصبار نصيف عودة ايمن54104191821109030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيسبتي جياد عمر حنين54105191822196011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيثالج حمود رعد وليد54106191821036060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيحسين مدلول احمد سارة54107191822149023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة480.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيمخلف محمد خالد وليد54108191821006029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة480.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيهللا عبد محمد عيد صالح54109191821056020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة480.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيخلف جيجان جمال محمد54110191821032044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيفياض خليل ابراهيم محمد54111191821037019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة537.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيحسين الستار عبد ابراهيم مريم54112191842204048

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة536.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيبطاح عبيد فايق نبأ54113191842251019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة533.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيثميل محمد جاسم عهد54114191842217096

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة527.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم حازم عذراء54115191842370076

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة525.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيابراهيم عبد حاتم ميس54116191842369071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة515.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيعبدهللا اسماعيل عالء انتصار54117191842162007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة505.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائياللطيف عبد محمد االمير عبد رسل54118311842054040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة503.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيسالم فرحان القادر عبد محمد54119191841015070

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة494.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيشهاب احمد طالل روال54120311842080024
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة490.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيمخلف كريم ناطق راشد54121191841060011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيحسن عبدهللا فراس عائشه54122191842155029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة488.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيحسين جهاد يوسف منصور54123191841095059

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة487.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيمهيدي خلف شاكر ساره54124191842185023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة526.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيسويد عبد حسن اسمهان54125191852148004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة499.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقينايف سرحان محمد عابد54126191851096014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة484.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقياحمد ناجي سعود محمد54127191851116058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة483.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارتطبيقيعبد نافع ايهاب ميس54128191852160016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي ياسين محمود الفاروق عمر54129191851003027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة481.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعلي ابراهيم خميس علي54130191851096019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة555.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيفرحان الزم دنيف فاطمه54131121822101013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة518.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد عواد محمود اسراء54132121822096002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة487.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم شحاذه ليث مصطفى54133101821024101

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة476.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيصالح حامد وميض منار54134191822187014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة473.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيحمد شهاب خضير عمر54135191821058039

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة472.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيذياب محمد خلف محمود54136191821345106

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيمحمد داوود عزيز خنساء54137191822268010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة470.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبيمصلح خلف جواد محمد54138191821090017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة465.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعكله عرموط فواز سلطان54139191821345062

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة465.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيفريح جبار منعم ريام54140191822185010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة464.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسن ابراهيم خليل واثق54141101821017092

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة462.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيديوان عواد شاكر امنه54142191822202002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة459.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيصالح مهيدي فالح جمانه54143191822154004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة459.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيالطيف محيي وثاب بكر ابو54144101821024002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة458.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيحمود جبر احمد حوراء54145101822129007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة456.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيرزج بنيان طالب هاله54146191822196040

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة456.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيحمزة حميد علي والء54147101822222030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة456.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعمران الجبار عبد اياد احمد54148191821109006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة455.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيمحي غازي طعمه ايوب54149111821053034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيحمادي عبود كناص عذراء54150191822185019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة455.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيكردي خلف ياسين محمد54151191821036049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة454.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم رحيم رياض54152191821073004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة453.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيعبيد محمد هللا عطا سامر54153191821292029

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة453.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيمسربت جواد صباح تبارك54154101822129004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة453.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمحمد خضير هشام مصطفى54155231821008139

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة452.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيعلي جواد اسعد مزاحم54156191721096016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة452.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةادبيصالح عبد حمد احمد54157321821011007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة452.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيعلوان رشيد حميد حافظ54158191821101010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة451.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيهلول احمد عدنان اسراء54159111822068003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة451.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيخلف حماد نعيم امير54160191821292015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الرافدين ثانويةاالنبارادبيخليفة حميد علي شروق54161191822234010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيبدر فجر رافع زهراء54162191822198014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبيشيحان جميل كريم حنين54163191822180008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة449.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيحمود مدهم عنتر عالء54164191821052020
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة449.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيمشعان ثابت الستار عبد قصي54165191821024020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة449.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحسن فالح ياسر رسل54166191822199017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة448.0للبنات زينب ثانويةاالنبارادبينايف سطام ماجد رحاب54167191822265006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيفرحان خلف محمد عمر54168191821056032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة446.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحمد سودان اياد هدى54169191822243041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة446.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيمنصور صالح حمدان حيدر54170191821056016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة446.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين عبدالصاحب جاسم علي54171121821034106

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة445.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيبردي عوده خميس حسام54172191821043022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة444.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيحسين احمد حسن صفا54173191822185018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابياالنبارادبيحسين علي صبار سلمى54174191822210003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة441.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارادبيعليوي محمد حماد انمار54175191821360005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة441.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيحمادي عبد عالء شيماء54176191822154013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة441.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيعرسان يوسف علي مصطفى54177191821070033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة440.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيجبير بتال قصي علي54178191821053022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة440.0المختلطة الخالدين ثانويةاالنبارادبيعرميط حماد جمال عمر54179191821299016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة440.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيصباح محمد قاسم عالء54180191821032035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة439.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيحامد العزيز عبد طالب المهيمن عبد54181111821012036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة439.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيخزيم محمد هيال االء54182191822147011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة437.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيابراهيم داود مجيد جمال54183191821037007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة437.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارادبيحسين اسود الرزاق عبد مصطفى54184191821038012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة436.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيقدو دبري عالء انفال54185321822030006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة436.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيمرزوك طلب عواد أحمد54186191821006005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيزنكور خلف عبد عامر54187191821016004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة435.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيعبد محمد هللا عطا جميله54188191822197009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة435.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيأحمد صالح تركي أفراح54189191822195002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيخلف عبيد محمد عمر54190191821065044

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة433.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيحنفوش علي احمد سيف54191101821010010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة433.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيسليم داود محمود مصطفى54192191821345113

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة433.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد نجم فالح احمد54193141721038008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيمهن صالح حازم احمد54194191821036003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة432.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيدريع احمد الستار عبد رويده54195191822166016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الشموخ ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد حامد رفعت ريام54196191822161013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيرزك سويد ناجي عالء54197191821016006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيكريم علي الخالق عبد هاجر54198211822165035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة431.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيعلوان صلبي خميس سبع54199191821054020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة431.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيحسين علي طالب ساره54200191822165009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة431.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيالرزاق عبد حكمت عامر محمد54201191821095039

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة430.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيحسن فليح هادي علي54202191821040042

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة430.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد خلف مصطفى شهالء54203191822159012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة429.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيزنبور خليف محمد بالل54204101821009010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة429.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيهادي هاشم عالء ياسر54205191821109145

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة428.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيكاظم حميد صابر سفانه54206191822170010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة428.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيصليبي مجيد قاسم زينه54207191822204015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة427.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيحسين صالح محمد الكريم عبد54208101821205026
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة427.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيدحل ابراهيم خميس ضاري54209191821342127

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيحمودي رزيك محمد هيا54210191822198044

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة427.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيجراد الرحمن عبد عدنان وسام54211191721056058

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة425.0للبنين المسائية هيت ثانويةاالنبارادبيحمد احمد بالل حذيفه54212191821355015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة424.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيحميد حسن فاتح منيب54213101821027111

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة422.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيعبد باشا خميس مصطفى54214191821027018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة422.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيريحان داود ياسر عذراء54215191822195023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة421.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارادبيصالح مهدي هاني محمد54216191821002020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة421.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيختالن سعد خالص مهند54217191821016011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة420.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمحمود سامي اياد سراقه54218191822162022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة420.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيصالح محمد طالب بنين54219101822079005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة420.0للبنات الرياحين ثانويةاالنبارادبيخلف علي حسين هبه54220191822186037

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة530.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم علي العزيز عبد54221101841013069

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة497.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالمحسن عبد نوار ظافر ريام54222191842196042

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة489.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيسالم حسين محمد وسام54223191841360028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة485.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنباراحيائيمشوح سعود محمد الرحمن عبد54224191841044005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة484.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائينوار حاتم السالم عبد احمد54225111841041003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة475.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيعبد مصلح عدنان علي54226191841095036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة474.0المسائية بغداد اعداديةاالنباراحيائيعبد ثابت حميد احمد54227191841345005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة474.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحشاش كافي بسمان آيه54228191842370008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة473.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد برهان سمير تبارك54229101842110013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيمصلح اسماعيل منذر فرح54230191842246080

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة468.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيسليمان محجوب محمد رنا54231101842113028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة468.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيعناد ابراهيم خليل عالء54232191841354013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة468.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيعرموش عراك ناجي احمد54233321841060003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة467.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيغنام علي هارون هاجر54234101842109102

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة463.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيشحاذه محيسن نعمه هللا عبد54235101841016028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة475.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيمحمد هللا عبد ثابت ايمان54236311852080005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيصالح خلف اللطيف عبد شهد54237191852188022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة475.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيشهاب عياده فايز هللا عبد54238191851070034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة472.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف عباس السالم عبد علي54239191851003025

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة472.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعود ثامر رباح رائد54240111851016030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة471.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم هاشم زهير محمد54241191851011047

الزراعة كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيدخيل عبد حسين براء54242191841006013

الزراعة كلية/االنبار جامعة478.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيعساف عباد كاتب حذيفه54243191841060008

الزراعة كلية/االنبار جامعة467.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيالسالم عبد جاجان محسن محمد54244191841095053

الزراعة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيشتران هللا حسب تقي عمر54245191841060022

الزراعة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنباراحيائيعبد رافع ناظم مصطفى54246191841351031

الزراعة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيمشحن حميد اياد سعد54247191841003025

الزراعة كلية/االنبار جامعة460.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيالعبد ابراهيم خميس ايه54248191842156012

الزراعة كلية/االنبار جامعة460.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيحمادي خلف رياض ريم54249191842162025

الزراعة كلية/االنبار جامعة451.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيعلي الستار عبد فرات ابراهيم54250191841053001

الزراعة كلية/االنبار جامعة450.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيصالح حمد عزيز نور54251191842204056

الزراعة كلية/االنبار جامعة448.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجفال صبار عالم محمد54252191841007161
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الزراعة كلية/االنبار جامعة447.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيشرميط احمد حميد حنين54253191842159026

الزراعة كلية/االنبار جامعة447.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيفليح الحميد عبد ياسين مرشد54254191841014067

الزراعة كلية/االنبار جامعة446.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيتوفيق الرزاق عبد سامي محمد54255191841014056

الزراعة كلية/االنبار جامعة445.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائياسماعيل حميد مجيد بشائر54256191842202014

الزراعة كلية/االنبار جامعة443.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحسن ابراهيم اسماعيل نبأ54257191842163072

الزراعة كلية/االنبار جامعة441.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيسليمان داود حسام نبأ54258191842175093

الزراعة كلية/االنبار جامعة441.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيهللا عطا حمد وهب محمد54259191841007167

الزراعة كلية/االنبار جامعة476.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد حمد طالب عذراء54260101852120042

الزراعة كلية/االنبار جامعة458.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقياسماعيل رشيد عبد السالم عبد54261191851070026

الزراعة كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيعاصي بندر حميد مها54262191852148031

الزراعة كلية/االنبار جامعة454.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيبديوي فيصل ظاهر اسامه54263191851013004

الزراعة كلية/االنبار جامعة451.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيرشيد المجيد عبد حازم ابتسام54264191852198002

الزراعة كلية/االنبار جامعة449.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمرعي ثابت الكريم عبد مروان54265191851011060

الزراعة كلية/االنبار جامعة446.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد علي مساعد رفل54266101852120025

الزراعة كلية/االنبار جامعة444.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيابراهيم صالح عمار حسن54267111851400004

الزراعة كلية/االنبار جامعة442.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارتطبيقيعبد ابراهيم الغني عبد هيام54268191852197011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة638.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيسليمان صبار فارس ايه54269191822202004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة618.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحسن عناد خضير داليا54270191822178017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة610.0للبنين االرقم ابن ثانويةاالنبارادبيحمد عبيد ريكان عثمان54271191821057014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة607.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبيفيحان ابراهيم خميس محمد54272191821048006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة603.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيمعروف فضيل محمود شاكر54273191821017012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة601.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمناع غفير خالد احمد54274191821109010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة599.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيعبد هندي فالح القادر عبد54275191821044007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة594.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيعلي حسن عيد أحمد54276191821071009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة594.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيخلف زيدان صالح شهد54277191822217017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة591.0للبنات زيدون ابن ثانويةاالنبارادبيعلي عواد احمد نسرين54278191822248019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة579.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيفواز خليل فراس أيات54279191822196004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة573.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيضرغام محسن الرحمن عبد أسيل54280191822243003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبيعبطان مدب هيثم محمد54281191821048008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة572.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيالحميد عبد فهد غالب يحيى54282191821109148

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة567.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيمسعود عجيل ثامر عثمان54283191821071039

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة566.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيواعي عودة محمد عودة54284191821040048

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة560.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيكريش خلف محمد عمر54285191821040046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة559.0للبنات الخلد ثانويةاالنبارادبيالجبار عبد صباح شامل رغد54286191822142002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة559.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبينجيب محمد مقبل مدحت ايمن54287191821109032

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة559.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمود هللا عطا عكاب ارقم54288191821109025

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة559.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيخضير القهار عبد بشير مريم54289191822168022

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة558.0للبنات الشموخ ثانويةاالنبارادبيجاسم محمد عذال رقيه54290191822161011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة555.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيخليل فياض جميل صفا54291191822191030

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة555.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيجاسم اسماعيل مكي احمد54292191821109023

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة553.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيشالل حمدي خالد شيماء54293191822370072

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة550.0خارجيوناالنبارادبيحمد عباس غني عباس54294191821400008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة549.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيمحمد عامر الحكيم عبد غفران54295191822158024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيشحاذه حميد جبار رحاب54296191822188017

2889 من 1234 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة548.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيصالح مهدي وضاح موج54297191822198033

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة546.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيشرقي عبيد هشام سجى54298191822194024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة546.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيشكر الواحد عبد علي هبه54299191822196042

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة544.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمد سالم يوسف محمد54300191821109126

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة540.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيحسن بشير مكرم حبيب54301191821060007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة539.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد نجم مصطفى هللا عبد54302191821017016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة538.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيحسين صالح اسماعيل عقبة54303191821054029

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة537.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيالكريم عبد منصور قتاده جنات54304191822196009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة536.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيالدين عز هللا مال عدنان بالل54305191821109042

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة536.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيخلف مطر الرحمن عبد عثمان54306191821109083

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة534.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيصالح عبد ظافر نور54307191822178044

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة532.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنبارادبيمحمد عكله ناظم حنان54308191822349002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة531.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيجسام مرزوق خالد غفران54309191822168017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة531.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيحسين ابراهيم دهام مصطفى54310191821012051

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة529.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيعالوي فرحان شاكر القادر عبد54311191821029016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة527.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيمحمد خلف عواد أيمن54312191821315001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة526.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيجسام مرزوق خالد احمد54313191821017002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة525.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاالنبارادبيالوهاب عبد احمد جبير رفل54314191822272008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة524.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيشالش خالد سعيد عمار54315191821109091

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة522.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيجهف صبيخان جمال مخلد54316191821060029

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيحسين علي مثنى والء54317101822119038

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيسويدان منديل وجدي سجى54318191822198017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة518.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيثميل علي اجبير محمد54319191821076024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة518.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم محسن نغم54320191822213012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة515.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيحسن فليح سعدون فراس54321311821011016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيعبد ابراهيم مدني كريمه54322191822198028

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة513.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيمطلك مخلف عادي قاسم54323191821283009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة512.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيحمادي عبد خميس مصطفى54324191821027019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة512.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيالرحيم عبد احمد فتيخان سند54325191821286008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة512.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعبد حسين خميس عمر54326191821345013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة510.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعبيد الكريم عبد جمال منار54327191822166036

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة507.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيبديوي نوري حميد محمد54328121821006036

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة506.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيصايل مطلك ظاهر محمود54329121821175022

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة505.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيهللا عبد رشيد مجيد سارة54330191822175019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة505.0المختلطة الربيع ثانويةاالنبارادبيعبد حميد مجيد تيسير54331191821295001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة504.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنبارادبيمسير عبد محمد مصطفى54332191821354080

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة504.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيحسن فليح كريم سجى54333191822194023

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة504.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيحمد حسن الهادي عبد سعدون54334191821060012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة502.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبيطه امين عماد ريم54335191822174008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة502.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيتوفيق سبتي اياد رند54336191822196014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة501.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيمحسن خلف خليفه احمد54337191821043008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة500.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيعايد حماد جمال هللا عبد54338191821010024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة500.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيأمون أحميد شاكر وسن54339191822370114

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة500.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيجبير محمود شاكر محمد54340191821109114
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبيعماش عفر مجيد قتيبه54341191821284011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيحامد طه صهيب لبيب54342191821109105

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيعواد جديع ثائر بلقيس54343191822241008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيمطلك زبار هاشم نمر54344191821060031

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعنفوص عباس فاضل دعاء54345191822370044

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة499.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيجبر رجا اركان صهيب54346311821011012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة498.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيعبيد حمود عايش احمد54347191821069003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة497.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيحسين محمد جمال عمار54348191821071043

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيعجيل علي حميد ساره54349191822164011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الشموخ ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم صالح مريم54350191822161024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة496.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيحمادي سلمان داود شفاء54351191822213006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة495.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيداود كامل جمعه عثمان54352191821031031

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة495.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيعوض مصطفى هشام يوسف54353191821342227

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة494.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبينايف زيتون حمدي الرحمن عبد54354191821060016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة494.0للبنات العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيمحارب عطية فيصل لمياء54355191822207005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة493.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبياسماعيل فارس حسن احمد54356191821109009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة492.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيفنش خليفه جمعه عمر54357191821005019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة491.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيناطق شاكر خالد فاطمه54358131822107106

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة491.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبينصيف محمد قاسم إسراء54359191822189001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة490.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمد فتاح محمود محمد54360191821109122

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة490.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيفياض محمد أحمد سحر54361191822269011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة489.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبيخلف بتال حميد احمد54362191821082002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة489.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبياحمد عصام رائد فاطمه54363191822196030

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة488.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيعلي احمد الستار عبد شهاب54364191821108010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة488.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيناصر عليوي خضر الرحمن عبد54365191821109073

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة487.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيشالش جلوي صادق حسين54366191821109056

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة486.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيهالل رحيم سمير احمد54367191821109012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيسويد عبد محمد شهد54368191822148045

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة486.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارادبيعباس هللا عبد صالح رسول54369191821110018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة486.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيمطلك زبار حاتم ليث54370191821018016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة484.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيغفير علي كمال أحمد54371111821012006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة483.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبياحمد عواد داود مصطفى54372191821036053

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة483.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيسبع طالب عناد االء54373191822198005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة482.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيياسين عذاب اسماعيل بالل54374191821109040

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة482.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيفليح بديوي الرزاق عبد بالل54375191821109041

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة482.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيحسين محمد الصمد عبد عالء54376191821021009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة481.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبياحمد عبيد احمد صفاء54377191821043034

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة480.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبيمظهور وسمي ظاهر سلوان54378191821284005

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة480.0المختلطة الربيع ثانويةاالنبارادبيالغفور عبد ظاهر ميسر الغفور عبد54379191821295004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة480.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيخضر حميد حاتم الدين حسام54380191821017009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة479.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمجباس موذي حميد أحمد54381191821040004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة479.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارادبيسالم حمود عواد محمود54382191821116038

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة479.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبيخليل ثابت هللا عبد محمد54383191821090018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة478.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيبكر يونس طارق محمد54384191821012041
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة478.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيرجب جليل اميه محمد54385191821109108

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة555.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعبد مطلب محمد حسين54386191841041014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة525.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائينايل عبد عصام وليد54387191841007191

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة522.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيعلي محمد فاضل عبدالقادر54388191841111014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة505.0للبنين الحبانية ثانويةاالنباراحيائيحمادي علي حميد معاذ54389191841046046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة488.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيفرحان عواد عفيف احمد54390191841032001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة488.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيبديوي عبد أمير محمد54391191841011111

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة488.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحسين احمد خالد مكارم54392191842191093

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة485.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيمخلف جالل صالح الغني عبد54393191841002036

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة485.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيمخلف محمد طارق زياد54394191841006017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة481.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيبردان هللا عبد عدنان عمر54395191841007115

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة481.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيحماد خلف حسين أمير54396191841003010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيمحمود صالح عالء ايه54397191842160013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيعامر خلف خالد فاطمه54398191842161022

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة478.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيديالن نافع ناطق معتصم54399191841002076

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة477.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيخلف فرج جمعه حيدر54400191841026033

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة477.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمشعان علي هالل علي54401191841066078

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة477.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمادي عبد علي مصطفى54402191841007178

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة476.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيمصلح فيحان خالد الدين نور54403191841029047

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة475.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيتركي حميد ناصر ياسر54404101841155018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة474.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيعبد فرحان فارس شهد54405191842369050

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة474.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائياحمد شهاب عبد بركات54406191841054013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة474.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيهندي ابراهيم خليل علي54407191841032022

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة473.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيعلي محمد صالح ايناس54408191842202012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة473.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنباراحيائيمخلف اسماعيل شاكر علي54409191841292025

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة473.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيزيدان كامل مصطفى محمد54410191841341109

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة472.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيشرموط عواد خليفة مصطفى54411191841003079

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة472.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيجمار ابراهيم رحيم محمد54412191841066105

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيسليمان زكي عبدالوهاب ايمان54413191842162008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيمحمود حرج حمود رويده54414191842182015

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيحمادي مخلف ريكان عثمان54415191841006027

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمد ابراهيم خالد ضياء54416191841014024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة470.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائييوسف فرحان محمود عمر54417191841002048

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة470.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيصوفي محمد عدنان احمد شيماء54418191842176046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة468.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيصالح وهب هللا عبد سرور54419191842156036

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة468.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيمحمد مزعل فاضل علي54420191841003048

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيخلف محسن الكريم عبد عيسى54421191841066089

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيجوهان زبار فؤاد هدى54422191842178056

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائياسماعيل حميد مجيد الرحمن عبد54423191841043017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة466.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيشهاب عصام اسعد عائشة54424191842298008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة466.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجفال صبار عماد احمد54425191841007020

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة466.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد عايد ياسر المصطفى54426101841017014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة466.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيسبتي برغش بركات عمر54427191841011095

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيعبد هاشم خالد احمد54428191841095004
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد سلطان اسماعيل محمد54429191841011113

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيعبود عبيد الكريم عبد حامد54430191841003019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعبد مطلب حامد هيثم54431191841041046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيالسالم عبد جاجان مديح احمد54432191841095009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة464.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيتركي محمد مشتاق ضحى54433191842204040

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة464.0للبنين المسائية الحسين ثانويةاالنباراحيائيضايع مخلف فاضل هللا عبد54434191841361041

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيعبد شاكر مجيد شهد54435191842204035

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيسلمان مدحت محمد أيه54436191842155009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيمحمد جمعه الدين عماد مهند54437191841026087

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيعباس محمد مؤيد رند54438191842155013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيحمد رزج المطلب عبد محمد54439191841019077

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنات الشراع ثانويةاالنباراحيائيضايع مخلف مزهر نهى54440191842138021

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمصطفى العزيز عبد محمد عمر54441191841014040

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيذياب هللا عبد نزار ايمن54442191841026023

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحسين علي حميد عمر54443191841011097

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيفرحان خضير محمود رضاب54444191842373004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين النجاح ثانويةاالنباراحيائيحمد مضعن عامر صالح54445191841289008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيفليح عواد مطر انصاف54446191842157012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيجاسم حميد مخلف مريم54447191842195052

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة460.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيعلي محيسن عدنان احمد54448191841360002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيجاسم حامد الستار عبد شهد54449191842137038

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح حسن جاسم زهراء54450321842029028

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيفارس صالح شرقي بكر54451191841020014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيعواد سليمان حسين سامر54452191841029014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة458.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيتركي حامد صالح احمد54453191841006003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة458.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيحميد شاحوذ ناظم روى54454191842157032

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة458.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيالطيف عبود جمعه سيف54455191841029016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة458.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيعبيد فرحان فواز محمد54456191841348061

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة457.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيعايد سلمان رميض مصطفى54457191841065043

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة456.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائياحمد عبد حمادي محمد54458311841004056

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة456.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيعلي مخلف اياد امنه54459191842158004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة456.0للبنين األوفياء اعداديةاالنباراحيائيرشيد حميد رافد مروان54460191841078036

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة456.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفيصل سعود ثامر احمد54461141841015006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة455.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين رشيد محمد54462191841066106

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة454.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيميزر كركز مهدي تبارك54463101842090014

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة454.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيداود ياسين احمد آمنة54464191842370004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة454.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيدخيل حمود صالح احمد54465191841007018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة454.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيجروان حمزة عدنان مؤمن54466191841110015

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة453.0للبنين النعيمية اعداديةاالنباراحيائيعرسان محمد خالد محمد54467191841105007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة540.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيحسين محمد جاسم مؤمن54468191851056020

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة532.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيزغير حمودي نصرت عدي54469191851003023

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة496.0للبنين الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيخلف دحام خليل ابراهيم54470191851046001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة485.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيسرهيد احمد كردي مريم54471321852029012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة479.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف زيدان صباح ديانا54472191852204008
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة478.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيفاضل طلك سعيد محمود54473191851060025

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة476.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنبارتطبيقيالرزاق عبد شاكر منتصر مصطفى54474191851083009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة473.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد اسماعيل جمال اصيل54475191851015006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة473.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيمطلك الجبار عبد خميس الجبار عبد54476191851026030

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرشيد محمود ثائر لينا54477131852117063

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة471.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيمطر نايف يونس ايمن54478191851070007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة470.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان محمد جمعة وسام54479191851007043

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة470.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيمرار عبد احمد نعمان54480191851341075

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة469.0للبنات االمل ثانويةاالنبارتطبيقيجاسم حميد مخلف زينب54481191852195003

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة469.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقيداود سليمان علي محمد54482191851065017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة468.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيسالم الهادي عبد خميس حوراء54483191852183008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيعويد حمادي كمال ياسر54484191851110013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيالرحيم عبد ذاكر عامر بيداء54485191852198010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة466.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقينوار محمد برزان احمد54486191851032001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيعباس محمد شوكت احمد54487191851003004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعيد محمد زهير علي54488101851020104

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة465.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد محمود خالد محمد54489191851029017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة464.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيداوود مهدي صبحي محمد54490191851017013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة464.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيضاحي حسن خميس واثق54491191851032016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارتطبيقينعمان ثابت سعد غفران54492191852197006

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقينافع جاسم محمد رضا54493261851009021

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة463.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيرحيم محمود مهند سيف54494191851085017

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيحسين منصور علي فاضل54495191851014024

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارتطبيقيمدب درع قحطان احمد54496191851012008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيعثمان صبار رافع هللا عبد54497191851004025

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارتطبيقيحسين عبد خالد بالل54498191851352007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة462.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيهللا جار زبير حسين الرحمن عبد54499191851096015

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود نفتان طليب الدين سيف54500191851060012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة461.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنبارتطبيقيزبالة الرحيم عبد سعد سيف54501191851359011

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة460.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيراشد فوزي الوهاب عبد رحيل54502321752029010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة460.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيصالح ابراهيم حميد علي54503191851004029

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة460.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعيدان خيري محمد رسول54504281851008048

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة460.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعاشور فرج طارق عمر54505101851205184

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيبديوي غدير اسماعيل زياد54506191851003012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة458.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيشرموط محمد طالب محمد54507191851341058

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة608.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيجمعه الرزاق عبد رعد الرزاق عبد54508191821021007

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة593.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيعريان صابر ساجد والء54509191822147029

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة576.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيعبد خيري فرحان ندى54510191822211025

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة569.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيخلف هللا عبد خليل مروه54511191822148060

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة551.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيربيع أبراهيم حمدان نسرين54512191822268027

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعلي مخلف هالل قسمه54513191822148056

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيخلف عبد سعيد أسراء54514191822268002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة544.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمشعان درج نوري نجوى54515191822147043

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيمحمد مصطفى احمد نور54516191822176020
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القائم/التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيطنير محمد فرحان حنان54517191822371010

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيغضيب عبد هللا عبد عذراء54518191822211018

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيابراهيم محمد شاكر دعاء54519191822148029

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة521.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيهللا عبد خلف مشعان ضحى54520191822148053

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيعبيد عواد خليفه سرور54521191822157010

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيحامد العزيز عبد مازن عائشة54522191822197028

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيحردان محمد جاسم صفا54523191822148049

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيفيحان هللا عبد شهاب هيام54524191822214047

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيفياض عطيه بهجت ايمان54525191822211003

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيزغير حسين اكرم هديل54526191822148082

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة499.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيطرفه خليف عبيد مريم54527191822287028

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيسراح نايف حسن نهاد54528191822148076

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيشوقي احمد ياسر مروة54529191822148061

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة495.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعلي حسن عابر اثير54530191822287003

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة493.0خارجياتاالنبارادبيذيب حميد راضي منتهى54531191822401054

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيعياش علي حسين حنين54532191822147057

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعماش عسكر ناظم ريم54533191822148033

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيعبيد عواد خليفه اكرام54534191822157002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة487.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيحمدان عبد صباح منار54535191822287029

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة487.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبياحمد حمد مطر رويده54536191822287041

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيكردي محمد رائد مها54537191822211022

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيكرحوت سعيد عصام رقيه54538191822176015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيخليل جابر أحمد مروة54539191822268024

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيعبد خيري محمد ثرى54540191822211007

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيمخلف عيدان هالل نادية54541191822148073

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيشهاب احمد محمد صفا54542311822038017

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيمهاوش خلف حمود اسراء54543191822176028

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيسليمان احمد محمود اماني54544191822214040

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيعلي محمد سعدي مروة54545191822214028

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيعلي حمدان عبد مريم54546191822154021

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيخلف خضير حمود نور54547191822214036

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيحسين خلف زيدان رانيا54548191822268013

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيعفر عمر سعد اريج54549191822162001

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة459.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعلي شالل محمد جواهر54550191822287008

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمجيد بهجت فؤاد صفا54551191822147033

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحيسن خليفه مؤيد وداد54552191822243044

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيدلي نده فضل رنده54553191822147062

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبياحمد عارف مظفر محمد54554311821008035

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة454.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعلي حسن عابر ابتهال54555191822287002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعلي خليفة جمعة نور54556191822148077

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيمخلف عواد فواز جنان54557191822148023

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيذيب هللا عبد خليف ايمن54558191821024003

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيخلف عزيز محمد شيماء54559191822268022

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة449.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيجواد حميد سالم الرزاق عبد54560111821150051
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القائم/التربية كلية/االنبار جامعة449.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعلي حسن عابر عبير54561191822287024

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيمحمد اسكندر ياسر هديل54562311822058035

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيمحمد خلف طارق سميه54563191822211015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيعبد ظفير فيصل نور54564191822371019

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات سابات ثانويةاربيلادبيخلف هللا عبد علي بشرى54565311822034006

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيخلف محمد تركي عنود54566191822214050

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعبد مخلف جمال ريهام54567191822148034

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعلي مخلف كمال اسيا54568191822148012

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيحمد عبد وليد بشرى54569191822211005

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد حميد رشيد مروه54570191822214029

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيعيسى مخلف مطلوب ظالل54571191822211017

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيساكن فرحان حسن مهى54572191822148072

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعلي سوادي هللا عبد ايمان54573191822148020

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمحمود ابراهيم العزيز عبد حنان54574191822147019

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبياحمد راضي خاشع سهى54575191822214013

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيمحمد تايه هران سعيد54576191821052062

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم لطيف حنان54577191822148025

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنين الفارسي سلمان ثانويةاالنبارادبيحسين عبد علي احمد54578191821088002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة438.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمرعي تبان خليف نهاية54579191822287031

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيساكن علي ياسر جنان54580191822147017

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيسالم يوسف حسين عفاف54581191822287043

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيمضحي عيد جاسم انعام54582111822100006

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيحمودي هويدي محمد رنا54583191822197015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيعلي هللا عبد نجم هللا عبد54584101821041031

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة431.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبياحمد علي زغير كوثر54585191822287025

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيذياب مجيد صبار منتهى54586191822148066

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة430.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبينزال حميد صالح نورس54587191822287033

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيحميد جاسم هادي هدى54588191822179011

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيمحمد سويد نوري سرى54589191822371013

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيياسين كامل خالد محمد54590191821109111

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيشهاب احمد جعفر رسل54591191822176014

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة428.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيحمود زغير هالل هاجر54592231822213004

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيمطشر حسن فالح باهلل المعتصم54593111821054007

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبيتوفيق علي جمال نورس54594191822247010

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين المسائية البدير ثانويةالديوانيةادبيثغاب جباري عواد علي54595241821209021

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيعبد احمد رعد محمد54596191821050014

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة425.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنبارادبيعبد محمد هللا عبد ريام54597191822282002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيناجي الزهره عبد هادي حيدر54598241821019015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيغربي مليحان سعيد محمد54599191821287023

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيحمد خلف حسن الحميد عبد54600201821020067

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيشالل محمد شعبان الهام54601191822287005

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفادبيعبود خنجر مدلول زينب54602251822099009

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعبود منير خليل افراح54603191822148015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيضامن عمران علي عبد ضامن54604231821022031
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القائم/التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبيهللا عبد اسحق سامي سالم54605191821105008

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيعبد امير موجد محمد54606241821038044

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة422.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبينواف ممدوح عادل القادر عبد54607101821017044

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة422.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارادبيعلي مخلف فاضل حمدي54608191821116015

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة421.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيشاهين علي عبد احمد54609191821103002

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة421.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيسوسي طعيمه كريم فارس54610261721035080

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة421.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم محمد مصطفى54611171821012119

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة420.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمشوح سليمان حامد رئام54612191822147024

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيباغوز هللا عبد حمدان ايمان54613311842044007

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي خلف محمود زينه54614111842074020

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنباراحيائيمجول رحيل الكريم عبد مروه54615191842268012

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنباراحيائيمنفي محيسن هللا عطا ساره54616191842371005

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيصالح هويدي شاكر خنساء54617191842148013

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيسالم الحي عبد محمد رسل54618311842031011

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيهللا عبد عبيد عباس حسن54619231841257027

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيمحمد حمان محمد نريمان54620191842148049

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيشالل سلمان خالد صهيب54621101841024014

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمد شاكر قبس54622191842148039

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيزباله محمود خالد سارة54623191842214033

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحنين عباس علوان احمد54624231841257009

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة439.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطيوي حميد قاسم امجد54625111841151009

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة557.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمعيوف محيسن عبيد مريم54626191852287027

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة531.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود عطيه سعيد ملوك54627191852287029

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيحمد عبد نوري انوار54628191852147001

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد حمد رائد رويده54629191852148014

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة499.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي خلف هللا عبد عالهن54630191852287022

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة488.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيرمضان علي حسين ميثه54631191852287031

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيسالمه حنادي عزيز ابتسام54632191852211001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة677.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيعماش عفر حميد عبير54633191842284002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة662.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيالهادي عبد هاشم مشتاق خالد54634191841002021

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة639.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمخلف جبار احمد مصطفى54635191841007170

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة625.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيشرقي حمادي ثامر اسراء54636191842247031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة623.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيخميس حسين فايز ساره54637191842148022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة623.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم صدام براء54638191842156016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة619.0للبنات الخوارزمي ثانويةاربيلاحيائيجابر حسن صالح امنة54639311842059002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة613.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنباراحيائيعبد عباس مجيد عمر54640191841351022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة605.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيلطيف سليمان سعد سرى54641191842226051

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة604.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيضاحي حمود كمال مصطفى54642191841032038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة595.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيعكله محمد بدر عدنان54643191841284007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة592.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيخلف علي خلف نوف54644191842159086

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة585.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنباراحيائيبردي عياش مصطفى أحمد54645191841349001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة585.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيابراهيم زغير نوري ضمياء54646311842044022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة583.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائياحمد هللا عبد اسماعيل يونس54647191841019097

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة581.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيعصفور حمد حميد نور54648191842180020
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة579.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيكامل حسين مثنى تغريد54649111842078009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيمحمد مزعل سعد مريم54650191842176042

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيجمعه خضر عباس بيداء54651231842103008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة576.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعلي رحيم هللا خير خنساء54652191842141025

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة576.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيعبيد مجبل حميد تمارا54653191842148009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة574.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد جاسم حمد54654191841069012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة573.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيخضير حسن فالح ساره54655221842170047

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة572.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيعلي حماد الرحمن عبد دعاء54656191842224014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة570.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيحمادي فرحان مجيد محمد54657191841062040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة569.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيفرحان خلف راكع الهام54658191842295001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة566.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيسمير عبد دريد لؤي54659191841067075

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة566.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيعكله محمد جسام مروه54660191842284003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة563.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيحنش فاضل ياسين سعد54661311841071011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة563.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيمحمد فرحان ستار انعام54662191842287006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة562.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيمحسن كامل عبود نجالء54663191842153083

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة562.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيسلمان داود نهاد ياسمين54664191842187040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيطالع الجليل عبد طارق مصطفى54665191841020053

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حنتوش حميد حال54666101842157002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنين االيمان اعداديةاالنباراحيائيعلي طهمان احمد حمزة54667191841063005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة559.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيسويد ربيع حميد المجيد عبد54668191841032020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة558.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعبد ابراهيم الرزاق عبد رغده54669191842196040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة556.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحسين سالم علي امان54670191841007033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة555.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمد سعدي حنين54671191842370022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة554.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيجاموس جاسم ساري ماهر54672191841011109

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة552.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان عباس حامد هاجر54673191842226085

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة551.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيعلي اسماعيل ثائر سيف54674191841071032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيعبد عكله هللا عبد االء54675311842044003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة547.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عباس هللا عبد صباح54676101842119040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة545.0للبنين الحبانية ثانويةاالنباراحيائيجوهان حميد مثنى جوهان54677191841046012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة545.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد حسن علي هللا عبد54678311841024095

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة544.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيصالح مهدي عامر مصطفى54679191841015083

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة543.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيصالح حميد مزعل نغم54680191842195073

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة543.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنباراحيائيحمد عويد طارق سمر54681191842170003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم صدام ايات54682191842156008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيزين عبد صالح مريم54683191842156061

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد صالح السالم عبد54684191841006020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيزغير فرحان علي سوالف54685191842162034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيعطيه سعيد الستار عبد سوالف54686191842287017

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيعبد درع سعدي نور54687191842163079

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيفايز هللا عبد أحمد نور54688191842153085

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيربيع القادر عبد عماد اكرام54689191842198010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيجاسم امين محمد فلاير54690191842159072

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيعطيه مخلف عبيد احسان54691191841298001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيحمود ظاهر سمير سجى54692191842218008
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيباخي علي حسين هللا عبد54693191841013038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيشيخان نوري عمار احمد54694191841071007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعمر حميد شاكر دنيا54695191842198031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيجسام مطر باسم دينا54696191842150014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد صالح مهدي علي54697321841010061

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيعبد حسن صالح محمد54698191841032032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيرجب ابراهيم خالد نور54699191842204055

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحمادي حمزه جمال زينب54700191842140019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيضاحي حسين محمد مريم54701191842173074

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة537.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيحسين ابراهيم خضير سبا54702191842199023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيطه امين عماد ضحى54703191842174012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيضاري محمد سعدون غفران54704191842234022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيجفال فرج حمد روان54705191841038007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين محمد احمد54706191841045007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيحنتوش شكر هاني صبا54707191842234018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيندى عنادي هللا عبد رانيه54708191842211011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيثويني محمد شاكر هدى54709191842188149

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيمحمد اسود احمد سندس54710191842204033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيحمد كليب جمعة تقى54711191842166014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيفريح خلف زيدان مخلد54712191841348071

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيرافع ثابت عبد اسالم54713191841004011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيشرقي عبد سعيد ايه54714191842251006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات البدور ثانويةاالنباراحيائيهاشم هللا عبد عمر نور54715191842256005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيرحيم عويد وليد نهلة54716191842168027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين ميسر وسن54717191842268016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيمحمود اسماعيل شامل الرحمن عبد54718191841011062

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيعويد فرحان حسن رجاء54719191842202018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيناصر عليوي حامد ياسمين54720191842198080

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنباراحيائيزوبع خلف احمد حنان54721191842292008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيحمادي صالح اكرم زينب54722191842195030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيعلي إسماعيل ثائر زينة54723191842229024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيجباره الغني عبد لقاء تبارك54724191842196025

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد شفيق محمد تقى54725191842188032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعلي مجبل خالد وليد54726191841011171

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعواد العزيز عبد الستار عبد هدى54727191842370102

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمصلح محمد رشيد بشار54728191841015020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائياحمد شهاب تحسين ميمونه54729191842178051

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنين الحبانية ثانويةاالنباراحيائيمطلب عبدهللا سعد بركات54730191841046009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيرحيم سلمان بشار صفا54731191842160045

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيعواد محمد غانم محمد54732191841043041

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيصالح خلف زيدان عذراء54733191842185036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيعيد مطر محمود ميقات54734191842287029

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفالح حسين محمد غفران54735191842188108

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة527.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عواد احمد هاجر54736101842157008
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيكردي علي ناظم هند54737191842153092

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفاضل اسود محمد زينب54738191842189070

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيعبد عويد احمد هللا عبد54739191841050010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيحمادي جاسم يحيى يقين54740311842058044

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمطر الكريم عبد بشار نبأ54741191842370114

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنباراحيائيمهدي ابراهيم الهادي عبد ليث54742191841103021

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيكواك ثلج علي طيبه54743191842202037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيمهنه علوان نبيل رجاء54744191842195022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيمحسن حمد صالح رنده54745191842202022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيمحمد صعب عباس مصطفى54746191841013062

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيسرهيد الكريم عبد الجبار عبد ميادة54747191842173076

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيصالح سعيد نوري ساره54748191842200012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيصلبي مجمي غناش رغده54749311842038032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيحامد احمد خميس رغد54750311842043009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيخلف زيدان مصلح عثمان54751191841003046

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيخلف زيدان عوده زمزم54752191842204027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيناصر الرحمن عبد هيثم ايمان54753191842198016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين خالد اثير54754191841045002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائييوسف سالم عامر امين54755191841038004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيعالوي اسماعيل جمعة حسن54756191841062009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيساير عزيز مدهللا خالد54757191841067033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيندى موسى زغير سوسن54758191842211023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيسبع مخلف اسماعيل شهد54759191842226057

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيياسين نورز عادل شروق54760191842194064

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة521.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيالجبار عبد صالح عدي عال54761311842038058

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد كامل احسان سجى54762101842120058

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيجسام خلف احمد جيالن54763191842224010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم عادل محمد54764191841013056

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود حسن اياد فرح54765101842137074

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيزغير محمد عزيز عبدالحميد54766191841060016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنباراحيائيسعود الكريم عبد محي سمية54767191842170004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعبد خلف زيدان بركات54768191841007040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيحمد شهاب عبد سعد54769191841116014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيعبود حسين محمود الهدى نور54770191842194103

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيخليل الجادر عبد هاني زهراء54771191842178026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيزيدان حسين محمد فاطمه54772211842161023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان اياد ايه54773191842139015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيمحمد فاضل علي تقى54774191842168010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائياحمد سلمان بشار الشيماء54775191842198012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين محمد ماري54776191842176031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة517.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد صادق احمد54777191841001010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة517.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيعيسى محمد سعدون ايه54778191842251005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة517.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيشيحان معيوف محمد سرى54779191842163037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة517.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنباراحيائيشيحان مشرف صالح سالم54780191841042003
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد نجم سمير عبير54781191842198048

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيحميد مطر شاحوذ سارة54782191842148020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائيشيحان نوار صباح مصطفى54783191841282023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيعلي حسن هللا عبد سرى54784191842159051

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيمحمد جمعه زياد رسل54785191842183015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيذياب جاسم خميس سميرة54786191842188074

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيموسى محمد نعيم ريام54787191842204026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيطلب عبود ربيع محمد54788191841062033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشيحان عوده محمد فارس54789121841029019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيصالح عبد حاتم سفانه54790191842226052

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيسرهيد الكريم عبد الجبار عبد رانيا54791191842173036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيسحاب عبد صباح زينب54792191842194042

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلاحيائيفتحي ابراهيم الرحيم عبد هيفاء54793311842032014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيغزال نوري حامد وسن54794101842157009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد هاشم متعب بلسم54795191842246019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيدواي محمود مشكور انس54796191841071016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيعيد محمود صباح أيات54797191842369001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيحمادي سالم محمد عمر54798191841056029

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيابراهيم يونس محمد معن54799191841066133

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيطه الرزاق عبد باسم محمود54800191841019086

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيصلبي\ سويد حمادي مروان54801191841069038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيعايد عبدهللا احمد شهد54802191842151030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحسون عباس سعدي تماره54803191842226025

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيبدوي حميد سليمان هديل54804191842211042

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيحمدي مضحي بشير خديجه54805191842287011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيحسين عراك حمد سميه54806191842183027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيفياض الواحد عبد مشحن ايه54807191842199005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيحسين جهاد يونس جوان54808191842161005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان عباس محمد االء54809191842226013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيضاحي شعالن صالح محمد54810191841065036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيسمير حسن خالد اسامة54811191841116004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيصالح هللا عبد عثمان ايمن54812191841104013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيفرحان عواد عارف الرحمن عبد54813191841003034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم عباس فاضل تقى54814101842119011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيشريف احمد نمير هبه54815191842157078

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنباراحيائيمنفي محيسن مظهر قيس54816191841042004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيمحمد عودة أرحيم محمد54817191841110016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيعبدالغفور طه تقي ربى54818191842247006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيجاسم حماد محمد هللا عبد54819191841006023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي كنوش السالم عبد ريام54820111842074016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنين السالم اعداديةاالنباراحيائينجم خلف علي محمد54821191841058031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيمحمد حسين علي طيبه54822191842251015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات االفنان ثانويةاالنباراحيائيدايح محمد سعدون دينا54823191842242003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعبد عباس يحيى اسراء54824191842226006
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيشمخي صبري مازن اسماء54825191842188011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم زياد الدين محب54826191841020038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيطعمة شعبان عارف ميسرة54827101842118081

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعبد هايس كامل عمر54828191841007116

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمنصور رجه تحرير مامون54829191841014048

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبيد مخلف ناجي رياض54830191841066044

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيمهدي محمد جاسم سجى54831191842162028

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم حسين ايمن54832191841006010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعبد علي عامر ثريا54833191842226026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنين بحركه ثانويةاربيلاحيائيعبيد حنيش هللا عطا عالء54834311841100012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيعواد حميد المجيد عبد هللا عبد54835191841069022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيمناور حسن خلف ادريس54836191841052008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمد الرزاق عبد الفتاح عبد ريام54837191842156027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمد الحميد عبد ياسمين54838191842175107

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي غازي عدنان مروان54839101841020161

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيمصطفى محمد حمد فهد54840191841026062

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيفرحان فاضل حكمت رويده54841191842224017

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحسين محمد ستار ساره54842191842226046

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيجاسر كاظم زايد فيصل54843191841028031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عوده بشير اكرم54844191841054011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيخلف زيدان طالل محمد54845191841066110

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيعيسى خلف محمد الرحيم عبد54846191841116019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيالعلي حسين جبار زهراء54847191842224018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات وهب بنت امنه ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمد جمعه رواء54848191842260010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعويد علي محمد المنعم عبد افراح54849191842198009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيمضعن عبدهللا احمد حنين54850191842195015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنباراحيائيعافص علي اسماعيل اسراء54851191842167002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيزبار محمد انور امل54852191842226014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيفيحان جبير حسن احمد54853191841003004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيصالح عكلة حمد مفاز54854191842148043

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيحسن محمد حامد هاله54855191842154037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائياحمد رشيد انور نور54856191842287033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيعيدان حماد فوزي ابتهال54857191842163002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيمصطفى صياح لطفي االء54858191842176006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيعلي نجم فاضل هدى54859191842150039

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيضاحي ابراهيم احمد سجى54860191842186028

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنين االرقم ابن ثانويةاالنباراحيائيعواد دعاس كاظم الرحمن عبد54861191841057006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد خلف جبار عباس54862191841038011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياحمد حردان مخلف احمد54863191841009026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان عباس حميد االء54864191842226011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيعواد سالم عثمان زينب54865191842166031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيصالح كروت حامد هشام54866191841002078

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحمد علي الجبار عبد محمد54867191841041040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيجاسم خليفة مهيدي احمد54868191841002004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائياحمد فياض نصير عذراء54869191842178042

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيمحمود عطيه الرحمن عبد هللا عبد54870191841038015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنين الدوالب ثانويةاالنباراحيائيعجيل مطر تركي احمد54871191841016001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمد منصور احمد شهالء54872191842156045

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيحسين عماش عبد امل54873311842044004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيسبتي عذاب ناظم سناء54874111842062053

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيربيع القادر عبد عماد اسراء54875191842198006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيحمود صبري ايوب بلقيس54876191842287009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيجابر هزاع سعود شيماء54877191842178034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم عبدالسالم صابرين54878191842247010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنين المستقبل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيركوان شاكر فائق الملك عبد54879121841012005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد شالل سليمان شيماء54880191842157046

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيسلمان الجبار عبد سالم سحر54881191842246054

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيياسين احمد عبدالكريم ايمان54882191842152002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيمرعي جفال وزان مريم54883191842211033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعباس هللا عبد حامد رسل54884191842226034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعالوي غالم سعد طيف54885191841066054

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيحريز طلب جمال عمر54886191841350027

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين رحيل نهاد مها54887321842047008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنباراحيائيعلي عايد هاتف فاروق54888191841116028

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيخليفه عبد علي محمد54889191841341103

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيفاعور صبر عبيد حنان54890191842156019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحمد حسين علي شيالن54891191842226059

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة601.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم جميل ناصر عمار54892191851004032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة593.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيهويدي انور ذيب هبه54893131852243011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة576.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشالل مخلف خشان ميساء54894191852287032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة572.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيطنير احمد عطيه سوسن54895191852287016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة571.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيصالح هويدي شاكر مهند54896191851116077

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة571.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمركب عليوي عايد عمر54897191851040033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة548.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيشاوش ابراهيم مسير ريام54898191852147004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة548.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشعير ابراهيم حسين جوزه54899191852287006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقينوار عواد غانم مصطفى54900311851072041

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد عويد عدنان فاطمه54901191852183029

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشالل محمد متعب هيثم54902191851287090

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيغربي مليحان مجيد ياسين54903191851287093

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد حميد خميس عمر54904191851040032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيكروت نجم عارف احمد54905191851058003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد خلف عايد ايمان54906191852148009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيندى موسى غدير ديانا54907191852211014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيعليوي هللا عبد ياسين الرحمن عبد54908191851040024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارتطبيقيحديد خليف فيصل الرحمن عبد54909191751028009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم شهاب علي54910191851116038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطتطبيقيفزع الحسين عبد حاتم حميد54911261851208010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد عايد احمد محمد54912191851116051
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيخلف حمد خلف نهاد54913191851116080

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي محمود ثابت نورس54914191852202023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيسحاب فرحان مشعان وجدان54915111852072055

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي حسين علي مزهر54916191851043040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيديوان هادي حسن ضياء54917251851007110

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة507.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشالل محمد متعب يقين54918191852287036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة505.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيياسين تحسين سعد الدين سيف54919191851298009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيجالل هللا حمد ثائر رأفت54920191851016005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد علي محمد زينب54921191852199015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيفالح مطلك راشد لطيفه54922191852287026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيدرج كرين درع مريم54923191852162013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمخيلف جمعه سبتي محمد54924191851020067

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيسمير حماد علي حماد54925191851113004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمعيوف متعب عماد علي54926231851003079

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد بردان خلف مصطفى54927191851019064

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين خليفه الصمد عبد ايمان54928131852238003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح دلف فؤاد سجى54929111852073033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيحماد جمعه طارق محمد54930191851029018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيعلوان نافع رياض عمر54931191851010021

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم ناجي انتصار54932191852287005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلتطبيقيعلي خلف هللا عبد شكري54933311851029011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيغربي بدوي محمود محمد54934191851287072

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الخمائل ثانويةاالنبارتطبيقيخلف ربيع اسماعيل رؤى54935191852150003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيطنير عطيه عدنان فاطمه54936191852287024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف احمد زامل اشجان54937191852198003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة490.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيكعيد ساجت عوده ليث54938231851181062

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقينايل رحال محمد حبيب54939191851015009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمركب عليوي خميس عيسى54940191851040036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارتطبيقيجياد نوري محمود احمد54941191851350004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد خليفه خلوف الستار عبد54942191851287036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيحمدان الرزاق عبد طارق احمد54943191851017001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم محيميد محمود عمر54944191851066036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيفاضل عباس عبدالمجيد عبدالرحمن54945231851051058

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف عباس باسم محمد54946111851016085

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيخليفة فرحان صكار حسن54947191851360019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيحمزه دلف شارع علي54948271851009062

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيهندي بحر صباح علي54949191851016008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمهيري عطيه محمود سمر54950191852287014

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيهالل باقر سعيد باقر54951221851026010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيكليب محيسن محمد ايمن54952191851026010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيافرح سالم عادل مصطفى54953191851113011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعلي عيسى عامر الحكيم عبد54954191851015015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان هللا عبد جبار هيام54955191852178018

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيالغني عبد عبيد سالم تبارك54956191852154004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمحيميد صالح عبدهللا عدي54957231851051067

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيشمران هادي الحكيم عبد شروق54958191852188019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيسلطان حسن كاظم سعد54959251851013019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيجاسم مجيد ناظم مروة54960191852159020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيسالم محمد هللا عبد سحر54961191852148016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي مرهون محمد هللا عبد54962101851011023

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم صادق محمد مصطفى54963191851019066

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيسبتي كريم مكي ايناس54964191852198004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيسلمان احمد عثمان الرحمن عبد54965191851015017

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارتطبيقيعلي سالم حاتم االء54966191852197002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحسون علي احمد محمد54967191851066039

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيداموك سلطان محسن خالد54968111851201029

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمنصور حسن محمد رامي54969261851014025

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيصباح حسين ثائر ساره54970191752177012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيرجب شعيب قحطان اكرم54971191851010008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد سويد دحام مروان54972191851038029

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيخلف زيدان جمعه الرحمن عبد54973191851026031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيشهاب مرعي فاضل اسماء54974191852202002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين حمد حماد احمد54975111851203015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيخليفه فرحان صكار فرحان54976191851287060

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد ابراهيم خليل القادر عبد54977191851015019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيابراهيم دايخ صادق جعفر54978261851009006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم جمال خالد54979191851017003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيفهد هللا عطا احسان رائد54980111851004043

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيعيسى دلي خضر فاديه54981191852211026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقيمخلف يوسف طاهر يوسف54982311851100021

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيطالب حسن فليح بكر54983211851225006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيالرزاق عبد اللطيف عبد عمر هللا عبد54984191851015022

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الخمائل ثانويةاالنبارتطبيقيحسون علي اسماعيل يقين54985191852150012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيحسن رمضان سلمان احمد54986191851003003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات عنه ثانويةاالنبارتطبيقيالباري عبد الرزاق عبد أحمد رقيه54987191852200003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيشهاب عثمان صديق هللا عبد54988191851015020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيفيحان هللا عطا ممدوح الزهراء54989101852090003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعبد هللا عبد مهدي محمد54990191851020071

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمطلك فتيح علي عمر54991191851020057

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود نافع منذر محمد54992191851002032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحل خريبط يحيى السالم عبد54993111851201048

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيحسين حمد شهاب منى54994191852287030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيسلمان سويد حسن مصطفى54995191851096037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيميزر هليل حميد حسين54996221851311053

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعسل الحافظ عبد علي وسن54997191852178020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان منصور عادل محمد54998191851056024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيعباس خضير ياسر زينب54999311852054011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد شهاب محمود علي55000191851066034
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات عشتار اعداديةبابلتطبيقيعبيد نافع ثامر نبأ55001231852125017

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيعلي حسين أحمد هدى55002191852187006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل علي خالد والء55003221852125047

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيخضير مهدي سلمان رسول55004231851251110

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد عبد احمد محمد55005191851012031

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيشهاب جاسم احمد هيثم55006191851070073

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيحصوة هادي ابراهيم احمد55007191851040001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيمحان حمود شاكر مصطفى55008121851020039

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد فرحان محمد احمد55009111851031004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيحالوي طالب فليح حسن55010161851307012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيفهد شرقي صالح هللا عبد55011231851022026

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيلطيف اسماعيل محمد ايمن55012191851004009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيجواد عباس ماجد رفاء55013191852194006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارتطبيقيسعيد منير فارس ايمان55014191852214006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيبدوي حوران بدر ليث55015191851116050

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيتركي عبد حميد آفاق55016191852204001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمنهي طاهر لفته صادق55017221851311093

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيمنديل علوان عبود أمير55018241751017002

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي حسين عالء55019111851042024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيدعيبل اسماعيل عماد مصطفى55020111851025043

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيخليفة غربي محمود هللا عبد55021311851071032

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيفتحي ياسين جمال احمد55022101851017005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخميس علي محسن هبه55023141852067034

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد فياض بدوي يسر55024191851016010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عطا رافع ناجح هاجر55025191852160020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيعواد خلف زياد هاجر55026191852162015

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد حاتم خالد سليمان55027191851029008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد علي عباس الرحمن عبد55028181851006030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيجابر رهيوط رهيف حمدي55029221851382021

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان نايف عبد جبار55030111851201019

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارتطبيقيمجيد ناجي بصير سبأ55031191852160010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرختطبيقيموسى حسين علي عمر55032101851032008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة636.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيجديع عبد حميد هدى55033191822166046

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة626.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبيرشاد عارف الرحمن عبد تقى55034191822200003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة621.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيهللا عبد نجم محمود هاله55035191822168029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة619.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيعواد فضيل مكي غفران55036191822168018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة617.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمطلب عيادة عامر يسرى55037191822241039

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة615.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيشبيب الفتاح عبد سمير اسماء55038191822178005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة614.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيشالل حمدي خالد نور55039191822370098

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة613.0للبنين تمام ابي ثانويةاالنبارادبيعطيه جياد شاكر جياد55040191821075008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة610.0للبنات المعرفة ثانويةاالنبارادبيصالح أحمد كريم أسماء55041191822172004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة609.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبيعطيه حردان حمود ساره55042311822043006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة608.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيصايل فندي هللا عبد رفل55043191822162014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة606.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيعبد لطيف حازم ميسم55044191822168026

2889 من 1251 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة604.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيسلمان محمود أحمد نبأ55045191822176027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة602.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيغربي حميد سعدي ماجد55046191821073013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة602.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيعلي شفيق كمال الندى قطر55047311822049034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة601.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيفهد حمادي قاسم جنه55048191822182005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة601.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبينايف نوري احمد رويدة55049191822200007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة597.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيعلي ناجي يونس عذراء55050191822202020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة593.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيالطيف جميل الحكيم عبد ريام55051191822168009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة593.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنبارادبيدخيل ذياب عواد عالء55052191821045017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة592.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيحسن ذياب أديب بناز55053191822196008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة588.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيحمادي جاسم المجيد عبد ياسين55054191821054055

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة588.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبينصيف ناجي كريم ميقات55055191822183029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة587.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيمخلف هللا عطا نافع فاطمه55056191822198024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة584.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيحمد اسماعيل عادل فراس55057191821286013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة584.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيمهيدي سمير الرحمن عبد طيبه55058191822202018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة583.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحمادي اسماعيل احمد مريم55059191822199040

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة581.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيحردان محمد جاسم مريم55060191822148062

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة578.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيصالح عبد جبار حيدر55061191821108007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة577.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيفندي خلف كردي استبرق55062191822148002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة577.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيحمد جسام فاضل امال55063191822147012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة576.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيالحميد عبد ابراهيم عباس ضحى55064191822233012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة574.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيشبيب الفتاح عبد سمير مصطفى55065191821020035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة574.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيالمحسن عبد مدلول طالل ترفة55066191822233005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة572.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيطرفه حميد عبيد أنفال55067191822268005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة570.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيمهدي محمد ماجد مصطفى55068191821056049

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة568.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيحمادي جاسم صالح ابراهيم55069191821054002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة567.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبياسماعيل خميس رباح سوالف55070191822194027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة567.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيحميد تركي حماد سارة55071191822148035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة566.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبيعطيه نده حميد نبأ55072191822173013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة566.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيمعتوك عايش بسام غنيه55073191822168019

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة566.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيامين خليف عدنان نسرين55074191822156029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة563.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيامين الحميد عبد هللا سعد نبأ55075191822157025

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة562.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبياحمود حمو عمر نور55076191822200013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيفياض مخلف محمد بيداء55077191822182004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنات المعرفة ثانويةاالنبارادبيخلف حمد صالح مها55078191822172014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيفياض صالح محمد نور55079191822159025

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة560.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيعجالن مشعل حماد قصي55080191821042021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة560.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيجلوب مصلح مشعان سالم55081191821042009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة560.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيرشيد اسماعيل يوسف سرور55082191822191022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة558.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبيداود عواد نوري نغم55083191822200012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة555.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيابراهيم اسماعيل ناظم نبراس55084191822197038

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة555.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيغربي حميد صالح هادي55085191821073018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة554.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيخلف غانم خليل طيف55086191821283006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة553.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيعبد خلف احمد ايات55087191822197005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة553.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمحمود ضايع صبري سرور55088191822162023
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة552.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبيمنفي عفين سالم مهند55089191821082030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة552.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد سليمان حنين55090101822157003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة552.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيدليم شطي فرحان صباح55091191821279008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة551.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبيمخلف حميد عبد بكر55092191821090003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة551.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبياحمد لطيف الرحمن عبد عمار55093191821070021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيعبطان محمد عساف فرح55094191822185021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة548.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيهادي محمد رحيم ايوب55095191821315002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة547.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيمخلف فهد حميد مها55096191822148069

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة547.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعبد محمد ابراهيم ايناس55097191822166004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة544.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنبارادبيخليفة غربي حمد سارة55098191822141004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة543.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيحرفوش محمد عيد عمار55099191821040043

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة543.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبيظاهر محمد طه سفيان55100191821090007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة543.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنبارادبينايف حمد علي حسين55101191821282003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبيجاسم حمد فايز احمد55102191821082005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبينايل عبد فرحان حازم55103191821058011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيصالح ساكن رعد وسن55104191822194063

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارادبيمحمد محيسن صبري رود55105191822221008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاالنبارادبيمركب اسود رسول ايمان55106191822270001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيفريح بدر صباح مها55107191822148071

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنبارادبيعبطان صالح مطلب هاجر55108191822224008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيمخلف كردوش هللا عبد ريم55109191822269010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيثامر ابراهيم خالد نعيمه55110191822152040

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة536.0المختلطة جبهة ثانويةاالنبارادبيسليمان عايد تلحون عمر55111191821301026

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيمخلف عبد عماد جنان55112191822168005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيخلف ابراهيم موفق هبه55113191822159021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيحماد عبد قحطان بالل55114191821109044

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيخلف محمد ماجد قاسم55115191821059014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيعبد طه يونس سناء55116191822215012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلادبيحمادي فاضل مروان خنساء55117311822032004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيحسن احمد ابراهيم أمنه55118191822188004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة531.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيساجت بديوي فضل مهنا55119191821279021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبيناجي سليمان اسعد غاده55120191822174011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيوحيد عواد قدوري مصطفى55121191821069041

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيزوبع خلف حمدان اشواق55122191822148014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيصالح محمود شاكر عمر55123191821345087

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاالنبارادبيكنوش ابراهيم سامي وئام55124191822272012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيهللا عبد نجم سهيل يزن55125191821011049

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيلطيف إسماعيل محمد عقيل55126191821004030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنبارادبيعلي حسين محمود أسيل55127191822169001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعبيد الرحمن عبد ثابت نورا55128191822199046

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة522.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيفياض محمود احمد مؤيد55129191821024022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة522.0للبنين الحارث ثانويةاالنبارادبينايف محمد ابراهيم احمد55130191821035002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة522.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم عامر رقيه55131191822200005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة522.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيحماد عبد سالم محمود55132191821109128
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة522.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيساكن علي صفوان مريم55133191822147039

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة521.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيعبد محمد حسين الهدى نور55134191822175039

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة521.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيرويجع حمدان احمد هللا عبد55135191821017013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة521.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيعبد جلوب ماهر اكرم55136191821069006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيحسون محمد خميس لقاء55137191822191034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم هيثم اميره55138191822269004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيمحمد خلف صباح ايمان55139191822229002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة519.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبيمعد زنبور تحسين كافيه55140191822174013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيهللا عبد فاضل صباح ابتهال55141191822147049

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيحمادي جمعه ساري محمد55142191821071056

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيعبد محمد صباح زينب55143191822217014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيريحان جعفر ناطق احمد55144191821072005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيجعفر يونس ذنون أنس55145191821072004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيمحل صالح ابراهيم زمن55146191822184006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيخليل محمد موفق سجى55147191822168013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات الخالدين ثانويةاالنبارادبيعمر صالح فرج فاطمه55148191822143009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيجروان جمعه الحافظ عبد ساره55149191822152022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيحمادي عبود محمد ماهر55150191821036038

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمخلف محمد قاسم محمد55151191821040064

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعبد شاحوذ حازم يحيى55152191821109147

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيعواد هللا عبد جالل هاجر55153191822243037

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم صافي حارث55154111821152011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيخلف محمود شاكر مصطفى55155191821070032

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف علي هللا مال عذراء55156131822074035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيحمود خلف محمد رحاب55157191822152016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيمطر سحاب باسل دعاء55158101822118030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبيمحمد جاسم علي ليث55159311821006013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبيغريب خليف محمد حنان55160311822043003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيساكن علي صفوان علياء55161191822147035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيالفالح عبد محمود شاكر ابتهال55162191822184001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيمحمد احمد توفيق هديل55163191822215022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبياحمد حماد محمد حازم55164191821105006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبينجم عمار حاتم جميلة55165191822194005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيفياض مجيت محمد دعاء55166191822192003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارادبيخليفه محمد عامر محمود55167191821026069

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الرحمة ثانويةاالنبارادبيصخل محمود السالم عبد هاجر55168191822144011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيمهيدي عطيوي مهدي العزيز عبد55169101821022035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيمصلح مشعان ياسين مقدم55170191821042025

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيجراح هللا عبد صالح ميعاد55171191822197036

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنبارادبيجاسم فرحان كريم احمد55172191821354017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيصخيري محمد رباح ريم55173191822199024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيمحمد سرحان رياض صفاء55174191822269013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيطليب فهد اياد نوره55175191822199047

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيعبيد محمد ابراهيم أسراء55176191822168001
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنبارادبيمضعن عبد اكرم أنس55177191821347082

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيخليفه خميس هادي االء55178191822147010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبياحمد سعد نجيب هاجر55179191822178045

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0المختلطة الرشيد ثانويةاالنبارادبيمروح حسن فاضل زينب55180191822273005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيالدهش حمد محمد مروه55181191822147038

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيعبيد محمد السالم عبد شيماء55182191822168015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات االدريسي ثانويةاالنبارادبيسهو عواد محمد رقية55183191822271005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبينمر مخلف عبيد محمد55184191821032048

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعبيد الفتاح عبد الناصر عبد جمال55185191821109051

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعاصي حسين صاحب قيصر55186231821052072

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنبارادبيجسام عبد طالب عالء55187191821041005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيحردان زبن سعدي الملك عبد55188191821070016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم الباقي عبد امل55189191822269003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيحمد جسام سالم مريم55190191822179007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيجاسم مقداد محمد رسل55191191822188019

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيعيد ظفير عبد احمد55192311821071002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيجميل حازم الرحمن عبد ايات55193191822162008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيعجالن مشعل حمود مشعل55194191821042024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيمحمد عودة جمعة نبأ55195191822175038

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبياحمد فياض نواف صالح55196191821082010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيفرحان علي سمير نبهان55197191821059021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبينايف جياد منعم رفا55198191822269009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم جبير خالص اسراء55199101822094001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيخلف مطر خميس محمد55200191821108018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيدرج مرضي صالح روعه55201191822184004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيحمد صالح أحمد محمد55202191821040054

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيعليوي ابراهيم خالد هناء55203191822162037

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيعباس عيد صباح محمد55204191821069033

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيعساف سليمان عبود الرحمن عبد55205191821044005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبينايف بتال أسعد رفل55206191822284001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيغافل اسود عبد سماء55207191822229018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعلي خليفه هللا عبد السالم عبد55208191821287017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبياسماعيل صيفي قيصر منار55209191822197034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيعبطان محمد عساف هاجر55210191822185027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد ابراهيم خالد هللا عبد55211101821055024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيالدين عون شاكر عمار شاكر55212191821109067

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيحمادي عباس وليد محمد55213191821012046

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيصالح عبد عارف أيمن55214191821069001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الشموخ ثانويةاالنبارادبيحسين شافي محمود شفاء55215191822161019

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيخلف حمد احمد محمد55216101821024074

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيراوي جاسم خليفه رامي55217191821058016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيمحمد خشان الكريم عبد تبارك55218191822292006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيخليفه حمزه وليد نور55219231822093098

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيحميد علي عواد علي55220191821021010
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيسعيد خلف مجيد عمر55221191821032039

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبيعلي حسين السالم عبد مها55222191822247009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيعنتر عواد سعدون طاهر55223191821053015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيحسن حمد محمد سارة55224191822175020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيسعيد منزل نافع نيسان55225191821073017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد خلف كريم بيداء55226191822162010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيعباس صالح قيس سعد55227191821027007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيشرتوح علي صافي ندى55228191822158027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبيعبد فضل عبد احمد55229311821009003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات بردى ثانويةاالنبارادبيعلي صالح جياد ريام55230191822251012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيعلي ريحان عباس زينب55231191822175018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيسلوم أحمد حسين أحمد55232191821071002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات سابات ثانويةاربيلادبيذكر حسن خضر االء55233311822034002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعطيه اسماعيل طه هديل55234191822195028

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيحسين فياض محمود شهد55235191822182017

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبياحمد تركي عمر حنين55236191822197012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيجاسم شاكر مروان سبأ55237191822198016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيحردان محمد فاضل زهراء55238191822163015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيطه وهيب احمد رغد55239191822233007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيعبد محمد فائق هللا خير55240191821012018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيحمد مزعل حامد علي55241191821042014

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيسويدان مجبل هادي زهراء55242191822243016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيزبالة محمود شاكر هدى55243191822197045

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيساير بداع ناهي ساره55244191822217016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمرعي تبان خليف زياد55245191821287031

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيشيحان ارميض ابراهيم رنين55246191822162015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيعالوي فزع احمد زيد55247191821103007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيمرعي مصلح خضير ياس55248191821016012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيحسن اكرم فالح هللا عبد55249191821017015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد هاشم خميس خلف55250191821040020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيعبيد ثميل شاكر نبأ55251191822241034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيحسن الحميد عبد وليد معاذ55252101821014067

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات بردى ثانويةاالنبارادبيحمد عبد حمد اسراء55253191822251001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد حسين ظاهر هدى55254131822101086

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيحسين خميس وليد دعاء55255191822198011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيتركي عايد ماهر هديل55256311822038035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيسلطان عزيز جمعه احمد55257191821096001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيغضبان هالل حامد بكر ابو55258191821342046

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيمرار خلف كريم نها55259191822179009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيخلف جميل سالم كرم55260191821109103

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيحمود علي حسن حمود55261191821027004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنين الحارث ثانويةاالنبارادبينجم سهيل علي وليد55262191821035027

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيحميدي مخلف عامر اسراء55263191822197003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيدحام شاحوذ قاسم ايمن55264191821109031
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةادبيسامي الكريم عبد عباس ميسر55265321821009018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيشهاب علي حسين احمد55266191821054005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيخميس ربيع صادق سماح55267271822051033

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيهالل سرحان قومي احمد55268191821018003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيمنفي حسن رافع هاشم55269191821042026

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيمطلك المطلب عبد طالب طيبه55270191822195021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيشالش نعمه حمدان نداء55271101822097022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيعبطان حمادي كامل دعاء55272111822073019

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيعشوي نومان محمد اسراء55273191822268007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيمحمود عواد محمد رسل55274191822156007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيداود حسن حماد حنان55275191822166009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحسين عبد ابراهيم ريام55276191822199022

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيحسن فليح كريم ضحى55277191822194034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبياحمد مجول نزار أيه55278191822176003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيرفيفان جاسم مفيد هويده55279191822168030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيفياض محيميد كريم بهاء55280101821035011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيربح رحيل خدام اوراس55281191822214041

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنين الحارث ثانويةاالنبارادبيشالل فرحان جابر محمد55282191821035016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيكواد عياده اسماعيل صابرين55283191822198021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيابراهيم حميد حيدر هبه55284191822156034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيعطيه فياض خليل احالم55285311822038002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيبديوي الحميد عبد عادل ردينه55286191822198012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحمود محمد جسام منتهى55287191822178042

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيحمود عامر صالح حسن55288191821287006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيمصلح جبير عبد القادر عبد55289191821032028

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبيعجيل حامد ثابت حامد55290191821066006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيسالم حمد الجليل عبد صفا55291191822197025

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيذيب حميد مشهور الحميد عبد55292191821073005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيحمود حمد اسماعيل عمر55293191821345084

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبياسماعيل خليل نوري مناف55294211821051036

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيابراهيم عبيد علي منتهى55295191822159020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيمحمد عيد علي حيدر55296191821052011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيجاسم حسين عايد الرزاق عبد55297191821040035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارادبياحمد حميد حاتم عمر55298191821066013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبياسماعيل ازهد هادي فاديه55299191822247008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيحمزه اسماعيل حقي مصطفى55300191821283013

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبينصيف كامل زاهي نور55301191822158030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةادبيعباس علي فواز رسول55302321821043005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة652.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيذباح نجم برزان طارق55303191841040039

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة611.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائياسود مصلح صباح هناء55304191842141109

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة593.0للبنات المحفوظ اللوح ثانويةاالنباراحيائيصبار حمادي هللا عطا عفاف55305191842262011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة577.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيمحمود سلمان سعود فرح55306191842141076

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة568.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيخلف جميل سالم سهى55307191842198043

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة551.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيصالح فهد القادر عبد زهراء55308191842156028

2889 من 1257 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة548.0خارجيوناالنباراحيائيعلوان محمد خميس  نذير55309191841400006

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيحميد زعين ماهر محمود55310191841110018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد صدام اياد مجاهد55311101841205091

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيسالم حضيري الحسين عبد كرار55312291841008015

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم خالد هاله55313191842217124

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيكمال عسكر رائد حوراء55314191842199008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة509.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيمرزوك خلف عامر شيماء55315191842185030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيعناد الرسول عبد محمد مروه55316191842243064

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسلمان خماس خالد محمد55317191841009167

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيمضعن صالح عواد قتيبة55318191841002052

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيمهدي محمد العزيز عبد رشا55319191842214029

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد فالح عماد بشائر55320101842091016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيفرحان فياض بدري زينة55321191842173052

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات المسائية االهلية المعرفة ثانويةاالنباراحيائيمحمد خليفة الجبار عبد منار55322191842372007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنباراحيائيفياض غفوري الستار عبد مصطفى55323191841103030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةاحيائيحاجم صالح قيس سبأ55324131842228002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيهويدي خليل القادر عبد محمد55325191841004055

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحسين علوان مالك شيماء55326191842193043

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد الفتاح عبد رونق55327191842163026

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيهللا عطا محمد خضر محمد55328191841006044

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيجاسم هللا عطا محمود الدين صالح55329191841086012

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيعران فتاح وليد محمد55330191841056034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيفارس الحميد عبد ناهض مروان55331191841029042

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالماس عواد علي رسل55332161842152071

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيعلي عواد صالح محمود55333191841065042

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنباراحيائيكنهوش ربيع خميس سفيان55334191841042002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة605.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقينواف حمد عبار هديل55335191852211035

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة602.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيحميد محمود شاكر سمر55336191852199019

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة550.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيفيصل رشيد الرحمن عبد خديجه55337191852141004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة548.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيوفيق نوري صباح فاطمه55338311852054021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلتطبيقيفرج خليل حمد خليل55339311851029008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة521.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم بدوي خشمان نوت55340191852287034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات قريش ثانويةاالنبارتطبيقيرمضان رشيد محمد داليا55341191852158005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة494.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيكزكوز صالح مروان الملك عبد55342321851010030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيرحيم يوسف رفعت فاطمة55343191852159018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيفرحان منصور صالح حسام55344311851072010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعلوان جاسم كريم رنده55345231852131018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم مخلص ليث علي55346191851002021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيحسين زغير حسين ابراهيم55347191851116001

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعيدان جويد غانم احمد55348271851030005

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيخلف مزبان صعب محمد55349191851014028

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيعاصي عبد كمال وفاء55350191852211037

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارتطبيقيكحيص ثميل محمد امير55351191851043011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيبياد عبد علي رسل55352221852143006
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والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيابراهيم محمود خلدون سفانه55353191822191025

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيجاسم حشاش عياش منار55354191822159019

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيحماد خلف عباس أحمد55355191821006004

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة461.0المختلطة الربيع ثانويةاالنبارادبيعبد اسماعيل مهيدي منذر55356191821295005

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنين السالم دار ثانويةاالنبارادبيرميض حامد شهوان مزاحم55357191821049010

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيموسى محمد سامي مصطفى55358191821043077

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيالرزاق عبد مطلوب رفعت غصون55359311822058025

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبيمحمود سليمان صالح تبارك55360191822174003

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيالهادي عبد تبن جمال حمزة55361191821060009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيصالح السالم عبد أمجد ميمون55362191821069044

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيبديوي سلمان محمد نبأ55363231822085015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعلي حسين مجاهد مؤمن55364191821109106

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيحسين حامد صباح رؤى55365191822204009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة453.0المختلطة جبهة ثانويةاالنبارادبيسويدان عويد مهدي رائد55366191821301011

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيمحمود حمودي محمود ايه55367191822152010

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنين السالم دار ثانويةاالنبارادبيرميض حامد سبع انمار55368191821049003

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة449.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيمحمد خلف علي عمر55369191821315008

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيمبارك خلف حامد مريم55370191822194050

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنين راوة اعداديةاالنبارادبيحميد صالح مهدي مخلص55371191821022017

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبيحنتوش مهدي مصلح مهند55372191821351061

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبينصار دحام حميد محمد55373191821032045

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيجاسم حسين علي حارث55374191821071015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة441.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيزبن حامد حربي علي55375191821279013

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيبريذع اسماعيل حبيب محمد55376191821109109

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيعلي دحام اسد محمد55377191821053027

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الصديق ثانويةاالنبارادبيصالح حميد محمد ساره55378191822230003

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيعفتان خلف احمد عمر55379191821095032

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنين الواقدي ثانويةاالنبارادبيعبد هللا عبد محمود حارث55380191821086015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيحماد عبد حميد قيصر55381191821006023

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعبدالرزاق موسى حسان ماريه55382191822199037

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمهيدي داود صباح زهراء55383191822241021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيحماد شفيق السالم عبد االء55384191822176005

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارادبيياسين كهر عماد رواء55385191822221007

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيعبود محمود خلف هاجر55386191822185025

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيحمودي الواحد عبد عدنان هبه55387191822152045

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيمحمد علي حسين عذراء55388191822176029

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيربيع هاشم باسم الصمد عبد55389191821060017

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيجاسم احمد خلف غفران55390191822156022

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة432.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبينايف احمد شهاب مؤيد55391111821168013

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيمغامس غازي احمد ورود55392191822198045

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبيعبد خلف نوار عارف55393191821082012

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنات االفنان ثانويةاالنبارادبيمصلح عادل مثنى ايمان55394191822242002

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات الزوراء ثانويةاالنبارادبيجميل خميس عدنان آيه55395191822155004

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيجاسم عبد محمد نور55396191822370100
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والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيعلي حسين احميد عذراء55397191822204030

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيدغيث جبير العزيز عبد محمد55398191821017026

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيعدوان شعبان الباسط عبد عمر55399191821017021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيمهيدي حسين فالح عالء55400191821043041

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيخلف محمود باسم حذيفه55401191821005007

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيحمد شهاب حسين ضحى55402191822213007

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيعبد احمد مخلف غفران55403191822156023

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيعلي كنوش فرحان صدام55404101821022028

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي احمد هادي حارث55405101821206012

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيحسين مرزوك الحميد عبد هدى55406191822185031

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالكريم عبد منصور قتاده براءه55407191842196022

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعلي عباس سعود اماني55408191842196015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيجاسم محمد سالم حسام55409191841111009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيرحيم عبود ثائر حنان55410191842191021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيمحمود كنوش نجيب محمد55411191841050014

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيحمودي سامي بالل عاليه55412311842039018

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب الحسين عبد الكريم عبد احمد55413221851311007

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيداود علي حسين فيصل55414271851004055

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيسالم عبد هادي زهراء55415231852120021

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيعلي ابراهيم محمد احمد55416191851032003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة653.0للبنات اليقين ثانويةاالنبارادبيخلف هللا عبد محمد عائشة55417191822212015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة628.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيفرحان خلف خليل ساره55418191822188026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة621.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبياسود حروش عماد هجران55419191822163040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة621.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيعبد هللا عبد مصلح زينب55420191822194018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة616.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيسعود محمد فواز هللا توحيد55421191822168004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة607.0للبنات الهدى ثانويةاربيلادبياحمد خليف فرحان تغريد55422311822056002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة605.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيابراهيم محمد ستار هديل55423191822184015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة599.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيحمد مسهر نافع ساره55424191822197019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة596.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيفرحان عبيد شاكر شيماء55425191822191028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة592.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد قهار سعدون امنة55426191822233004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة592.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمحمد حردان رستم هبه55427191822191045

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة590.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيجاسم هاشم خالد مروه55428191822311010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة589.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيالجليل عبد عواد صالح ريام55429191822160011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة588.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبيعزيز خضير حميد نبأ55430191822180019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة586.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيعبد بتال نعمان نوى55431191822198040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة581.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيغفير صبحي احمد زينا55432191822152021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيهالل سالم حماد هبة55433191822268030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيعبد محمد جاسم شروق55434191822165014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبياحمد عراك عماد رواء55435191822183012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة572.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيخلف شالل حرب ساره55436191822178026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة571.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيورشان وحيد بكر تبارك55437191822198008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة569.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيمخلف علي مجيد نبراس55438191822204036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة568.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيرشيد نافع علي حنان55439191822152012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة563.0للبنات العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيصالح تركي صالح رندة55440191822207001
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة561.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيسرهيد احمد الرحمن عبد فاطمة55441191822175033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة560.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيفياض حمود حمدان نجالء55442191822165021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة560.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيعلي محمود الدين صالح صفا55443191822188036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة558.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيعواد مطر طالب أسماء55444191822179001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة556.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعلي هللا عبد محمود ايالف55445191822166002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة555.0للبنات الرحمة ثانويةاالنبارادبيعبطان سعيد نوري صبا55446191822144006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة555.0للبنات التكاتف ثانويةاالنبارادبيعبد رزيج فوزي ياسمين55447191822231006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة554.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيشامي أحمد شهاب ريام55448191822268018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة553.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيمحمود مجيد محمود امنه55449191822160006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة552.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيعباس احمد شهاب تبارك55450191822175009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيمحمد هزاع خالد مريم55451191822165019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة547.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيحمادي جاسم محمد زبيدة55452191822226017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة545.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيصالح محمد فيصل ايالف55453191822164002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة543.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيحسين علوان جابر عذراء55454191822175029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيصالح حسن عدي سارة55455191822370135

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمنصور يعقوب منصور رويدا55456191822196016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيرميض محمد مخلص صبا55457191822159013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة540.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيمخلف عبد صالح اطياف55458191822198003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيهزاع عواد منذر نور55459191822152042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة538.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيحسين الكريم عبد احمد هاله55460191822149035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيكردوش نوري مظفر خديجة55461191822233006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة534.0للبنات اليقين ثانويةاالنبارادبيالعزيز عبد عدنان احمد عذراء55462191822212016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيجاسم صبري الرحمن عبد طيبة55463191822148054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة533.0للبنات اليقين ثانويةاالنبارادبيجاسم خلف حميد هاجر55464191822212023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيحسن حردان احمد زينب55465101822109046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيعبد وسمي عدنان ماريا55466191822226033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيابراهيم احمد بشير هدى55467191822149037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيكماش زبن مجيد هند55468191822196044

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمحل رشيد وليد نمارق55469191822191042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمضحي محمد يحيى رند55470191822241018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيجاسم حمد السالم عبد هاجر55471191822148078

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيفرحان عباس حامد عبير55472191822226026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبيكنوش كريم السالم عبد اسماء55473191822180003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيصالح موحد جمال نور55474191822188056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد جميل السالم عبد دنيا55475101822098005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة520.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنبارادبيعلي حسين خليل نور55476191822218009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيجياد احمد انور سحر55477191822192008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات وهب بنت امنه ثانويةاالنبارادبيعبد عجيل ناجي سعاد55478191822260005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمحيسن خليفه محمد مها55479191822147051

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبيمرعي نجم سهيل حنين55480191822174004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حميد سليمان ايه55481101822118013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة515.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيبدوي محمد هاني خولة55482191822148028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات التكاتف ثانويةاالنبارادبيخلف حماد خالد شهد55483191822231004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيعايس محمود شاكر ندى55484191822163031
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيخلف زيدان سرحان ايمان55485191822166003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمخلف ابراهيم هشام شهد55486191822178030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة512.0خارجياتاالنبارادبيذيب حميد راضي منى55487191822401055

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيفرحان عباس محمد جنان55488191822226009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة512.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيناصر جميل حمد ايناس55489191822283003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيعبطان احمد خميس اسماء55490191822188008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبياحمد شاكر سعد تقى55491191822163006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الغفاري ذر ابي ثانويةاالنبارادبياحمد محمود احمد رحاب55492191822171002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنات النور ثانويةاالنبارادبينده صبري هشام شهد55493191822237008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيالجليل عبد حماد ادريس ميس55494191822178043

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيخلف فياض احمد نور55495191822182026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيعبود حماد ناظم آمنه55496191822241002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيصالح اسود دهمان والء55497191822148084

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيرميض احمد هللا عبد دعاء55498191822196012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الرافدين ثانويةاالنبارادبيعمير عبود مشعان منتهى55499191822234016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيهللا عبد نجم محمد هناء55500191822226043

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيزيدان الرحمن عبد احمد والء55501191822189030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبيعماش لطيف مهند فاطمه55502191822247013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيعفات خليفه هللا عطا هدى55503191822241037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيمالود اسماعيل سعد طيبه55504191822164012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيبدوي عنزي خالد االء55505191822148016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيجمعه علي هللا عبد مروه55506191822189020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيحميد جربوع عادل بسمه55507191822154003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيمجيد نوري المجيد عبد طيبه55508191822194036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبيكنوش كريم السالم عبد االء55509191822180004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيفاضل احمد الملك عبد غصون55510191822226027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيصالح عبد محمد عائشه55511191822241026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبياسماعيل محمد الدين صفاء آالء55512191822247001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة499.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبينايف حمزه معتصم ريام55513131822238005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة499.0المختلطة الحمداني فراس ابي ثانويةاالنبارادبيحمد حامد عارف فاطمه55514191822312003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيعوض عويد أحمد نسرين55515191822268026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الزوراء ثانويةاالنبارادبيياسين طه سعد نبأ55516191822155016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيحسين جاسم عمر طيبه55517191822195022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الصديق ثانويةاالنبارادبيصالح حميد محمد هاجر55518191822230005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنبارادبيفرحان فخري محمد فاطمه55519191822224005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيصالح عبد محمد رسل55520191822241015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة497.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاالنبارادبيخلف إبراهيم محمد هند55521191822205015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيسمير حسن حمد صفا55522191822148050

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاالنبارادبيمحمود عمر فريد هاجر55523191822252008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيعبد قيس قبس نبأ55524191822194055

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيفاضل كاظم احمد ريام55525191822194014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاالنبارادبيحمود علي صالح نسيبه55526191822181012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيهادي بديوي حماد ريام55527191822162016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاالنبارادبيجاسم ناجي حامد فاطمه55528191822270008
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيحسين ابراهيم مجيد ساره55529191822259004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيدويح احمد فاضل زمن55530191822179003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعلي هللا سعد الكريم عبد رويده55531191822370049

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيصبار بدوي علي ايمان55532191822147013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات اليقين ثانويةاالنبارادبيهللا عطا محمود شاكر مها55533191822212021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيعبد كردي محمود هاجر55534191822176022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة487.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيحمادي جاسم احمد فردوس55535191822311009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيفرحان ياسين غالب سفانه55536311822080006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيحمد علي جميل رسل55537191822217010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيحسين عباس صالح وفاء55538191822188066

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيكعود فاضل يحيى منار55539191822194052

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيالحمد عبد جرو فرحان مروة55540191822166035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيمحمد جسام عبد سرور55541191822183015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيحسن ابراهيم طارق ايالف55542191822165004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0خارجياتاالنبارادبيديالن نوري عمر نور55543191822401067

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيعلي الجبار عبد حميد سجى55544191822226020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعطيه خليف زيدان امل55545191822287038

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات زيدون ابن ثانويةاالنبارادبيجميل عبيد محمود نبأ55546191822248018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيابراهيم خليل اسماعيل االء55547191822198004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعبد عثمان عكله هديل55548191822152046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيعليوي جاسم محمد ساره55549191822259005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيحمود مزبان صباح مارية55550191822371015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيعباس شاكر خميس ساره55551191822202013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيعياش مطر عمر اساور55552191822160003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيصالح ابراهيم القادر عبد نور55553261822092023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاالنبارادبيمحيميد جاسم نافع زينب55554191822270003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيدايح جياد مهند شيماء55555191822185017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيمحمود رجب رائد صفا55556191822214017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيغدير سحاب الخالق عبد تغريد55557191822199012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيهندي هدالن عزيز منى55558191822148068

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيمصلح محمد جاسم شذى55559191822148043

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات االدريسي ثانويةاالنبارادبيمخلف كريم جمعة حنين55560191822271003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعياش ابراهيم سعيد االء55561191822152006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة477.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبيجاسم علوان حسان ميمونه55562191822284004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيعلي نجم سعيد اية55563191822204005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيعلي حسين عماش رونق55564191822268017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيجاسم سجر حمود رشا55565191822287013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيعزار كسار ستار عائشه55566191822158023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيعلي سالم حاتم هدى55567191822197044

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمحمد احمد شهاب فاطمه55568191822196031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيكاظم شيخان صفاء طيبه55569191822194035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنبارادبيفرحان عبد عباس مريم55570191822224006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيعباس احمد شهاب طيبة55571191822175028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيعبيد خلف جمعه ساره55572191822217015

2889 من 1263 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيجاسم شاكر محمد هاجر55573191822198042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيعبد خليفه علوان شيماء55574191822183019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيحمد احمد علي شيماء55575191822188034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيفنوص حميد باسم تبارك55576191822241009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعواد نزال محمود حنان55577191822370137

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمشوح سليمان محمد مها55578191822147040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنبارادبيصبر حميد جمعة هيله55579191822169010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيعباس عواد احمد حنين55580191822157006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعلي هللا عبد ماهر هاجر55581191822166045

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات العروبة ثانويةاالنبارادبيضايع مخلف محمد شهد55582191822236006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيحسن محي جسام اسماء55583191822147005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيباقر صبحي ناصر منار55584191822189023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيحمادي جربوع شاكر غفران55585191822162030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيناصر جميل علي حنان55586191822283004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيغنيان جبير ناصر ساره55587191822152023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبينصيف فيصل محمد سجى55588191822189010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيفاضل علي حسين نورس55589191822175040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الرحمة ثانويةاالنبارادبيسليمان دواح محمد دعاء55590191822144004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبينومان عبد الدين محي ايناس55591191822166005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات النور ثانويةاالنبارادبيعويد فنوص حاتم ايه55592191822237002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيعلي بندر احمد شيماء55593191822191027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات العدل ثانويةاالنبارادبينصيف نوري شاكر سجى55594191822174010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيحمد خشان حامد ايمان55595191822211004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبياحمد يوسف جليل ساره55596191822165008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيخلف جرو خيري اسماء55597191822148009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعسل حماد حميد سهى55598191822166025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيهيكل جابر اللطيف عبد هديل55599191822157031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الرحمة ثانويةاالنبارادبيعبطان سعيد احمد سحر55600191822144005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات المعرفة ثانويةاالنبارادبيعويد حمد سامي أستبرق55601191822172001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبييحيى هاشم هادي اسماء55602101822110005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيجاسم احمد حميد ياسمين55603191822229037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات زيدون ابن ثانويةاالنبارادبيعلي احمد شهاب هاجر55604191822248021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات النور ثانويةاالنبارادبيعويد فنوص عماد ساره55605191822237005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم احمد فرحان هند55606111822151021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيجبير خليفه رجب صفا55607191822152027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيحسن حميد صالح شيماء55608191822204027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيصالح علي حسن اسراء55609191822165002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات العروبة ثانويةاالنبارادبيناصر صالح صباح ضحى55610191822236007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيموسى جزاع عفر نرمين55611191822148074

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعبيد هندي خضير براء55612191822195005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيمخلف حربي نوري نورس55613191822163036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيجاسم االله عبد الرزاق عبد نسرين55614191822194058

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيصالح ابراهيم احمد هاجر55615191822166042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيخلف ابراهيم خليل ايمان55616191822148019
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيحمادي ذياب عالوي نور55617191822369179

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيياسين محمد الغفور عبد غفران55618191822369022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيمجول جاسم همام نبأ55619191822189024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيعدوان محمد عبد سرور55620191822246009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيفتحي عطر عدنان مناهل55621191822259014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيوحش هللا عبد حمود رغد55622191822211009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعبيد درج حماد رانيه55623191822195008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيعلوان هذال خميس شهد55624191822158020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيثامر اسماعيل سعدي هيفاء55625191822194062

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد علي نافع فاطمه55626111822073056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعاشج صبيخان احمد هدى55627191822148079

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيمالود اسماعيل رعد رويده55628191822164008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاالنبارادبيعبد نجم صالح نبأ55629191822205011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيعبد رميض بدر هاجر55630191822315005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيعلي مخلف سويد هاجر55631191822198041

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيالغفور عبد طه سعدي صفا55632191822148051

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيجاسم حمادي حامد عبير55633191822370077

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمهدي نايف علوان حنين55634191822241010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبياحمد مجول خليفه فاطمه55635191822176033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيعذاب اسماعيل خليل االء55636191822147007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات بردى ثانويةاالنبارادبيحمد مخلف عبود ايناس55637191822251004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمضحي محمد علي نور55638191822241035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيحمد جياد جمال االء55639191822160004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيعلي عبيد جبار رفاء55640191822149016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنبارادبيجاسم خالد دحام نور55641191822169008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيجاسم ثابت احمد ناصر سفانه55642191822198019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيعايس محمود شاكر نيران55643191822163037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاالنبارادبيحمود علي عامر اسراء55644191822181002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات بيترمه ثانويةاربيلادبيفرحان عبد الدين صالح غفران55645311822032008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمنسي حميد حازم ندم55646191822162034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيعواد احمد حميد ايه55647191822164004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعايش عياده ناصر رقيه55648191822152018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيمطلك علي الغفور عبد شذى55649191822163019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيفاضل خضير خالد رقية55650191822149017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسين خضير رندة55651101822125007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيجراد جميل اسماعيل اسراء55652191822198002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبياسود محمد عليوي سجى55653191822287018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيعلي حسن عماد أروى55654191822188001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيهللا عبد حمود مطر حنين55655191822147020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيفرحان مطلك نصيف دعاء55656131822073040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعالوي حسين سليمان رؤى55657191822166014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيعياش علي محمد الهدى نور55658191822207007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيفياض محمد عادل امنة55659191822369042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيحنوش محمود شاكر ايه55660191822194003
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعلي خلف هادي حنين55661191822370133

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيمخلف جمعة كمال حياة55662191822168007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيشكر مخلف خالد شهد55663191822179006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيهللا عبد نجم منذر وجدان55664191822269017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيحماد داود محمد غاده55665191822152030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيمجبل محمد هاشم نور55666191822182027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيمخلف جمعه بركات حنان55667191822168006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيشهاب نوري سعدون ضحى55668191822175025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيحمد ضاحي وليد مروه55669191722183023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيحمود حامد شاكر زينب55670191822156010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيهللا عبد كريم فهد رقية55671191822197014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاالنبارادبيخليفه حمود هللا عبد هاجر55672191822181013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيصالح تركي صالح ريم55673191822207002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيدرج طلب ستار سارة55674191822370061

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحمد هاني عصام رغد55675191822243014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيهللا عبد عبد حسن أيات55676191822158001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيشهاب محمود جمعه رسل55677191822202008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيعيسى عجمي حميد سجى55678191822183014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيغانم محمد علي مها55679191822229028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم احمد عدنان اسراء55680111822151003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات التكاتف ثانويةاالنبارادبيجمار إبراهيم رحيم اماني55681191822231001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنبارادبيعلي حسين سعد تبارك55682191822167004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبينصار اسماعيل حقي حنين55683191822213003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيجاسم صالح الحليم عبد آيه55684191822165001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيجاسم حمد محمد هدى55685191822163042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمعجل صبار اسامه زبيده55686191822178024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبينايف سعود احمد لبنى55687191822168020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيعلي خلف محمد امال55688191822211001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبياحمد سعود خيري ايالف55689191822178009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة440.0المختلطة طفيل ابن ثانويةاالنبارادبيمحمد هاشم شحاذه هاجر55690191822306004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيهللا عبد علي حسين اشراق55691191822226002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات الشموخ ثانويةاالنبارادبيسلوم شندوخ رباح سميه55692191822161018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات الزوراء ثانويةاالنبارادبيطويرش حمزه محمد فاطمه55693191822155014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمنصور حسن رشيد ايمان55694191822147054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0خارجياتاالنبارادبيزيدان كامل  مصطفى شهد55695191822401036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيحميد رشيد الستار عبد نسيبه55696101822084025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمحمد فرحان محمد داليا55697191822191014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيجبر نوري اسعد وفاء55698191822194065

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبيمخلف عيد نوار مها55699311822054023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة623.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاالنباراحيائيعلي فهمي عطاهللا ايالف55700191842201005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة622.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيبطي نجم حمود نداء55701191842295011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة609.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعباس عطوان سعدون اسراء55702191842175003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة608.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيصالح محمود فاضل تبارك55703191842187006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة606.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيصالح عبد طالب رنا55704191842217054
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة602.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمخيلف نايف فخري ايات55705191842226018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة596.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيمحمد طربيل جالل حال55706191842163018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة591.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمركب مرير خميس غفران55707191842194080

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة586.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيعلي تركي بدوي ايمان55708191842224008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة583.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيفليح وسمي باسل اسيل55709191842153004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة578.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصالح فاضل منصور خوله55710191842188037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة575.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيحسن الطيف رعد براق55711191842198020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة572.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحسن احمد علي يسر55712311842038099

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة564.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنباراحيائيدرب مضعن حامد حنين55713191842167004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة559.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمحمد صعب عباس صفا55714191842194070

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة557.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيسرحان فاضل رعد اسراء55715191842161001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعباس عطوان سعدون نجالء55716191842175095

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة549.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيفياض علي جمال براء55717241842115007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة548.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيحمادي احمد خالد فاطمة55718191842218012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيخلف علي كاظم انغام55719191842224006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيخلف صالح عماد عذراء55720191842183034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة537.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيهزاع علي محمود سميه55721191842150024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة536.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيسعود علي حسين زمن55722191842195027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة535.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيعباس حسن محمود حنان55723191842224012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة532.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيصالح احمد سعدي ايمان55724191842204009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة529.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعطيه محمود خالد عائشه55725121842081004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة528.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيسليمان يوسف ريكان تبارك55726191842185009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة527.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيروكان حمود يوسف ألهام55727191842224001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيحمود هللا عبد نجم رنده55728191842224016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة526.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيذياب هللا عبد نزار االء55729191842163007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيفتيح حميد ثامر مينا55730191842159077

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيذياب عبدهللا سعود فاطمه55731191842193053

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة524.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبد احمد شهاب رفل55732191842153033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحمادي جاسم خميس خديجه55733191842226029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمحمد غراف محمد زينب55734191842194044

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيندى عنادي حمود حنين55735191842211010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيسليمان داود خلف شهد55736191842217079

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد فرحان محمود اسماء55737191842226009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة514.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيعلي غركان علي لينه55738191842204046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة513.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيصالح كريم ماهر شهد55739231842081048

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة512.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمخلف علي ابراهيم مروه55740191842226074

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيضاحي سرحان علي عذراء55741191842173068

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسان عبد سامي نور55742191842188141

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيملحم محمد عبد الهدى نور55743191842153086

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات البدور ثانويةاالنباراحيائيسرحان سليمان كمال سجى55744191842256003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحامد حسين محمود ميمونه55745191842191097

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيدايح زيدان مصطفى نور55746191842224036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة507.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيخلف سليمان محمد عائشه55747191842226065

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيمخلف عيدان صعب هبه55748311842056019
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة505.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيفارس صالح ضياء زينب55749191842178027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة503.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيمحمود منعم قاسم سجى55750191842229028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة502.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاالنباراحيائيمحمود فرحان مرضي نور55751191842245016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيشرقي عبد نوري شدن55752191842251013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيخلف رجا جبار آالء55753191842370002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيابراهيم احمد ماجد تقوى55754191842173028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفاضل سالم عبد حنين55755191842139029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة499.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيحمادي صالح خالد سجى55756191842157041

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيحمد حسين خلف مريم55757191842183041

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيحمود كنوش سعيد زينة55758191842218007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة496.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيصايل هندي محمد ذهيبه55759311842058010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيحمود كنوش سعيد زينب55760191842218006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيعبود حميد عدنان شهد55761191842149018

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد كامل محمد مروة55762191842196079

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة493.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيماهود رحيم ثائر فرح55763101842109068

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات وهب بنت امنه ثانويةاالنباراحيائيعبد عجيل سعدي صفيه55764191842260013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات االهرام ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد حمد حامد حنين55765191842228004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمحمد احمد سالم طيبه55766191842369054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم نصيف بشرى55767191842226022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيجراد محمد فيصل ُرسل55768191842183017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة491.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيمخلف شعبان خالد اسيل55769191842158003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيعبد جمال خالد سارة55770191842224019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيغدير مطر جميل زينة55771191842194045

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيمطر سعود عبدالعزيز نوره55772191842157071

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيعلي حسن محمد داليه55773191842229014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0المختلطة المطلب عبد بن العباس ثانويةاالنباراحيائيمشعان علي صباح رقيه55774191842308008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الفارسي سلمان ثانويةاالنباراحيائيحسين حمود صكر ساره55775191842250008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيصالح هندي احمد ايه55776191842150010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيحميد ضاري عادل هناء55777191842187035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيخلف مزبان منعم امال55778191842196014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيمطر عبدالرزاق يحيى عائشه55779191842247013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعكاب نوري محمد فاطمه55780191842226071

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائيحمادي حسين حمود رحاب55781191842148016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعالوي جاسم خالد نضال55782191842188137

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيغزاي ذياب احمد استبرق55783191842217006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيحسين خلف مجيد زينب55784191842243033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبد ابراهيم ضحى55785191842185031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيعطيوي حمودي مازن مها55786191842176038

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياسماعيل خليل اسماعيل آيه55787191842191118

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيفاضل توفيق هيثم هيام55788191842187037

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيصالح مهدي ياسين صبا55789191842137039

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعبد وحيد جميل دعاء55790191842198029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيفرحان حسين عبد حنين55791191842224013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحمد مجبل خليفة سجى55792191842370052
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيخلف مدب طالب فاطمة55793191842234023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0انقرة في المختلطة االهلية العراقية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين خشان طه ايمان55794131842219002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيعلي محمد جاسم رفل55795191842251008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيبغدادي خليل ابراهيم كفاء55796191842176056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيدليمي الرحمن عبد قصي نور55797191842196095

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة483.0للبنات االهرام ثانويةاالنباراحيائيحمد خلف محمود فاطمة55798191842228009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيضاحي حميد قيس حنين55799191842204015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيصالح رشيد سعيد مريم55800191842185046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيعلوان رشيد عادي شيماء55801191842218011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحسن فرحان الستار عبد حنين55802191842226028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعبد مرشد صعب سماح55803191842370058

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيطارش صليبي جهاد االء55804191842157008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد مجيد ماهر مريم55805191842197026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيعباس خضير فوزي منار55806311842054086

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائياحمد سلمان بشار زينب55807191842198036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعبيد جميل دحام ساره55808191842370047

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيعيدان محمود احمد شهد55809191842140024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعواد محمد هاشم زينب55810191842370046

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمود محمد جمال آمنه55811191842188001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمخلف جاسم هللا عبد ايمان55812191842370016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيبطاح جاجان حميد علياء55813191842151040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان عباس علي رفيده55814191842226036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيعبد حسين احمد مريم55815191842182036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحردان عواد عماد عائشة55816191842163052

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيخلف فاضل عبد زينب55817191842175053

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيصالح عادي صبري جيهان55818191842226027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيخلف هللا عبد محمد براء55819321842066011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة477.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيخلف علي حسين رسل55820191842194034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيمحمود غزال حميد شهالء55821191842218010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيفتيح داود صباح مروة55822191842157056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيثابت عبدالهادي عهد امل55823191842198014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمد صالح حميد سجى55824191842188065

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيجدوع خلف فيصل زينب55825311842081015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيذياب فرحان صباح هبة55826191842197036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحسين علي محمد مريم55827191842139083

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفرحان خلف طالب اسماء55828191842226007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيمبارك رجب صالح منى55829191842186044

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة474.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيحماد مزعل تحرير غاده55830191842196061

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيحمادي محمود طه ورود55831191842224040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائياحمد عويد امجد رسل55832191842160026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان حامد ثريا55833191842158012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمهبول عبد أحمد طيبه55834191842188096

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات بردى ثانويةاالنباراحيائيصالح اخضير مصطفى نور55835191842251020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيعبد حميد ليث رفل55836191842194036
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي سليمان عماد ياسمين55837111842217097

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيكرين نايف جمعه حنين55838191842163021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة472.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعباس هادي كمال ضمياء55839191842226064

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيسرحان عبد خليل رفل55840191842157025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد شهيد هبة55841191842187033

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات االفنان ثانويةاالنباراحيائيخلف هللا عطا مصدف نادية55842191842242007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات االفنان ثانويةاالنباراحيائيابراهيم عبود علي اية55843191842242001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيثامر عبود محمود خديجه55844191842226030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيحسين مخلف سعدي اسراء55845191742187002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيعلي حسون خالد االء55846191842168003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيمطلك كماش ابراهيم اشواق55847191842174002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيضاحي هللا عبد حسين ايه55848191842191016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيشمران محمود غانم نبأ55849191842229049

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد محمد طالب فاطمة55850191842163058

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيمحمد القهار عبد محمد ايثار55851191842168006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات االفنان ثانويةاالنباراحيائيعفتان مخلف حازم زهراء55852191842242005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعلي محمد نجيب محمد شكيب تبارك55853191842198021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائياحمد دويش احمد روعه55854191842369096

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحسن حماد ياسين فاطمة55855191842370079

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة466.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيالقهار عبد مالك سوري فائزه55856191842295007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمخلف علي حسين رواء55857191842217056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعلي بندر محمود عذراء55858191842189120

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عبيد احمد االء55859131842074003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمد قاسم سارة55860131842203004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيحسن رمضان المجيد عبد هاله55861191842154038

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيفرحان خلف صالح حنان55862191842234005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعيد محمد جاسم محمد ايمان55863191842139014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمحمد حسين كريم مروه55864191842226076

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعباس محمد جاسم غفران55865191842226069

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيخزيم محمد جفال هبه55866191842147051

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجاسم هادي ماجد ذكرى55867191842226031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمد منصور احمد مريم55868191842156060

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيبغدادي خليل ابراهيم مروه55869191842176058

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيفرحان شاكر عماد دعاء55870311842060012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح مهدي الكريم عبد ميساء55871321842066045

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيجالل هللا عطا احمد نور55872191842151055

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات قريش ثانويةاالنباراحيائيحمود حسن سهيل رغد55873191842158025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيثابت الواحد عبد تركي زهرة55874191842156029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيراشد علي احمد سمية55875191842194059

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيمحمد علي منعم ايالف55876191842218003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيشافي حمدي مثنى ورود55877191842155039

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيروكان حمود هللا عبد ندى55878191842224031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيحسن سليمان الجبار عبد هاجر55879191842192022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنباراحيائياحمد ناجي سعود ضحى55880191842148032
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيعبد حماد عبيد اطياف55881191842204003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيعلي محمود السالم عبد رقيه55882191842180008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائياسماعيل مطر حسين هدى55883191842226087

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد محمد احمد مريم55884111842070089

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيثامر علي محمد هيام55885191742185047

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيمزعل عبد رياض اسماء55886191842304003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنباراحيائيسيف حميد عويد هنوف55887191842279003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيحمدان حسين احمد صبا55888321842032004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمود محمد الهدى نور55889191842185052

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيفرحان مشهد جمعه ايمان55890191842370015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيمحمود العزيز عبد سعد رفيده55891191842298003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيصباح عباس سرحان نبأ55892311842031026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيابراهيم فاضل محمود نبأ55893191842159080

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي جاسم اللطيف عبد ضحى55894191842188095

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجاسم زيدان تركي غفران55895191842226068

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيعويد هللا مال غزال ايالف55896191842166009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيرفاعي سعود عقيل ساره55897191842157040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيدليمي شاكر أورنس مريم55898101842079028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيمرعي مال جمال اميمه55899191842157011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد ناصر المحسن عبد ميمونه55900191842139089

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيالعزيز عبد ثابت وصفي ايمان55901191842174003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيمحيسن مطر خطاب رسل55902311842038028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيشويش الرزاق عبد احمد هاجر55903191842369091

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحمد علي حامد اسماء55904191842191006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيجميل مصطفى بالل خوله55905191842370023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعالوي عبدان كامل حنان55906101842091024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات االهرام ثانويةاالنباراحيائيعبد سليمان داود جيان55907191842228003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيخليفة عبد احمد بان55908191842234003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحمد حميد حمد ايالف55909191842370013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياحمد محمود جمال سجى55910191842191056

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عطا شيتي ماجد بدور55911191842370107

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيعبد محي صباح ياسمين55912191842150040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمسربت علوان المنعم عبد غفران55913111842075039

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد كسوب جبر سهى55914191842369045

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة613.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيهيل عنون فالح الباب55915191852194004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة591.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمعجل المجيد عبد عمر اشجان55916191852178003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة567.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارتطبيقيامين حوران ضياء أيه55917191852247001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة557.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيسعيد تركي عراك اسيل55918191852370005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة556.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيعلي حسين ابراهيم نبأ55919101852113027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيعايد حامد عواد سهى55920191852198017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيصالح احمد عباس هند55921191852204019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة525.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف ضاحي رسمي ساره55922191852370013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيعلي خلف حمود اسراء55923191852148001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيفرحان عطيه موفق نقاء55924191852211029
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة488.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيخليفه محمد جاسم اسيل55925111852106003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة486.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم حمدي عكاب تقى55926101852101007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة485.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيدحل ابراهيم فالح مريم55927191852159022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيحمد خليفة احمد داليا55928191852159006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيبدوي مروح شاكر اسيل55929191852148005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الخمائل ثانويةاالنبارتطبيقيمسربت عبدالرحمن محمد سحر55930191852150006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة475.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحمد خلف مصلح ساره55931191852148017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيعويد حمد سامي اسماء55932191852202001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة473.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعبد عباس جمعه ميمونه55933191852183034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيفراس علي محمد صداع طيبه55934191852183028

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيحسن عطيه شالش نور55935191852287035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيحسين نعمه محمد سجى55936221852397016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحمد جدعان اسامه زينه55937191852148015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيحمود الكريم عبد احمد ايمان55938191852183004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة462.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد رجا قيس آسيا55939111752133001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد جاسر يوسف هجان55940191852154027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمضعن احمد خليفه عائشه55941101852120041

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنات الخمائل ثانويةاالنبارتطبيقيفياض عباس محمد رفل55942191852150004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيعجيل متعب خالد سجى55943191852147010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيحسين علي خليل زينب55944191852147006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد ثائر رائد ضحى55945191752243014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعطيه حردان محمد اطياف55946111852075002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارتطبيقيحمد محمد عمران ثريا55947191852170002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيعبد احمد محمد امنه55948191852159002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارتطبيقيمصطفى محمد جمعه رسل55949191852202006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد حمدان يعقوب هديل55950191852211036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارتطبيقيحمود سالمه فوزي رؤى55951191852148012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة456.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد جدوع عبد فاطمه55952191852287023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة455.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيفرج ماجد خالد ضحى55953191852287019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيتركي محمد مشتاق سجى55954191852204014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيفندي عبد وليد نور55955191852198026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيخليل يعكوب خالد شمس55956191852188020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيرديني محمد حماد عهد55957191852147012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الخمائل ثانويةاالنبارتطبيقيجسام فرحان كريم ضحى55958191852150008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعبود شيحان مجيد مها55959191852183032

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيصخيري مغامس مهدي ابتسام55960241852220002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقياسماعيل الكريم عبد السالم عبد ايه55961191852370006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود حميد الرحيم عبد عال55962191852159017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم حسن أحمد نور55963131852073040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم خليل محمد عائشه55964191852188027

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات عنه ثانويةاالنبارتطبيقياالله عبد مطلك هيثم آالء55965191852200009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارتطبيقيابراهيم كريم محمود وسن55966191852170008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد جياد عياده آالء55967191852287002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي حميد رعد شهد55968191852154014
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارتطبيقيخلف احمد شهاب مروه55969191852193013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيهادي فريد حاتم ايه55970191852154003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة440.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيياسين خضير حسن غفران55971241852166007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد ابراهيم خالد مروه55972101852094023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقينويديس محمد جاسم سنان55973191752183012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارتطبيقيمحسن حسين عمر زينة55974191852189013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيسبتي غفير نوري نور55975191852198025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيخضر فندي راضي شفاء55976191852154013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد خلف هاشم ساره55977191852287011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعبيس خليل جابر نور55978231852080064

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيشهد محسن سجاد زهراء55979231852089016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة431.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيصالح فرحان هادي حنان55980231852198001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيرويح كاطع علي هدى55981281852052048

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيعبود كاظم عليوي دعاء55982261852104004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاالنبارتطبيقيعلي حسين وليد آيه55983191852201001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان هللا عبد قحطان نور55984111852084031

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيخلف محمد يوسف سندس55985191752183013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاالنبارتطبيقيمذري حسين علي نمارق55986191852201009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقياحمد جميل ليث ميقات55987191852198024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيمنفي مشعل صالح تماره55988191852137002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود حماد ماجد نبأ55989191852154025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيخلف احمد محمود زينه55990191852183019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي حسين محمد بشرى55991231752119012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيحمزه خليف محي زينب55992231852093024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جسام قيس نبأ55993191852199029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم فاضل طيبه55994191852204015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي ناجي سمير آيه55995101852223001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد ابراهيم حاتم رفل55996191852194007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد الجليل عبد مأمون شهد55997191752199026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعود محسن الرزاق عبد سما55998101752101036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيتوفيق حسيب محمد زينب55999111852062011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيحمزه مهدي مؤيد مياده56000231852116015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارتطبيقيالجليل عبد هللا عبد نمير رفل56001191852170004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيرشيد طالب السالم عبد ضحى56002311852054016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيموسى هللا عبد محمد بهيه56003101852108005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارتطبيقيداود سامي نمير هبة56004191852159026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيراضي حمزه عقيل بنين56005241852101010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة420.0للبنات قريش ثانويةاالنبارتطبيقيحوران ابراهيم هيثم ريام56006191852158008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة420.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقياسود زغير بشير كوثر56007191852287025

اآلداب كلية/االنبار جامعة467.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيحمد فيصل جمال رافل56008191821104011

اآلداب كلية/االنبار جامعة466.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيمنور احمد صباح بسمه56009191822147015

اآلداب كلية/االنبار جامعة465.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيهجر احمد محمد احمد56010191821345003

اآلداب كلية/االنبار جامعة464.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيمحمود شاكر هاتف محمد56011191821005032

اآلداب كلية/االنبار جامعة464.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيمحمد فاضل عباس محمد56012191821021017
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اآلداب كلية/االنبار جامعة462.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيمزيد إسليمان عايد محمد56013191821032047

اآلداب كلية/االنبار جامعة461.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيحسن دحام صفاء حيدر56014191821021005

اآلداب كلية/االنبار جامعة460.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيمطرود محمد حسن سجى56015191822188031

اآلداب كلية/االنبار جامعة459.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيمهيدي جبار ستار صفاء56016191821096011

اآلداب كلية/االنبار جامعة459.0المسائية الخالدية ثانويةاالنبارادبيصالح هفي عيد الباسط عبد56017191821346011

اآلداب كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيشرقي خليف حمود شيماء56018191822194028

اآلداب كلية/االنبار جامعة455.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبيالوهاب عبد اسماعيل علي العزيز عبد56019191821351008

اآلداب كلية/االنبار جامعة455.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيفاضل حكمت شوكت شهد56020191822370071

اآلداب كلية/االنبار جامعة454.0للبنات عنه ثانويةاالنبارادبيالحميد عبد سعيد ثابت زينه56021191822200010

اآلداب كلية/االنبار جامعة453.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبينجم خلف عادل الرحمن عبد56022191821082015

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبيخلف زيدان محان علي56023191821090014

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيحسين إبراهيم ياسين عمار56024191821095031

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيعبد مدهر رافع رنده56025191822170007

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيحمود صبري ايوب كوثر56026191822211020

اآلداب كلية/االنبار جامعة449.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعويد حماد محمود ذاكر56027191821345053

اآلداب كلية/االنبار جامعة448.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيغدير عويد خضير مروه56028191822168021

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيحمد فرحان حمد قتيبة56029101821014048

اآلداب كلية/االنبار جامعة446.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيعبيد صباح صفاء عمر56030191821060022

اآلداب كلية/االنبار جامعة445.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيفريح لطيف خميس غاده56031191822243027

اآلداب كلية/االنبار جامعة445.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيعدوان محمد عيد محسن56032191821060023

اآلداب كلية/االنبار جامعة445.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحمود مخلف خضر هدير56033191822199051

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيحمادي جبير الستار عبد مصطفى56034191821076034

اآلداب كلية/االنبار جامعة441.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيحسين علي محمد علي56035191821044010

اآلداب كلية/االنبار جامعة440.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيعلي حمادي جاسم غيداء56036191822269015

اآلداب كلية/االنبار جامعة439.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبينصار رزيك نصير إسالم56037191822196002

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيمطلك اسماعيل عمار محمد56038191821005030

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيمحيسن مخلف سالم عمر56039191821073010

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيمحل هندي وادي حمد56040191821279006

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0للبنين المسائية القدس اعداديةاالنبارادبيحمزة هاشم عوف ميثم56041191821338149

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيمحمد علي خليل مثنى56042191821050013

اآلداب كلية/االنبار جامعة438.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيالرزاق عبد منصور محمد منصور56043191821010052

اآلداب كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيحسين احمد هللا عبد هبه56044191822189028

اآلداب كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيخليفه حميد المجيد عبد منار56045191822241032

اآلداب كلية/االنبار جامعة437.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيعليوي عبد عطيوي ساره56046111822072051

اآلداب كلية/االنبار جامعة436.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيقهير غالب فراس آيه56047191822196006

اآلداب كلية/االنبار جامعة436.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيمرار عبد حميد شهد56048191822204023

اآلداب كلية/االنبار جامعة436.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيعبد حمد طارق اياد56049191821029009

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيخلف زبار حسين علي56050191821006019

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيصالح ابراهيم خليل خولة56051191822259002

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبيمحمد دحام ماجد هللا عبد56052191821006017

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيخلف عباس خضير مصطفى56053191821008009

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبياسود محمد جاسم احمد56054311821004003

اآلداب كلية/االنبار جامعة435.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيطه محمد باسم قصي56055191821004036

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيعبد مشعان عدنان ايمن56056191821050004
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اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيسالمه محمد راكان رامي56057191821024008

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارادبيضاحي رحيل حامد قتيبة56058191821052026

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيفرج كامل عماد مصطفى56059191821076035

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيعبد سليمان مجيد ختام56060191822183008

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاالنبارادبيابراهيم خزعل فيصل رسول56061191821027006

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيمرشد جبير فؤاد هاله56062191822156033

اآلداب كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيخلف عجاج الرزاق عبد مصطفى56063191821012052

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنبارادبيكركي سعود طالل داليدا56064191822268011

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيرسن جبار مؤيد زهراء56065281822071026

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيمخلف احمد شهاب ايمان56066191822370136

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خلف قحطان فاطمه56067131822074038

اآلداب كلية/االنبار جامعة433.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيجاسم رحيم محمود مروه56068191822370093

اآلداب كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيعواد عبد اركان مروه56069101822091027

اآلداب كلية/االنبار جامعة432.0خارجياتاالنبارادبيعباس اسماعيل انور نور56070191822401066

اآلداب كلية/االنبار جامعة432.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيفرحان خلف سليم نصيف56071191821040076

اآلداب كلية/االنبار جامعة432.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيخلف الرحمن عبد احمد ساره56072191822196019

اآلداب كلية/االنبار جامعة431.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيغدير غثوان الرحمن عبد فهد56073191821279015

اآلداب كلية/االنبار جامعة431.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنبارادبيحمد عواد محمد غفران56074191822218006

اآلداب كلية/االنبار جامعة431.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيعلي احمد ثائر احمد56075101821205003

اآلداب كلية/االنبار جامعة431.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيزبالة عكاب ياسين مؤمن56076191821017024

اآلداب كلية/االنبار جامعة430.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيشيحان هللا عبد زهير زهراء56077191822163014

اآلداب كلية/االنبار جامعة430.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيمسهر سمير ابراهيم سيف56078191821345064

اآلداب كلية/االنبار جامعة430.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبياسماعيل عبد روزان شقراء56079191822196023

اآلداب كلية/االنبار جامعة430.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيحمد علي بدر ميس56080191822162033

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاالنبارادبييوسف سليمان جمعة سرى56081191822205005

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيثامر محمد ابراهيم آيه56082191822217001

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحيدر علي عادل علي56083131821042057

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعبد دلف احمد عثمان56084111821021092

اآلداب كلية/االنبار جامعة429.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعبد رشيد الحج سعاد56085191822152025

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيصالح مصدف خميس ناديه56086191822259015

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارادبيحمد احمد كاتب محمد56087191821002019

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارادبياسود فياض عبد حسين56088191821002006

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيجميل الحمزه عبد الحسين عبد خالد56089231821197014

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيعناد سلمان هادي مصطفى56090191821012054

اآلداب كلية/االنبار جامعة428.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبيمحسن اسماعيل ادريس هللا عبد56091191821105015

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيحمدان صالح حمدي ريم56092191822168011

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنبارادبيعبد حسين حاتم مصطفى56093191821041008

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الرمادي ثانويةاالنبارادبيرحيم سالم احمد زبيده56094191822164009

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيعياش مطر عمر زهراء56095191822160012

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيبريد كريدي حسين خلود56096191822229008

اآلداب كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الرافدين ثانويةاالنبارادبيعويد حماد عدنان سمر56097191822234009

اآلداب كلية/االنبار جامعة426.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيسعود خلف زامل نور56098191822229032

اآلداب كلية/االنبار جامعة426.0للبنات الزوراء ثانويةاالنبارادبيحبيب رشيد بسام سرى56099191822155010

اآلداب كلية/االنبار جامعة426.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيعبد نايف عيسى القادر عبد56100191821013028

2889 من 1275 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيحمد خلف سامي محمود56101191821031053

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيعبد عرار محمد ايمان56102191822182002

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارادبيعبد محمد مبروك ليث56103191821110042

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيذياب سرحان ستار عماد56104101821011026

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنات زينب ثانويةاالنبارادبيمحمد خلف احميد انوار56105191822265003

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيفياض معجل خالد هبه56106191822243040

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيتركي اسماعيل حقي وداد56107191822246024

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيحسين نجم خالد العزيز عبد56108191821071033

اآلداب كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيعساف عباد عايد خلود56109191822170005

اآلداب كلية/االنبار جامعة424.0للبنين تمام ابي ثانويةاالنبارادبيعلي حمزه عمار حمزه56110191821075009

اآلداب كلية/االنبار جامعة424.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيخلف حامد عادل ياسين56111191821345122

اآلداب كلية/االنبار جامعة424.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيحسين صبر هادي شهد56112191822163022

اآلداب كلية/االنبار جامعة424.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيمناجد اخضير احمد سرى56113191822185014

اآلداب كلية/االنبار جامعة424.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبياحمد سعيد اسامة طيبة56114111722078020

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيهللا عبد مخلف عمر حفصة56115191822187003

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الفارسي سلمان ثانويةاالنبارادبيفياض حسين عبد ابراهيم56116191821088001

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيسعود ياسين باسم حذيفة56117191821286003

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيفرحان حسين علي االء56118191822243004

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم وليد هللا عبد56119101821017050

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيسالم عبد علي عمر56120101821024068

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيمحمد هللا عبد عكاب مصطفى56121191821024025

اآلداب كلية/االنبار جامعة423.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبياحمد اسماعيل محمد عمر56122191821029023

اآلداب كلية/االنبار جامعة422.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيخلف علي محمد عمر56123191821040047

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيفرحان حمادي صباح تبارك56124191822269006

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيطه ياسين محمد نور56125191822160020

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيفاضل هللا عبد احمد ساره56126191822156012

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيعلي زكم صباح مصطفى56127101821055046

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيذاكر علي هللا عبد اسيل56128191822178006

اآلداب كلية/االنبار جامعة420.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد نجم سهيل مصطفى56129101821009051

اآلداب كلية/االنبار جامعة420.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيشاحوذ رميض خليل مخلد56130191821095042

اآلداب كلية/االنبار جامعة420.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعياده دحام لؤي ميامي56131101722118061

اآلداب كلية/االنبار جامعة544.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيحواد عبدهللا خميس ختام56132191842151016

اآلداب كلية/االنبار جامعة513.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيرزيج كامل عالء سحر56133191842162029

اآلداب كلية/االنبار جامعة486.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيدخيل محمد زياد مصطفى56134191841001085

اآلداب كلية/االنبار جامعة480.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيفارس محمد داود مريم56135191842191087

اآلداب كلية/االنبار جامعة476.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيمحل محمد حياة ساره56136311842034017

اآلداب كلية/االنبار جامعة476.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيفيحان تركي عدنان سفانة56137191842137034

اآلداب كلية/االنبار جامعة476.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيعلي احمد شهاب عمر56138191841041033

اآلداب كلية/االنبار جامعة474.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيكريم جميل عبدالكريم رويدة56139191842160033

اآلداب كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيصلبي زبن سعدون منار56140191842193068

اآلداب كلية/االنبار جامعة462.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم حسون جمعة مهند56141101841035040

اآلداب كلية/االنبار جامعة461.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد حمد شهاب حمد56142111841203037

اآلداب كلية/االنبار جامعة460.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيعزيز صكر نوري محمد56143191841095055

اآلداب كلية/االنبار جامعة456.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيمجبل بديوي صبار رسل56144191842226035
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اآلداب كلية/االنبار جامعة454.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيخلف مشعان ياسر رفل56145321842029021

اآلداب كلية/االنبار جامعة453.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائييوسف سالم عامر ايمان56146191842211005

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيجبير عايش بشير الوارث عبد56147191841069024

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم احمد مهند56148191841028046

اآلداب كلية/االنبار جامعة451.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائينعمة خلف شهاب احمد56149191841282002

اآلداب كلية/االنبار جامعة450.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيشهاب حامد ماهر نور56150191842196096

اآلداب كلية/االنبار جامعة450.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيحاجم غازي حميد ضحى56151101842093024

اآلداب كلية/االنبار جامعة449.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيصالح محمد حازم ميالد56152191842153078

اآلداب كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيأحمد فرحان عدنان شهالء56153191842187018

اآلداب كلية/االنبار جامعة449.0للبنين الميثاق اعداديةاالنباراحيائيحمادي خليفة ذاكر اثير56154191841006002

اآلداب كلية/االنبار جامعة448.0للبنين السالم اعداديةاالنباراحيائيحميد ماجد ظافر ماجد56155191841058025

اآلداب كلية/االنبار جامعة448.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيدلي عبد محمد زينب56156191842191051

اآلداب كلية/االنبار جامعة448.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنباراحيائيعباس علي حميد صهيب56157191841352007

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيجدي االله عبد عناد هدايه56158191842198074

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمصطفى كامل الستار عبد رؤى56159191842156022

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيشعالن خليفه عبدالمنعم ذكرى56160191842150015

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائياسماعيل خليل نذير سيف56161101841205050

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيمحمد قهرمان علي نيفين56162311842058039

اآلداب كلية/االنبار جامعة446.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيجسام عباس محمد رويده56163191842226038

اآلداب كلية/االنبار جامعة446.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائياسود نوري جمال االء56164191842155004

اآلداب كلية/االنبار جامعة446.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيحمادي جاسم حاتم رندا56165191842195026

اآلداب كلية/االنبار جامعة445.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيضاحي جياد ضياء مصطفى56166191841065044

اآلداب كلية/االنبار جامعة445.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيحسن عبد محمود فاتن56167191842156053

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيسعود عبد احمد زينه56168191842140021

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد كنوش لفلوف نسرين56169311842062012

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد هللا عبد خالد يقين56170101842101123

اآلداب كلية/االنبار جامعة443.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيمخلف عويد احمد آمنة56171191842246003

اآلداب كلية/االنبار جامعة442.0للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنباراحيائيعواد عبود احمد ماهر56172191841008010

اآلداب كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيمطر رعد محفوظ ميسم56173191842197030

اآلداب كلية/االنبار جامعة441.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحمادي نوري جمال ايه56174191842139016

اآلداب كلية/االنبار جامعة441.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيصالح خلف جبير عمار56175191841004045

اآلداب كلية/االنبار جامعة440.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيصالح احمد نبراس نبأ56176191842196090

اآلداب كلية/االنبار جامعة439.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيمروح ضاحي فضل محمد56177191841341105

اآلداب كلية/االنبار جامعة462.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيخلف ابراهيم موفق محمود56178191851341067

اآلداب كلية/االنبار جامعة460.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجمعه مجيد حامد عمر56179101851033015

اآلداب كلية/االنبار جامعة458.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف علي خلف محمد56180191851032013

اآلداب كلية/االنبار جامعة456.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةاالنبارتطبيقيجعاطه حبيب حميد الرحمن عبد56181191851303003

اآلداب كلية/االنبار جامعة455.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيأحمد مطني محمد مصطفى56182191851110009

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقينصار سهمي رامي احمد56183191851014004

اآلداب كلية/االنبار جامعة452.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقييوسف الهادي عبد ذياب يوسف56184191851348111

اآلداب كلية/االنبار جامعة451.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد خليف طارق زياد56185191851024014

اآلداب كلية/االنبار جامعة450.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارتطبيقياصنيتان هللا عطا جمال مصطفى56186191851350018

اآلداب كلية/االنبار جامعة450.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيفرج محمد جاسم احمد56187191851056001

اآلداب كلية/االنبار جامعة450.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم عصام بارق56188191851013008
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اآلداب كلية/االنبار جامعة449.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقينصار سهمي محمد مقداد56189191851014041

اآلداب كلية/االنبار جامعة448.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد زبيري ثامر الرحمن عبد56190191851020040

اآلداب كلية/االنبار جامعة447.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيرحال عساف سليمان ناديه56191101852221045

اآلداب كلية/االنبار جامعة446.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيحسين عبد قاسم اسامة56192191851058005

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيالكريم عبد فؤاد احمد فؤاد56193191851011041

اآلداب كلية/االنبار جامعة444.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيمنصور سحاب مصطفى قاسم56194191851014025

اآلداب كلية/االنبار جامعة443.0للبنين تبه قوش ثانويةاربيلتطبيقيعلي حسين محمد هللا عبد56195311851029013

اآلداب كلية/االنبار جامعة443.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحل محمد جاسم احمد56196191851020006

اآلداب كلية/االنبار جامعة441.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيالحسن عبد سرحان عالوي زيد56197241851204017

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة570.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيعمر هزيم رعد نيران56198191822215021

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة553.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيجاسم تيل سويد زهراء56199191822215010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة542.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبيفرحان شالل اسماعيل خوله56200191822247003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة516.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحمد محمد عايد وسن56201191822199055

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة511.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحميد طارق امجد عذراء56202191822199034

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة510.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعايد علي حسن االء56203191822199004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيحسن حافظ ياسر مروه56204191822199039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة490.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعطيوي محمد حازم دعاء56205191822199014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيعمر هزيم سعدون عذراء56206191822215014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيرشيد حامد رافد عذبة56207191822199033

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيغدير سحاب فتيح تحرير56208191821020009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيعلي محسن ثابت اسماء56209191822147004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارادبيعبد حمود ثابت بنان56210191822221003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيصفي عواد جمعه ابتهال56211191822178002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبياسعد عبد ابراهيم بسمة56212191822199010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيابراهيم الجليل عبد مولود رقيه56213191822215008

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمحمود عزيز دريد ارجوان56214191822178003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيمحمد هللا عبد محمد بكر56215191821067003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيخلف مشبهر اللطيف عبد علي56216311821004039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيمخلف علي محسن حماد56217191821042005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة448.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيالغني عبد عمير غانم زينب56218191822199025

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيعليوي سليمان الغفور عبد صباح56219191821094004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيجاسم عايد مطلوب علي56220191821024015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعبيد محمد عبيد هدى56221191822148080

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيخلف زيدان فزاع هدى56222191822199050

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعمر بديوي عادل سجى56223191822199028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيمحيسن أحمد حامد الرحمن عبد56224191821019026

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيرحيل فاضل ثائر منى56225191822199041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمحمود منفي نوري استبرق56226191722178003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيغدير مطر ابراهيم سميه56227191822178028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيالكريم عبد حمدي محمد قاسم56228191821109102

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيعاشور حمد خلف رائد56229191821016002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة431.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيالكاظم عبد تركي سعد علي56230231821166007

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيعويد خلف ذياب بدور56231191822229003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيصالح احمد عبد نهى56232191822214045
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حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعبد محيسن خضير سيف56233111721150041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيالجليل عبد محمد شريف ايالف56234191822178010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيعلي محمود إسماعيل محمود56235191821019044

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيحامد حسين اكرم بلقيس56236191822211006

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيمرشد طارق عمر عائشه56237191822154014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبياحمد عواد محمود القادر عبد56238191821018012

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات دجلة نهر ثانويةاالنبارادبيغفير حمد ابراهيم اسماء56239191822215003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيطهماز عبيد خضير ابراهيم56240231821010007

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيسويد احمد معد غزالن56241191822199035

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد حسين اياد علي56242101821010014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيعلي لطيف بدر مصطفى56243191821095044

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيرجا صبري جليل عبير56244191822214044

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيناصر وحيد عبيد محمد56245231721060062

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة422.0المختلطة المعري العالء ابي ثانويةاالنبارادبيفاضل عويد رباح كاظم56246191821087005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة420.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيصفر غثيث حسين منعم56247291821014221

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيالمجيد عبد الباقي عبد عمر نور56248191842141098

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة569.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيظاهر فهد خميس صبا56249191842151036

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة554.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيمحمد احمد مناف شهد56250191842370111

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة553.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبدالكريم مجيد سهى56251191842151029

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة545.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيغفير حمد بندر خنساء56252191842178015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة539.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيساير عياده كصير منال56253191842199041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيحمد محمد حمود ايناس56254191842151012

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيفوزي فيصل غازي خنساء56255191842141026

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيفرحان حماد عبدهللا رواء56256191842151022

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة530.0للبنات الزهراء ثانويةاالنباراحيائيعبد مذري جبار االء56257191842267002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة523.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيصالح محمد ناهض ميالد56258191842178050

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة518.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيخلف برزان ليث ساره56259191842141047

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد نجم احمد سحر56260191842178031

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيحردان رحيل ياسر عائشه56261191842199031

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة495.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيعجور فريح قاسم ريام56262191842199018

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة484.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيشرقي رجب ثامر مريم56263191842141084

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة480.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعلي ابراهيم خميس سارة56264191842178028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة479.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيعلي ابراهيم الخالق عبد نور56265191842199044

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة476.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيصالح حميد رشيد ايمان56266191842151010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة469.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيمحمد غازي فيصل علي56267191841067069

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائينجم طعمه عفتان ابوبكر56268191841067006

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة467.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد مرار علي الرزاق عبد56269101841035017

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائياحمد غازي المجيد عبد القادر عبد56270191841067047

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة466.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيفواز ابراهيم ياسر ايه56271191842141003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيغنام احمد غسان ايمن56272191841067021

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعداي فياض صالح امنه56273191842141010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبد سمير خميس سبع56274191841066046

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة457.0المختلطة السنابل ثانويةاالنباراحيائيسمران جنجت سعود حنين56275191842284001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيحمادي ابراهيم الباسط عبد عذراء56276191842178041
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حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيالغفور عبد برزان الرحيم عبد اسراء56277191842199001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعزيز حسين هادي لقاء56278231842271254

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة452.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيغثيث حسين مزهر زينه56279191842151027

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيبتال صياح سعيد احمد56280191841060001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيمحمود شحاذه مصلح محمود56281191841052054

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيصالح عبد نصر احمد56282191841013013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمود محمد زياد امنه56283191842196016

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة448.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيمحمود عطيه تحسين طاهر56284191841287020

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيفرحان خضير محمود ازار56285191841350008

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحيسن خليفه حماد هاجر56286131842091135

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد كاظم مصطفى56287241841203197

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيعبد سمير محمد ريم56288191842373013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة443.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيحنشل عفتان صادق سوسن56289191842174011

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيحميد خلف نافع كرار56290241841204057

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيهزيم واسط عبدالحليم زيد56291191841060013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيخضير عبيد شعالن ساره56292231842271170

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس دخيل عصام نوره56293101842117107

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائياحمد حمودي انور عمر56294191841067070

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيحسين راضي نصير نور56295191842141100

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيعواد عبد واثق رفل56296311842054044

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيكركوش محمد هالل نور56297191842199045

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنباراحيائيمخلف محمود عبود نصرت56298191841349002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيمشكور مقداد باري انور56299241841061002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيشالل هزيم حميد مريم56300191842178047

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيحسين مطر احمد مروه56301191842151048

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنباراحيائيصبار حمادة محمد سهير56302191842169007

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيفياض علي حكمت محمد56303191841028039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيغريب صليبي نواف أالء56304191842217001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحسن فليح عالء احسان56305191841067007

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائياحمد محمد خالد اسامه56306191841019013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيكيطان الرزاق عبد جهاد نبا56307191842199043

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائياحمد جبار صباح الهدى نور56308191842154031

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيوهيب فرج وليد فاطمه56309191842199033

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة431.0للبنات الرياحين نبع ثانويةاالنباراحيائينصار الجبار عبد حفظي ريام56310191742264011

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد علي ايه56311231842090033

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة430.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائياحمد الحميد عبد عماد ايوب56312191841012011

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0خارجياتاالنباراحيائيفاضل عبدهللا احمد رويده56313191842401013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيمحمد مصلح هاتف هللا عبد56314191841018009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائياحمد جلعوط عبد يقين56315191842186063

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيناجي صالح الدين سيف مينا56316191842159078

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيعبد محمد جاسم مروه56317191842295008

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيريكاد عبيد قيس احمد56318191841053010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض محمد الرحمن عبد تبارك56319101842109024

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة427.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيكرحوت جدعان علي حسين56320191841298010
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حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيعبود مهدي عادل هللا عبد56321231841044030

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائييوسف حمزه حميد االمين56322111841203017

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان نومان محمد56323191841038020

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحمد صغير سامي عثمان56324191841066069

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيبشير عجيل نوفل نغم56325191842214063

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين حميد طه كوثر56326121842096029

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة425.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيخلف ماطر محمد فاطمة56327191842173070

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالرحمن عبد الصمد عبد رياض ختام56328191842196034

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائييوسف محمد وعد دنيا56329191842178017

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي عبدهللا ناظم عبدهللا56330131841029035

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة422.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيحمود محمد جسام االء56331191842202007

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة422.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبشير حسن رحيم مسلم56332221841311073

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد عفر فاضل انفال56333191852199004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة482.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيالباقي عبد العزيز عبد عايد نبأ56334191852199028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيحسين صالح علي سراب56335191852178008

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة463.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي فرحان مهدي هللا عبد56336111851156042

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيخزعل بهاء معمر محمد56337191851085039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة459.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمسير شرقي مبارك سهام56338191852287015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة459.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم سوسان هاشم محمود56339191851067048

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيسعيد حميد الرحمن عبد عفراء56340191752199029

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليل علي حسين علي56341111851021081

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيعواد هللا عبد محمود بيداء56342191852147002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد خيري هيثم رقية56343191852199011

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعيدان حميد حيدر عقيل56344221851069042

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيحميد طارق محمد بسمة56345191852199005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة450.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارتطبيقيعرميط سعيد عبد انس56346191851032004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمدب هللا عبد هاشم فاطمه56347101852108014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة447.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيخشان حاتم حسين رسول56348241851203120

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعزيز عبيد سعدون احمد56349231851051005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر ردام صاحب احمد56350221851077002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد الرحمن عبد ثابت مروة56351191852199027

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيخضوري حسن منذر علي56352221851307134

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة442.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيمزعل جبر قاسم علي56353231851060035

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة441.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي كامل مهدي صالح56354101751160010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيمحمود حامد قاسم حيدر56355311851071015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة440.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيحمود كاظم حسن سجى56356231852144019

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارتطبيقيخلف جديان محمد ضحى56357191852214015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيهالل هاشم فاضل امين56358221851307019

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة438.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيحاج هللا عبد نجم محمد56359191851287076

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيعبد شاكر ياسر الرحمن عبد56360191851004023

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيهاشم يونس هيثم حسن56361251851052014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطتطبيقيعبدهللا كامل علي قتيبة56362261851032022

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيموسى جزاع عفر احمد56363191851360004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعبيس عبيد نجم حسن56364231851051020
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حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيابراهيم اسماعيل خالص صفاء56365211851023010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة437.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيطعمه جبار كاظم علي56366241851074019

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيديكان مبارك حيدر الفقار ذو56367231751181014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيجبير حسون عبدعلي عباس56368231751006038

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيخميس ردعان عثمان مخلد56369191851060026

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيعبيس شنباره اعالن حيدر56370231851193010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيجياد جندي كاظم علي56371241851152030

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيعريف الحسن عبد عواد محمد56372231851054086

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيحسن عبيد جواد كاظم56373231851010059

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيالساده عبد كاظم حسن هاشم56374241851203334

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيرؤوف نعمان بسمان ريان56375171851016050

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم ريكان خلف سجاد56376221851017020

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة435.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمسلط رحيل عامر هللا عبد56377191851019041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيالعزيز عبد غازي وليد محمد56378101851006020

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيخشان بربري حمزه زيد56379241851061033

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة488.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيكداح دحام ابراهيم مصطفى56380191821037023

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة473.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيصالح صبار طاهر بالل56381191821095009

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة460.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيجاسم فرحان احمد رياض56382191821032014

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة459.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنبارادبيطوكان البد شتوي نائل56383191821359038

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة456.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنبارادبيالعزيز عبد علي عارف رسل56384191822247012

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة453.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيويس جاسم خالد زهراء56385191822315003

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة447.0للبنين الميثاق اعداديةاالنبارادبياحمد فيصل منيف أحمد56386191821006006

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة447.0للبنات االفنان ثانويةاالنبارادبيعرميط خلف جمعه رنا56387191822242003

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة444.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارادبيعويد جاسم محمد طه56388191821360027

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة443.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيعبيد حسن احمد اثير56389191821060002

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة437.0للبنات زيدون ابن ثانويةاالنبارادبيخلف مطر محمد سرى56390191722248058

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة437.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيحسن عواد محمد سحر56391191822204019

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة435.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمحمد رسمي اياد ضحى56392191822196025

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة جبهة ثانويةاالنبارادبينصيف محارب محمد علي56393191821301024

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيهللا حمد خلف جمال ابرار56394191822183002

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0للبنات زينب ثانويةاالنبارادبيجاسم مخلف محل رجاء56395191822265005

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنات زيدون ابن ثانويةاالنبارادبيحمد مصلح طارق شهد56396191822248023

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيمرار خلف ناظم رونق56397191822241020

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيفرحان رشيد محمد مها56398191822183028

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة430.0المسائية الحبانية ثانويةاالنبارادبيرمضان محمدد عيسى ريام56399191722344006

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة429.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيعجيل مطر تركي خديجه56400191822170004

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة427.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيخليفه هندي محمد تبارك56401191822157005

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة427.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبيمحمد جسام عادل نبأ56402191822180020

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة426.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعبد ثابت خالد وليد56403191821345025

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة425.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيفليح حسن عباس عبيده56404191821012026

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة425.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيصالح حامد ثامر عادل56405101821017036

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة424.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيهللا عبد محمد حسام ساره56406191822176017

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة422.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيفليح هللا عبد حامد ابرار56407191822197002

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة421.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيمروح جبر محمد راشد56408231821160010

2889 من 1282 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة421.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيحمادي عبد خميس هجران56409191822185029

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة420.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيصالح محمد عليوي بكر ابو56410191821017001

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة450.0كوااللمبور في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيطه صبار محمد اية56411131842203002

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة447.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيداود ياسين شوقي االء56412191842156005

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة446.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهادي صكر محمد جيهان56413191842370020

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة443.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحماد مخلف محمد داليا56414191842153025

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة441.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيماجد محمود حازم شهد56415101842090041

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة441.0المختلطة زوزك بناري ثانويةاربيلاحيائيمحمد طالب مشتاق لينا56416311742022013

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة440.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن شهاب اركان ضاري56417101841009023

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة439.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيمظلوم حاتم عماد هللا عبد56418111841156035

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة437.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيسلمان محمد السالم عبد فاطمه56419191842200029

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة437.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيدخيل محمد اللطيف عبد حنين56420191842183011

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة437.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيعليوي عبد ستار الباب56421111842070010

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة436.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيهالل محمد الدين عز ميساء56422191842214059

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة436.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيكاظم كاطع ثامر حنان56423291842059005

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة435.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيعلي عصام محسد احمد56424311741008003

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة434.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيخلف محمد طارق ريم56425191842163027

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة434.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمد حسين فاطمه56426191842183037

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة434.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيكمبر هللا عبد حمد ريام56427191842204023

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0للبنات المبين الفوز ثانويةاالنباراحيائيحمود سهيل هاني رنا56428191842218005

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائينايف علي محمد مريم56429111742084140

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائياحمد عدنان قحطان بان56430191842137012

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة431.0للبنات االندلس ثانويةاالنباراحيائيدرج رشيد ايوب يقين56431191842183056

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة431.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيحمدان فرج علي محمد56432191841002063

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة455.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيالحميد عبد محمد حامد ايمن56433191851066011

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة452.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقيعواد عبد رشيد معاذ56434191851065021

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة439.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد دلي غازي ليث56435191851019051

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم ظاهر علي فراس56436101851160008

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيعطيه سعيد الستار عبد يوسف56437191851287095

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيحريب عباس فاضل عباس56438261851003032

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان فلوح طه مصطفى56439241751012044

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة431.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد عايد عبد قتاده56440191851020063

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة431.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحتطبيقيجامل علي محمد برزان56441181851283004

الطب كلية/العراقية الجامعة701.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم خالد اسماعيل شيماء56442121842130022

الطب كلية/العراقية الجامعة698.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد صبار حسين نور56443131842070237

الطب كلية/العراقية الجامعة697.6المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي طالب حسين زينب56444131842108030

الطب كلية/العراقية الجامعة697.1للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفوزي حسين جميل احمد مالك56445131842117159

الطب كلية/العراقية الجامعة696.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراشد تركي خالد علي56446141841170037

الطب كلية/العراقية الجامعة696.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيابراهيم جليل غسان هللا عبد56447261841050010

الطب كلية/العراقية الجامعة695.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيامين الحميد عبد احمد ساره56448121842109064

الطب كلية/العراقية الجامعة695.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائييوسف جابر حسن علي56449101841026152

الطب كلية/العراقية الجامعة695.5للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيالكريم عبد المهدي عبد قيس هللا عبد56450211841020039

الطب كلية/العراقية الجامعة695.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف حسين حمزة مصطفى56451131841016081

الطب كلية/العراقية الجامعة695.3للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد صاحب ازهر العابدين زين56452141841046008
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الطب كلية/العراقية الجامعة695.2المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمرهج جميل طالب محمد56453111841010058

الطب كلية/العراقية الجامعة695.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمراد شمه عباس حنين56454131842121022

الطب كلية/العراقية الجامعة695.1للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير ياس زهراء56455101842115074

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى جبار يوسف علي56456131841030068

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجليل االمير عبد جليل حوراء56457131842071029

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم دعير عالء تبارك56458131842070045

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجدوع حسوني خليفة لقاء56459131842098081

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسون رشيد جاسم حيدر56460131841010037

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون عطيه مجيد مريم56461111842068070

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسين الفتاح عبد سبأ56462111842068044

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم الرزاق عبد رسول مالك56463111842217074

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد عبود رحيم زينه56464151842054086

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسيد عبعوب عباس زهراء56465151842044056

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحميده محمد صالح زهراء56466121842094091

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف سيد ليث مصطفى56467121841031171

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح مهدي ماهر العابدين زين56468141841170026

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم مجيد صفاء فاطمه56469141842111110

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد رؤوف فريق اسماعيل56470201841011004

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيضايف جبار محمد دينا56471221842143058

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعباس فاضل كريم رقيه56472181842176044

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمريضي مطير عباس زهراء56473221842135059

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحمد ابراهيم خليل مريم56474201842160041

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيويس مال رشاد نوزاد سولين56475201842132014

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيخليفة جبار وسام الهدى نور56476211842098100

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيهللا سيف موالي كنعان نور56477211842135093

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيسمير محمود كريم احمد56478211841009028

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيعناد كريم ضياء علي56479211841025011

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيداود سلمان عقيل ساره56480211842043008

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيشهاب احمد علي حسن56481211841052015

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيجواد عبار محمد اوس56482211841067004

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل سهم روان56483101842079014

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد جاسم احمد فاتن56484101842221052

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم مخلف عالء هللا منة56485101842115171

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم غازي علي تقى56486101842100027

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي وحيد واثق سارة56487101842118047

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيسلمان احمد يونس سجى56488211842264017

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيكمال سعدي كمال سعدي56489101841019056

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعبطان ساجت حسين مريم56490261842083083

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائينجم نعمه احمد وليد56491231841051107

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيمعيوف كاظم ظافر علي56492231841001058

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيداود هادي عماد ازهار56493271842081002

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحسن علي عبد نوفل احمد56494271841014010

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيراضي محمد حسين زينب56495221842175088

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد حسين جواد احمد56496221841076006

2889 من 1284 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيجبر عباس ابراهيم محمد56497221841382051

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجبر شمخي بشار هللا عبد56498221841098059

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفاضل يعقوب عدنان امنه56499131842281004

الطب كلية/العراقية الجامعة695.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم محمدعلي سمير ايه56500131842091027

الطب كلية/العراقية الجامعة694.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد السيد عبد علي الجواد محمد56501141841007095

الطب كلية/العراقية الجامعة694.9للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميدي ظاهر نبيل تقي محمد56502141841046019

الطب كلية/العراقية الجامعة694.8للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد مجيد رسول علي56503121841001046

الطب كلية/العراقية الجامعة694.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعارف حافظ الدين نظام ايثار56504121842109011

الطب كلية/العراقية الجامعة694.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس حميد انمار زيد56505101841028038

الطب كلية/العراقية الجامعة694.7للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد حمودي شاكر مريم56506131842121107

الطب كلية/العراقية الجامعة694.5للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي الحسين عبد محمد مصطفى56507121841001088

الطب كلية/العراقية الجامعة694.5المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيتقي جعفر علي مصطفى56508131841016085

الطب كلية/العراقية الجامعة694.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالم علي محمد شهد56509101842100070

الطب كلية/العراقية الجامعة694.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود محمد حيدر ديار56510131841020025

الطب كلية/العراقية الجامعة694.3للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عبدالجبار شامل فاطمه56511131842070177

الطب كلية/العراقية الجامعة694.3للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر عبدالزهرة هشام حسن56512131841037020

الطب كلية/العراقية الجامعة694.2المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس حسين علي56513111841010042

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيعلوان شعبان حافظ ألياس56514211841062002

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الجبل ثانويةديالىاحيائيعلي خلف خالد محمد56515211841036019

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيجواد عبار محمد امجد56516211841067002

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيفريد الخالق عبد فادي رند56517101842119022

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد سمير سما56518101842115099

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود محمود شاكر زينب56519101842120048

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيفاضل المهدي عبد اسامه زينب56520211842291066

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمبارك اسماعيل عمار سها56521211842138079

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن وناس فليح مصطفى56522241841008123

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن شاكر حيدر ابرار56523241842220360

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيعبد حسن رياض زينب56524271842144031

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيسعودي حميد علي شمس56525221842185056

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد رشيد الكريم عبد الزهراء فاطمه56526211842145077

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمود حمدي فاضل خنساء56527211842121028

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكاحيائيصفر اكبر العابدين زين حنين56528201842257002

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد هادي حسين عال56529181842375024

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسباهي جواد عدي جنات56530141842080009

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيعبد احمد طه مهند56531191841050018

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمحمد فتاح رافد هيا56532221842321102

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد جاسم عماد القادر عبد56533121841022056

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيظاهر نافظ قاسم ٌعال56534151842054107

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيلفته الرضا عبد بدر نبأ56535151842052038

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين غازي عدي الزهراء فاطمة56536111842124019

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيموسى شمسي غسان شمسي56537191841020023

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصبيح ذياب كرار حيدر56538131841022042

الطب كلية/العراقية الجامعة694.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائياسماعيل عمار حامد امجد56539191841012009

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة690.5المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمشجل غانم جاسم رهف56540131842108024
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االسنان طب كلية/العراقية الجامعة689.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيابراهيم هاتف نهاد ميمونه56541211842245017

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة688.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي حسين انفال56542121842020003

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة688.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفياض كيطان عدنان هدى56543141842225119

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد صبري هيثم حسين56544101841028030

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقر شرهان صباح فاطمه56545141842094138

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.5للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيرداد نجم اياد مصطفى56546111841045014

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد الحسن عبد فالح امير56547121841001011

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين مزاحم فراس زبيدة56548101842100051

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل حامد هللا عبد ريام56549101842100048

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيموسى ابراهيم صبيح اسماء56550111842113003

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمود حمدي محمد المصطفى56551211841020010

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبدالستار احمد زينب56552131842121058

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيعلي عبد ليث أيالف56553211842120001

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيسلمان علي مجيد همام56554211841028023

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيعلي كاظم حسن تسنيم56555211842211004

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيجبار صباح اكرم وركاء56556211842091096

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيمجيد محمد عدنان الهدى نور56557211842146047

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيموسى صبحي حسين محمد56558211841206022

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخضير حاتم سعد زينب56559211842121048

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيمايخان اسد صدام نبأ56560211842092067

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمود جاسم محمد رسل56561211842139044

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيالرحيم عبد ياسين ليث سكينة56562211842097062

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيصادق نوري صبحي شمس56563211842097066

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيسلمان هادي محمد سعد56564211841030030

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيتوفيق اسماعيل حقي زينب56565211842140096

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجريذي عبد حميد شهد56566211842090084

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعلي عزيز خلف احمد56567211841004006

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعباس محمود طاهر هند56568211842090137

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيحسين ناصر حسن علي56569211841011050

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن الرضا عبد حامد زاد56570101842084013

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد الهادي عبد حسن انفال56571101842089004

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن ثابت وميض نبراس56572101842079031

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود ناصر الكريم عبد اسماء56573101842083001

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه وائل زهير مريم56574101842120088

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد رشيد سعد مريم56575101842077068

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهيدي صالح سنان ايه56576101842099005

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيكمبش محمود محمد شهد56577211842291091

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائياسماعيل تعبان صالح أمنه56578211842291003

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليل الدين عماد مها56579211842138115

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمعارز امير خالد نور56580241842121203

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفليح جبار حسين علي56581221841002131

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيعنيزي نوري سعدي احمد56582191841026003

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفالح مجبل ناظم نرجس56583131842091132

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خليل جالل مريم56584131842108056
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االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد حميد الدين بهاء زينب56585131842100038

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد فاضل سالم مصطفى56586131841022130

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد خشجوري غنتاب عباس56587141841048048

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد علي سعد عمار56588141841007062

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود هللا عبد جاسم الرحمن عبد56589141841013027

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنباراحيائيكريم كامل عالء محمد56590191841113019

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيمحمد عبود مرشد شفاء56591191842194065

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيعواد شكري حميد نبأ56592191842194100

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفرحان مشهد عبد حنين56593191842139030

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن كريم رضا شهد56594141842133035

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان عبود طه حمزة56595181841141030

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشالكه الزم صالح اية56596141842078009

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبوهي الكاظم عبد الصاحب عبد تبارك56597141842149015

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدوحان محمد جاسم ميسره56598141842100088

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن فالح رفاه56599181842375008

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمد محسن زهراء56600111842068039

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد مشجل خليل سجى56601111842124012

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعود عبيد عامر يسر56602111842102045

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين حميد جبار ورود56603151842042091

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرحان حميد حسين زهراء56604151842047061

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيتايه فالح محمد مريم56605151842060010

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعنيد جمعه عباس الزهراء نور56606151842054165

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمود اسماعيل موسى شعاع56607211842178104

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمد اسماعيل عقيل السجاد56608121841022017

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم احمد سمير اسحاق56609121841022014

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيباقر جعفر حامد زينة56610121842110044

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين علي سعد تبارك56611121842082006

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة687.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيمجيد الخالق عبد احمد هدى56612211842125024

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة590.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيناصر احمد محمد عثمان56613101851024015

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة573.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمصطفى عباس خميس علي56614251851031094

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة571.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيمطير جاسم كريم ليث56615221851053041

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة569.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيادهم جليل جمال مصطفى56616131851006065

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة569.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر حميد قاسم حسين56617141851017036

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة566.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعطية عواد رعد محمد56618291851007170

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة565.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد خضر علي مصطفى56619141851173032

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة564.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيالزم سلمان نزال حسن56620161851301021

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة562.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعمران محمد نوري مصطفى56621251851031171

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة562.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيداود حسن محمد سجاد56622281851151254

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة562.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعبود سعيد عباس مقتدى56623271851034060

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة562.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيحسن هللا عبد نجم احمد56624271851013017

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيجبر جاسم جبار مقتدى56625281851006146

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيجوده جبار ستار الفارس56626281851006019

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيموسى هزاع موفق ايمن56627191851116009

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينصيف ستار ابراهيم ايالف56628141852110004
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الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين عودة حسن سجاد56629151851004011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيبطوش سلمان ضياء سيف56630261851028038

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيفزع يوسف احمد ادريس56631191851011011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة560.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الحسين عبد عالء حسين56632161851050036

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة560.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد عوده الرحمن عبد فاتن56633101852077016

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة560.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيوريوش موهي ناصر هللا عبد56634281851001079

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة560.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود يحيى عادل حسين56635241851069008

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيراشد صاحب صباح علي56636231851016022

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب باشخ فائق حنين56637161852223011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحمد جنديل محمد ابراهيم56638151851005003

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح مهدي صادق الرحمن عبد56639111851209031

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيلطيف عباس اياد سجاد56640261851003023

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيحمزه محمد جاسم ساره56641261852104010

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبد خلف رائد علي56642161851019086

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم سلطان الجبار عبد سيف56643161851051026

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقينعمة هللا عبد قاسم محمد56644161851099029

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة557.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعزيز حيدر جعفر فاطمة56645141852071017

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة557.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم محمد ايهاب هللا عبد56646111851003017

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة557.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد محسن جالل سجاد56647131851007012

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقياسعد خالد وليد دعاء56648101852094004

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمذب ساجت محمد سيف56649131851004014

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانتطبيقيراضي جوني كريم عباس56650281851033012

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيمحمد مطلك حمود صابرين56651271852160084

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجبر شمخي صباح محمد56652221851028109

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الحسن عبد رسول محمد56653161851079055

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيراشد كركان حمزه محمود56654241851009053

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيحسن علي حسين يوسف56655161851047169

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم الرضا عبد محمد علي56656121851031078

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيظاهر نغيمش بندر علي56657221851093006

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحمزه عبيس عدنان يحيى56658271851001150

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن فليح كريم ايناس56659141852090008

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيخادم علي جاسم محمد56660211851026025

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة555.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم راضي احمد علي56661161851075083

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح جابر شوكت مصطفى56662101851020138

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود رحيم عمار يحيى56663101851003056

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعباده شاكر جليل جعفر56664251851009026

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيسبتي صالح الكريم عبد رغيد56665191851018007

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعطيه حميد حيدر حسين56666271851035012

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسن الواحد عبد عماد حسن56667161851084048

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةتطبيقيالعالي عبد الحمزة عبد حازم احمد56668241851034001

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة554.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيزويد عبد عباس فاضل56669261851043047

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقياجياد جاسم سالم مصطفى56670281851151565

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمبارك خضير باسم احمد56671161851001007

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرختطبيقيفياض نده الفتاح عبد ماهر56672111851054010
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الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيفالح ياسر سعد حسين56673161851363054

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمزهر الحسين عبد عادل عماد56674271851001085

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0وارسو في االهلية العراقية السالم دار مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيالكريم عبد قحطان عقيل كامل56675131851217002

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيدوحي جماغ نزار سجاد56676281851018032

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيحمد عاصي شنين علي56677231851033052

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيعبيد جاسم رزاق مصطفى56678271851152050

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيخلف جسام عالوي حسنين56679261851018006

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيسوده ابو حنتوش مكي احمد56680271851037002

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيجابر عبد حسن محمد56681161851074067

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.2للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد حبيب نافع مصطفى56682101851026136

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقييوسف رحمن كاظم جعفر56683221851019009

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيدواين تكليف قاسم ظافر56684241851070010

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمزبان ابراهيم اسماعيل امجد56685141851016011

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود شاكر محمد صادق56686101851014045

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمشعل لعيبي احمد صبا56687271852060033

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد الهادي عبد حسن تبارك56688271852060007

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم صالح عامر صالح56689141851020049

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيجدوع محمد الكريم عبد علي56690221851001058

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيهيهو حسين عالوي كريم56691261851010076

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد زايد صدام عواد56692271851020049

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة551.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيشليج صالح ناعم احمد56693281851151053

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيجودان جاسم يوسف مقتدى56694281851011136

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعواد حسين علي العابدين زين56695161851371099

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيسلمان كريم حاكم ضياء56696251851153063

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعيسى مهاوي رحيم رانيا56697131852109009

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعليوي جبر جنديل موسى56698151851071222

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد ابراهيم محمود زيد56699101851010003

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعليوي كاظم جواد تبارك56700131852092006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة674.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم علي زهراء56701231842088135

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة673.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائينجم عواد رحيم كوثر56702261842116071

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة660.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد قاسم ساره56703231842093054

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة658.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد احمد محمد طيبه56704101842115126

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة655.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود كامل عبدالستار عبدالرحمن56705131841006020

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة655.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصفوك أحمد عامر عائشه56706101842079022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة652.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيهاشم عبدالجبار عالء احمد56707231841006007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيروكان فهد عدنان موج56708141842094172

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس علي مهدي زينه56709121842107121

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيراضي عالوي حسين ضرغام56710251841009121

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة647.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشكور صالح عبد فاطمه56711131842110010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة646.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم محمد انور تبارك56712151842046027

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة646.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائياحمد غريب عواد عمير56713191841007123

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة646.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي صالح علي سجى56714151842040077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة646.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيمرزوك عراك ثامر آية56715191842246005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيهادي الرضا عبد علي بنين56716101842093008
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحزيم حمزه علي مريم56717141842086180

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعود زيدان شاكر سالي56718141842100051

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيلفته رزاق خالد زهراء56719221842175066

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحمزه علي محمد باسم حسين56720271841005062

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل خالد وليد هاله56721131842087107

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجعفر كاظم جواد مريم56722151842040103

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالساده عبد هاني االمير عبد زهراء56723271842058134

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيمهدي عدنان ظافر فرقان56724251842087064

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس فاضل كريم لينا56725141842066042

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود عبدهللا عبدالصمد زيد56726131841001021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالعيبي محمد وليد ساره56727131842121077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.6المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيساجت محمد عباس اصيل56728241842084002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.1المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيبداي جبار الجليل عبد زينب56729111842113049

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتقي محمد الكريم عبد ميثم سما56730141842129034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسوني محمد صفاء فاطمه56731141842101032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحسين فياض الدين عالء فاطمه56732191842191081

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداخل جمعه باسم فاطمه56733151842056056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح جواد ليث هللا عبد56734101841028052

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.6للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن العزيز عبد مثنى علي56735141841007058

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محمود كامل سجى56736131842121080

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل انور باسل علي56737141841021090

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكضيب جاسم طالب تقى56738231842142053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود عدنان عامر أريج56739181842236001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحبيب عون عبد حجاب وفاء56740271842088153

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالهني ابو جاسم حامد مريم56741141842068023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي محمد هيثم افنان56742131842117019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييوسف الخالق عبد الرضا عبد قتاده56743161841081006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر مظهر بيداء56744211842091022

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين ابراهيم غفران56745111842067083

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة642.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلوي االمير عبد صاحب زينب56746271842060099

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشدهان حميد محسن غدير56747141842094127

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد سعد علي عال56748141842076061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد مصطفى عدي ساره56749101842115090

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم نبيل عمار ديانا56750111842138009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعبود العباس عبد محمد مريم56751231842114091

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيخميس مهنا الجبار عبد سالي56752161842145072

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم ابراهيم خليل آيه56753111842215002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة641.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود عبد طه نور56754121842108058

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات االهلية الغد ثانويةاالولى الرصافةاحيائياغليم صالح ماجد زهراء56755131842114006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعربيد عبدالساده احمد علي56756131841017024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيسلمان عبد كاظم نور56757261842108115

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيهللا عبد حمزه كريم شهيناز56758261842074057

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد صبري رضا موسى56759121841030192

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الصاحب عبد حميد زهراء56760121842112067
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمود عطية ابراهيم تبارك56761291842052055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسين علي دانيه56762141842068008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عزيز علي زينب56763131842091076

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس كريم ماجد عذراء56764151842046121

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد يوسف نصير محمد نسرين56765321842029074

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطرود حميد نبيل رفالء56766151842040053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة602.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرختطبيقيبندر طه رائد اية56767111852093001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة595.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد كاظم حسن رتاج56768231852089010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة591.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيبدن لفته كريم زينب56769281852050050

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيياسين أحمد محمود نور56770231852094018

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحبيب محمد ضياء علي56771121851026024

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيغضيب موات فرحان هان نور56772151852050039

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراضي غازي احمد علي56773141851026030

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيجواد ثامر عقيل الدره محمد56774211851012029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد فاضل ثامر آيه56775131852091002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة584.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعنبر نوري نعمه حسين56776271851001037

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة584.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد الرضا عبد محمد حسن56777111851037014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة583.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد خليل حارث علي56778101851026075

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيحبيب سيد هللا عبد محمد56779121851007086

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيعاشور علي محمد سلمان آيه56780231852116002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيجوده حسون امين وائل56781271851007121

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة578.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد زهير الحكم عبد56782101851019082

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيطاهر عزيز احمد مريم56783101852107013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة577.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد القادر عبد اياد احمد56784101851020012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة577.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمحل حمزه يحيى سيف56785251851010048

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة577.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيكزار عليعل سعود يوسف56786221851232013

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة662.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم محسن حيدر ميثم56787121841031178

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة655.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبار عبدالرزاق ليث بنين56788121842112026

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة653.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد هادي رسول فاطمه56789121842231064

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة651.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد شهاب مازن بسمه56790141842117014

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة650.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعباس مشعان شاكر محمد56791271841005243

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود ادم سمير غدير56792131842086057

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيطاهر القادر عبد طاهر عمار56793101841043048

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة648.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمزة حميد جالل اية56794121842086004

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة647.4للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيليلو علي احسان علي56795231841021055

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة647.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود رشيد عباس فاضل56796141841021109

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة647.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجوده عبدالحسن أياد هاجر56797131842086096

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة646.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل الهادي عبد علي خليل56798131841016031

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة645.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي اياد الحسن56799121841002006

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة644.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد هاشم ابراهيم هبه56800131842105053

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة643.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين شبر مهند علي56801101841013098

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيشاهي طالب مشتاق هللا عبد56802231841040024

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0مرسين تركيا االهلية العراقية نينوى مستقبل مدرسةاالولى الرصافةاحيائيياسين قيس هشام فهد56803131841234006

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود فاضل كامل رانية56804111842218020
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الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة640.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد فاضل علي هديل56805101842102054

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي محمود عماد شورى56806131842073050

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد حسين عالء هند56807101842221070

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمدباقر عدنان صفا56808131842096020

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعوده شاكر حيدر رند56809101842120037

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائييوسف خالد وليد هللا عبد56810121841031089

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة639.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرشيد علي حسن اسماء56811121842107007

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجري الواحد عبد خالد زهراء56812111842113041

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعيدان محمد وسام عائشه56813191842139065

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشناوه مزبان عادل تقي56814131841037015

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداخل علي عامر االء56815141842095002

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعلي عباس مهند نور56816231842111071

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة638.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزبون حسن فراس علي محمد56817151841022013

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة637.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيمحمد ناجي احمد رسل56818271842101012

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة637.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم نعمه عماد استبرق56819251842062033

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة637.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي المحسن عبد علي امير56820141841016019

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغني جعفر صادق شمس56821131842121088

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي مصطفى زهراء56822141842094073

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.1للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجبر قاسم خالد البتول56823151842057002

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار خضير اياد الزهراء طيبه56824131842117107

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد سعيد علي ساره56825131842117086

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيصفر عبيد محمد زينب56826111842080059

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيفريح هللا عبد هاشم صفا56827111842065079

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائييونس الستار عبد ساجي رانيه56828181842250014

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنصور حمود قاسم حوراء56829131842089011

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة636.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسالم حمود العباس عبد كرار56830141841182026

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليفه عبدالرزاق فراس احمد56831131841020006

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد كريم فهمي عمر56832101841028070

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيجاسم علوان حسين محمد56833251841151112

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن سالم حسن غدير56834111842077022

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد صادق باقر56835231841071004

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي جبار عماد غدير56836131842070160

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة635.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشاكر اكرم شاكر اية56837131842070024

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة634.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفارس يونس سالم زهراء56838131842103017

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة634.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعطيه صادق رائد مؤمل56839271841002143

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة634.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدخن محمد رياض زينب56840131842118102

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة634.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائييوسف حسين سامي رانيا56841101842136014

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة634.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد دوحان الجبار عبد ايه56842101842095013

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة633.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشمال كلف عطا زهراء56843141842111061

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة633.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذياحيائيجبر طعيمه عباس علي56844221841004033

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.5المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد علي محمد56845111841010060

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيزيدان فائق وسام ايه56846101842100019

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيماهي فرج عباس كوثر56847141842089025

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد هادي علي دينا56848101842102011
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الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداخل صيوان عادل احمد56849141841173005

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة632.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين هللا عبد الكريم عبد اية56850121842100003

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة631.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيهالل صبيح فاضل اسامه56851281841001009

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة630.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي هادي ناهض نبأ56852121842109117

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة630.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدر هادي كاظم علي56853141841018086

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة616.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حسين عماد مرتضى56854221851002112

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة571.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبر جراد زاير صبح اسراء56855151852050001

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة570.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان داود محمد ايه56856111852072011

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة570.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن محمود سامي رحمة56857161852239018

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة568.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمود محسن قاسم نبأ56858161852226121

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة568.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمدتقي عبدالمنعم حيدر زينب56859131852096011

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة568.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعسكر الغني عبد وليد فلاير56860101852120052

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة566.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد محمود علي محمد56861111851156064

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة565.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيضاحي محمد سفيان رسل56862131852091018

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة565.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد حميد ماجد ساره56863141852104014

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة564.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون عالوي جوده هاشم56864241851203333

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة563.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيناصر داود ثائر فهد56865101851014078

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة563.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيرحيم طارق زياد طارق56866231851031017

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة561.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجرجاك كاظم هاشم محمد56867221851006059

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة560.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاغد هاشم نبيل علي56868141851005062

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعيسى جمعه خالد زينب56869101852095016

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة559.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقييوسف الحميد عبد اياد محمد56870191851014026

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين هللا عبد حامد منتظر56871111851021128

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة558.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيياسين طه حميد طيبه56872111852075028

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة556.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفهد حميد سعد ايناس56873141852111007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة591.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيعزيز سلمان نمير فاطمه56874131822072037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد نوري بالسم سارة56875141822110100

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيشاكر محمود وعد علي56876111821059064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيغاوي علي احمد مجتبى56877141821030054

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيحمد ابراهيم فوزي تبارك56878111822089006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيداخل مجفت السادة عبد علي56879151821003069

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيهزاع كاظم طه سبأ56880111822084056

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحسن مجيد علي حسين56881111821021045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيالنبي عبد جبار مراد نبأ56882111822060029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين محمد محسن مصطفى56883131821003069

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم اياد محمد56884111821033091

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيرسول سلمان موسى عذراء56885121822105106

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبييوسف يعكوب مهدي داليا56886121822096008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيكشكول قاسم علي حوراء56887121822089022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيسرحان صالل هيثم فهد56888111821028042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيصايل خلف رحيم زهراء56889151822047045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسب أكريم سعدون رؤى56890131822106017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيشنين هليل حسين علي56891141821012051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد رشيد وليد نور56892141822097042
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة588.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمونس صباح ميثم هدير56893151822056080

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم شناوه حمودي زهراء56894151822050033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد نوري صفاء احمد56895131821031003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد حكيم صبيح هللا عبد56896131821030045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم جبر عدنان حسن56897151821013015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيلطيف الرضا عبد عناد سجى56898131822401050

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن محمد نور56899121822091040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيمظلوم بالسم حسون مصطفى56900121821018058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعدول هادي صباح شهد56901111822078022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد قاسم عصام مصطفى56902101821052022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم ستار مشتاق هجران56903101822094030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان هللا عبد سهيل هللا عبد56904131821006057

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيفعل مجيد عماد زينب56905121822098052

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم علي عقيل طالب56906111821057048

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيهادي حسن حيدر زهراء56907111822076050

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيشجس محمد صبحي شيماء56908141822074077

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود محمد عبدهللا مصطفى56909141821013146

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد محمد يوسف هبه56910131822080069

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد محمد فاضل رقيه56911141822111013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد كامل محمد فاطمة56912131822078033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيفليح حسن صباح محمد56913151821001107

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيكيطان عطيه فاهم االء56914101822103002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس محسن حيدر مياده56915121822093034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعبيد طالب فخري رفل56916101822108019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيغنتاب حمد موسى مرام56917131822106049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمبارك الزهره عبد نجم زهراء56918121822125055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حمزه قيس ايه56919101822092002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة584.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمطلك سعد حسين طيبه56920141822133038

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة584.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر علوان محمد اية56921141822081011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة584.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد علي عبد حسين زينب56922101822106008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة584.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان راضي لطيف هبه56923121822110051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبينوري سعدون قصي عال56924131822092041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ذياب رشيد رقيه56925131822078021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عباس عامر فاتن56926121822112088

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمه كاظم ماجد غدير56927151822051087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة583.0الخارجياتالثالثة الرصافةادبيحمدان دنيف عبدهللا  هدير56928151822401066

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيرسن اعبيد سالم نورس56929141822108064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيصافي ناقد خالد نورهان56930131822103071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيسالم ناجي ماجد االء56931121822128003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر غاسم حسن حسين56932151821002017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم هللا عبد خالد ليث56933131821024085

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبينعمه عطية احمد حيدر56934131821024036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة582.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمطر حميد صفاء الزهراء نور56935131822118153

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيجاسم الرضا عبد حسين زهراء56936141822077027
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد علي احسان عثمان56937121821008020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيسالم صالح يوسف مصطفى56938111821021156

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيكريم اسماعيل علي غدير56939131822122047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمد جاسم مخلد56940111821053140

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض كاظم احمد رياض56941131821026027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيسعود حافظ عمار ميس56942131822104045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الدائم عبد هشام اسراء56943131822091013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحسن عباس عماد فاطمه56944101822133050

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيكاكي عليوي حسين ايات56945131822072004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن محمود صفيه56946121822112078

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس علي صالح شمس56947121822112075

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين حميد نزار ايمان56948141822107008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيخلف عباس باسم حنان56949111822069008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي علي عمار فاطمه56950111822127037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيداود رديف احمد فاطمه56951111822071087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيحميد حمد يوسف مالذ56952321822030043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيحميد احمد ضياء حيدر56953101821018012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيهراط فرحان عامر محمد56954101821011035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة580.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان سليمان لطيف محمد56955101821013063

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحساني الستار عبد فراس سامر56956131821008062

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيالباقي عبد محمد حيدر كرار56957131821030064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان هادي وسام نبأ56958111822070076

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيهوبي داود قتيبة همسة56959111822094088

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود موسى محمد شهد56960131822100032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح عبدالحسين هيثم مؤمن56961141821005073

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ماجد مثنى ايه56962131822078004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان طعمه حسن كاظم56963121821035013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيدعن شياع صباح كرار56964141821031067

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيماهي فرج قاسم هدى56965141822401140

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي فالح ناصر زهراء56966141822136040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيهاشم طاهر احمد حوراء56967141822140011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيرحيم علي قاسم سجاد56968131821026035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف حسون خالد زينب56969131822093054

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيساجت مراد انور فدك56970101822096061

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحسين يوسف مزاحم مثنى56971111821152031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان يوسف حسن ثامر56972111821150029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي مهر هداب عبير56973141822139036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيساجت غضيب زامل فاطمه56974111822088024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيوالي فريح عواد شروق56975141822088045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد حسن ماجد مريم56976111822136081

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيصادق كريم احمد طيبه56977141822102074

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعيسى عبد جعفر تقى56978131822081002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم علي االمير سيف56979131821007024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسان فاضل عامر مالك56980131822119035
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علي تقي براق56981141822100017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان علوان يوسف غفران56982131822101058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح زاير جبار أيات56983151822050001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة577.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحمدان ناجي نصير رغد56984101822120022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيالنبي عبد فرحان حسين علي56985131821017085

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيالكريم عبد الحميد عبد محمد زينب56986121822105081

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيزاير صاحب محمد زهراء56987141822115041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحواس مسير كريم فاطمه56988151822051102

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي كامل هاني علي56989111821033076

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود علي حسن هدى56990101822119037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة598.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدرويش كريم نوحت أحالم56991151842080002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة596.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد عبيد حافظ هاجر56992141842132073

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة595.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبادي دالخ علي اسراء56993111842065009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة593.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسين احمد زينب56994121842118045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطلك حسن علي اثمار56995111842112002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبادي عاريه محمد فاطمه56996141842136036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسفاح الكريم عبد محمود مصطفى56997131841259022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة584.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد حكمت لؤي سالي56998101842100061

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة581.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحربي مهدي عالء صالح56999101841029018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة579.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهاشم محمد عدنان زينب57000131842098043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة578.4للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود جاسم حيدر احمد57001131841010007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيريشان شاكر سامي سنا57002131842075021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة576.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيخريبط الرضا عبد محمد اسراء57003101842117002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة572.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم حمودي جاسم علي57004101841051007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة569.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيجون مؤيد استبرق هبه57005101842103039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة545.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد جاسم باسم أمنيه57006121852117002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة543.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمود مقداد يوسف57007131851001090

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة536.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد محسن لفته ديانا57008141852140015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة536.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفياض عيدان عمار علي57009141851183013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة534.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عباس حسين تقى57010141852077009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة533.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي خلف احمد حوراء57011141852106007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة552.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعطيه حميد فارس مريم57012111822105057

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة534.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيعباس حسين عباس مريم57013211822262013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة533.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيموسئ الستار عبد محمود هللا عبد57014181821129015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة529.0للبنين األولى الكويت ثانويةاالنبارادبيزبن الحج حسن مصطفى57015191821314022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة527.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين كريم محسن زهراء57016131822098073

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن غالب ديوان اسراء57017141822135004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن علي حسن هبه57018111822075053

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالحميد عبد محمد هشام علي57019131821001069

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين راضي هاشم زهراء57020131822281017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة511.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبييحيى احمد عباس مصطفى57021131821003066

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين علي حسين هناء57022131822096036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعيطان محمود غازي صفيه57023141822144033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحسين الحميد عبد ظاهر عباس57024211821074033
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل ثامر اسعد جنان57025111822063008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخادبياحمد المجيد عبد مشتاق حسين57026101821023003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيزياد فرحان ناجي زهراء57027121822091021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمصطفى االمير عبد حسن فاطمه57028121822127088

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عباس خالد أيشن57029131822086001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعباس يونس عادل اميره57030101822118010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيخلف هللا عبد حسين عذراء57031111822070052

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان هللا عبد زهير رنين57032131822073053

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة495.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيمخلف مهدي رزاق رائد57033211821262007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيحميد االمير عبد ثائر محمد57034131821015045

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمطر محيسن علي حسين57035141821061046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسومي عادل زهراء57036131822073061

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد رحيم صباح غفران57037121822093026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد حسين صفاء نازك57038131822070071

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيفائق فؤاد علي محمد57039131821015054

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيساري زياره باسم زهراء57040111822076049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد عاشور طارق بالل57041101821013023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيعباس محمد باسم جمانة57042101822101010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود علي محمد رقيه57043141822082016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيياس خضير عادل سجى57044101822111015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيعبد سعيد جاسم عاليه57045101822103024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيمكي حامد احمد لينا57046101822090032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيكريدي هالل سامي فاطمه57047141822073076

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيويس وهيب ابراهيم جواهر57048141822124019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيكرم مراد شاه احمد حسين57049151821006025

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيمدب عواد ذياب ياسر57050131821027038

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيلوتي هاشم سلمان فاضل57051131821026056

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمثنى مصطفى سعد سجاد57052121821009075

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسين ضياء هدير57053141822093088

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسلمان نعمه احمد اثير57054251821024011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد حمد علي مثنى57055141821026090

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير حسين علي نور57056131822072052

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجواد محمد باسم محمد57057231821160032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان الحسن عبد علي محمد57058131821025037

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد وليد عمر ايمن57059131821029011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبياللطيف عبد قاسم حسام زينب57060121822089042

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعالوي جاسم كريم زينب57061141822070054

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد حسن حيدر زهراء57062151822054038

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيعبد الجليل عبد محمد سجاد57063111821020040

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسعد صكيب محمد جعفر57064101821060025

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم جابر عامر فاطمه57065121822118034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيخزعل عزيز ماجد مرتضى57066111821011058

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيحسين الجبار عبد سعد اسامة57067101821018005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعباس صادق محمد جعفر زهراء57068111822094038
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيلطيف خالد فاضل تبارك57069141822072011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب فاضل قاسم غفران57070141822095067

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعويد سالم فاضل زهراء57071101822096035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي سدخان عدنان فاطمه57072131822111094

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور محمد جمعة كرار57073131821008117

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن الحسين عبد نزار طه57074101821029017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيعبود عباس علي ضاري57075111821181047

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيعلي الرضا عبد ناصح احمد57076101821001002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد داود حسين احمد57077141821038005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسليمان ابراهيم يونس مصطفى57078151821001139

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيطه سعد رعد مصطفى57079131821001094

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم حسين ستار حسين57080131821013010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيعباس علوان كريم زهره57081101822125010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيدهش جساب نعمه فاطمه57082111822108078

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود شكر نعمه بالل57083121821010011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حمود حسين ضياء57084141821176045

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم جبر قاسم زهراء57085151822050041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل اسماعيل انس احمد57086131821001007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيموسى كاظم حيدر ايات57087121822127013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعوده احمد مصطفى محمد57088141821037283

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيمتعب حازم عدنان امين57089101821160007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد خضير السالم عبد مينا57090141822127061

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي سعد ساره57091131822100028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيكامل وضاح غسان مريم57092131822073121

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيزيدان هاشم بدر شهد57093131822073084

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم المجيد عبد محمود طيبه57094131822110021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعدوان عزيز سلطان جعفر57095101821027024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر مطشر احمد مصصطفى57096131821017129

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعمران مهدي صالح سجى57097101822118047

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم حسن جبار سيف57098111821202032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان كاظم احمد ابوالفضل57099141821026001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحمد سويدان يوسف يونس57100261821015123

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمراد اخي يوسف علي57101111821057070

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيطعمه علي نجيب آيه57102131822097006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيعبد دحام سمير سلوان57103191821013020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين هللا عبد حذيفة57104131821015011

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيعالوي راشد عدنان حيدر57105111821007028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيرشيد مجيد عدنان مريم57106211822160021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعباس الرضا عبد عباس علي57107111821021104

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد ابراهيم محمد نرجس57108141822071061

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيالفتاح عبد احمد فتاح رقيه57109131822072012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم اسماعيل عامر علياء57110121822128016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد قاسم حاتم امير57111101821004003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبينوروز مير سايه فرحان هدى57112151822054118
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد هاشم ليث فاطمه57113141822082033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبتر شون جبار حسين57114151821015021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مجيد علي مريم57115111822070068

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيويسي طاهر الغفور عبد مجتبى57116151821011032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعيسى طارق محمد عمر57117141821013110

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد اسماعيل علي اسماعيل57118121821044010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيغدير عباس محمد سماء57119101822094018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي صالح علي هاجر57120101822118081

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبياحمد هللا شاء ما قحطان هللا عبد57121101821052016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي حمود كامل مصطفى57122141821027090

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيخضير سلمان احمد فيصل57123111821032046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيخليل ناصر حسين زهراء57124111822101021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيناجي محسن ناجي احمد57125131821015005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجابر محسن اسعد الحسن ابو57126121841031010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة547.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمصبح راشد صالح فاطمه57127131842070166

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة545.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالدين محي ناصح فرحان ساره57128201842344052

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة541.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم حاتم حسن المصطفى محمد57129151841001062

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة538.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد علي رائد مصطفى57130121841030175

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة537.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر حاشوش حمود زهراء57131121842105062

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة535.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغضيب موسى عيدان زهراء57132151842047077

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة533.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فالح حيدر زهراء57133151842053034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرخيص جبار العباس عبد زينب57134121842110041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم شياع الجليل عبد ارجوان57135141842086002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة529.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد سكران عبدالرزاق عمر57136131841020064

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة527.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي زياد سراه57137141842096013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين حسن طارق زهره57138131842210008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجنار حسين طالب الحسن نور57139121841030197

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود اديب محمد فائز تبارك57140141842070019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكيطان كاظم عالء الزهراء نور57141121852089041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيادهيم شنان مهدي حسن57142151851015017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيطوفان بدر علي الدين نور57143221851004066

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور سلمان داود حسن57144161851085025

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبود صاحب عالء هللا عبد57145101851015033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجبر حطاب محمد رسل57146131852281009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة617.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةادبيشبيب محمد حامد علي57147131821224007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة553.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيعلي هللا عبد سامي رند57148101822120023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة548.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد طليب سعدي يقين57149121822102102

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة542.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيعيفان علوان صبحي مصطفى57150211821010054

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة542.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيكامل ثامر هادي محمود57151111821059092

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة540.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيسعيد رشيد حسين نبأ57152101822097021

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة539.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح خليل صالح شيماء57153141822067064

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة536.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس علي خضير ياس57154121821011042

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة536.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيظاهر رحيم حارث مثنى57155131821001076

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة535.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبييوسف الحج الحسن عبد علياء57156121822098064
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة534.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم حسين علي57157111821151056

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة532.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيأبراهيم غازي فيصل أحمد57158121821029002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة531.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيكرده  حكيم حسن محمد االء57159111822136006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد حسين عمار رسل57160121822092019

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة529.0للبنين حمرين ثانويةاربيلادبيخلف جميل والء بكر57161311821011007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة529.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبينواف محيميد كفاح عمر57162191821071047

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة528.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبينعمان مهدي قاسم محمد57163191821109120

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة528.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيحمه اسماعيل عصام عمار57164131821008112

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة528.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيرحمه حسن محمد هللا عبد57165131821008088

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة527.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحيميد عباس خليل ورود57166121822177014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة527.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيرشيد محمد ياسين حارث57167101821011010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة527.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيدرع الرحيم عبد حيدر كرار57168111821034046

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمود شاكر اسراء57169111822070003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد الوهاب عبد وسيم مريم57170101822079022

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيجدوع يحيى ثامر مريم57171101822120062

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس محمد االمير عبد رسل57172121822099018

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد علي حامد االء57173121822104002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم هللا عبد ناصر هاجر57174131822099058

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة525.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيجبين منشد ناهض احمد57175261821175003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة525.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيزغير حسين حمزه سجاد57176231821186010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيشمخي هليل كريم زهراء57177121822112055

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم نوري حيدر كرار57178121821002035

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن جبار قاسم رشا57179121822098029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعه عباس العزيز عبد ياسر57180131821006115

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيخالد الرزاق عبد نصير آمامه57181131822074002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن كريم هاشم هللا عبد57182131821042051

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيشمال حريز صالح مثنى57183101821160038

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبياحمد عزيز عصام قدس57184101822101045

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيساجت كوكس فاضل حسين57185151821010027

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعوده خالد فالح فاطمه57186111822071094

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيسدخان هاشم اسعد غفران57187111822117028

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيمشكور هللا عطا احمد مؤمل57188141821048077

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيزبون محمد رياض جنان57189131822118039

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمد قحطان طارق57190131821004038

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيحسن سلمان رحيم رحاب57191111822069012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيعباس ذياب فيصل مها57192111822130015

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر كاظم رسول مصطفى57193131821012148

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود سلمان حيدر يسر57194111822074062

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيطعمه منصور خالد مهند57195141821036082

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيفرج ياسر جالب بهاء57196141821210011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيعلي النبي عبد علي زهراء57197231822085007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم عباس ضياء نور57198131822118162

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيضيف يوسف يعقوب سجاد57199131821042039

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عطيه علوان ميالد57200101822118072
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر غني الدين عالء فاطمة57201141822076076

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة523.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيجبر جسام علي حسين57202261821176009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمريدي بلعوط محسن زهراء57203121822098044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيزامل جوده الحسين عبد رسل57204131822098049

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيخميط ربح مخيلف حسين57205221821055014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيرمضان عباس نسيم سجاد57206121821025051

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيالصاحب عبد صبيح رياض علي57207101821015042

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيعلي نايف مالك صادق57208101821160020

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيحسن طلب صباح محمد57209191821108019

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين فاضل عباس زينب57210141822102048

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي لطيف فاضل ضحى57211121822103034

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان داود فالح حسن57212111821015029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان عارف خالد رواء57213111822064029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة521.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيعلوش حسن عماد علي57214111821204121

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة521.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان جبار احمد علي57215141821038084

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة521.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي يونس مهدي زهراء57216151822046030

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة521.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصبار كاطع هيثم حوراء57217151822044027

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة521.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيجاسم مخلف مصلح خالد57218191821071021

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبييوسف حنون سلمان هديل57219141822110158

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحمد جعفر صباح كرار57220111821009074

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي شاكر الخالق عبد علي57221141821030044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكامل هامل الكاظم عبد شهالء57222141822075136

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيبدن عبدهللا وسام مصطفى57223121821034171

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالحسين سلمان داود امير57224141821013029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيفتحي هاشم كامل نور57225101822110101

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد رشيد رضا رباب57226141822081019

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيالرحمن عبد لطيف العباس عبد تبارك57227261822074008

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود شاكر محمد زينب57228151822050054

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيمحمود حمد شهاب حمزة57229211821005017

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيسفيح كاظم جواد علي57230131821017078

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيراضي محمد اسامه فرح57231121822095026

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محسن حازم ساره57232131822118091

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم سهو سالم الرحمن عبد57233111821181050

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيجبار عوده محمد زينب57234111822077011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمد ياسين طه كوثر57235151822058073

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيكدير رشيد ياسين رشيد57236101821010008

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيشهاب محمد قيس بكر57237131821004018

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ناصر نعمه احمد57238131821004010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد اشرف رعد يوسف57239131821030079

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان انور فؤاد ابراهيم57240131821031001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيجريمط حسين عباس سجاد57241261821026029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمشكور عواد ياسين علي57242101821055029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد علي تحسين فاضل57243151821002074

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين حسن فالح محمد57244151821075175
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيداغر اسماعيل عادل رسل57245121822125035

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيمطرود حسين رائد نبأ57246111822112121

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيرمث عباس مهدي االكبر علي57247141821024133

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيجاسم صالح طالب اقبال57248191822283002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد شلتاغ محمد كرار57249131821007046

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى حميد رشيد مرتضى57250131821002071

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيتركي حقيد مشتاق العابدين زين57251131821012063

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد علي محمد باسم بنين57252141822079023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحسن خزعل محي حسين57253261821015029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر بشاره علي دعاء57254121822091012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيناصر الرزاق عبد قصي عمر57255111821028040

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيصابر سعيد هشام فرقان57256131822129016

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم لطيف اركان اللطيف عبد57257121821008015

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد خليفه هللا عبد منير57258101821013074

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبياسماعيل فاضل رياض فاطمه57259121822089058

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خلف نوري زهراء57260141822072031

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيفرحان خشمان صادق احمد57261191721095005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي عباس ماجد زهراء57262131822098072

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيشفيج كاطع خالد بالل57263261821047026

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزغير عباس ضياء محمد57264151821001108

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعد ناصر محمد مصطفى57265151821001136

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد هللا عبد احسان ساره57266131822105024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبد سلمان نور57267111822069033

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيخلف هادي رياض مصطفى57268211821076044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم كامل عزيز احمد57269101821016007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيسعد الواحد عبد وليد علي57270131821024074

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيسبهان الرزاق عبد اياد زهراء57271111822064030

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيشيال العيبي عدنان ايه57272111822108013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيدهماج بدر محسن سجاد57273101821005020

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيابنية الزم خالد كرار57274131821038034

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد علي خالد هبه57275121822103053

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيدرويش مخيط تحسين حيدر57276131821045044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين سلمان عبدالرحمن احمد57277141821177006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعواد محمود عدنان عائشه57278101822118055

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم عبد عباس زياد كوثر57279101822076031

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيثامر عباس الرسول عبد لينا57280101822103027

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعبود محمود صبيح حسين57281261821013036

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيحميد حسين رضا شهد57282101822095014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيعوده حسين خضير ابراهيم57283141821027002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة547.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم زيدان الكريم عبد آيه57284121842089003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة540.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجيد حميد يحيى محمد57285101841026224

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة534.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم محمد يعقوب صفاء57286121841022043

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة533.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد مجيد رياض فاطمة57287131842091099

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات االهلية التكامل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسوادي عباس حيدر الهدى نور57288141842130006
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة530.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيغربي مخلف صبار محمد57289101841013123

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة528.2للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيصادق شبيب محسن مصطفى57290151841012055

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد هاشم باسم روال57291121842107080

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس فاضل فراس فاطمه57292121842110064

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم علي حاتم نور57293101842093035

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة513.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي فرحان سعد مرتضى57294141841036029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم محيبس مالك حوراء57295131842070059

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيناظم سعدي حيدر نور57296101842091094

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمراد كريم حيدر كرار57297101841008031

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبر صبار ضياء علي57298101841022029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة505.9للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد خضير عباس اسماعيل57299141841034006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد محمد احمد مروج57300121842081007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود سليمان جمعه شمس57301101842136036

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرزوقي الحميد عبد سرمد تبارك57302131842073016

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه هللا عبد جمعه أيمن57303101841208003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيمرعي علوان محمود اسيل57304111842073005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد شهاب الناصر عبد رحمه57305101842093011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس احمد جالل حنين57306101842137022

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عادل محمد حسنين عادل57307101841019066

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان صالح علي مالك57308141842142032

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالرزاق عبد الجبار عبد خالد حيدر57309131741022044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيلكن اليمة عبد ناجح زهراء57310121842231090

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد احمد هللا عبد زينب57311111842071042

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيهاشم ابراهيم خالف هاجر57312101842113073

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد مجيد جمال الحمزة57313101841014008

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم خليل علي حسين57314251841009072

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر غازي يحيى نور57315111842073090

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي جاسم احمد اساور57316131842283002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل حسن احمد ظاهر57317101841041036

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد كامل سمير رند57318111842073031

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات االهلية الرحمن احباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم صبحي الجليل عبد زينب57319101842126005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حمد عبد نبأ57320101842120100

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجودي الحسين عبد رعد اوراس57321121842107020

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن خضر طه نبأ57322121842107207

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جمال احمد زهراء57323121842118031

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعداي جبر قاسم بالل57324141841027009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيلطيف الهادي عبد الرحمن عبد محمد57325101841013129

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين فزع كريم نجود57326101842110059

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيكاظم هيالن بشير فاطمة57327211842143072

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد حسن محمد عالء امير57328121841030027

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حميد سالم وسن57329121842106098

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود الكريم عبد حاتم اكرم57330101841026035

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيضاحي عبد رشيد وسام57331101841013158

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيكمر هالل طارق زياد57332231841256027
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائينده ظاهر عايد محمود57333101841041075

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجميل مسعود مهند الهدى نور57334131842073073

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيكاظم هادي باسم الهادي عبد57335211841051011

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم عالء ايه57336131842091028

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمذبوب جثير تركي افاق57337131842284024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيحسون ساجر حسين حسن57338211841026007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيدوحي جبار مزهر تبارك57339121842112029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة479.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمنذور عطا فرحان ريام57340251842100261

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه هللا عبد عزيز منار57341101842090072

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0المختلطة عساكر ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد عزيز فائق الرحمن عبد57342121841173004

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي رجب اياد بشير57343311841024039

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدوس محمد باسم منار57344141842095054

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهجر حمودي بهجت قمر57345111842065087

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علي امين زهراء57346181842236065

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيرضا علي الفقار ذو سيف57347211841002041

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيفياض محمد باسم سارة57348111842110047

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائينوري الرزاق عبد عقيل تماره57349121842095010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض جاسم علي حسين57350121841015003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحاتم شاكر حامد شكر57351121841030080

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد قاسم اللطيف عبد ابراهيم57352101841020002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعيدان ناجي حيدر زهراء57353131842101022

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد احمد علي سرى57354131842100050

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعجوب داخل حازم مؤتمن57355131841016064

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبدالعزيز عبدالجبار حيدر57356131841009010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعزاوي محمد جاسم رحمه57357101842117033

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي عبيد علي حسين57358141841017040

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم مصطفى عائشه57359141842094117

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين مطلك علي اية57360111842102005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحربي مطر كاطع هدى57361151842080133

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن حسين باسم مريم57362131842070194

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي شاكر الدين عز احمد57363101841018003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد قتيبه امنيه57364101842136007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينايف احمد سفيان منال57365101842117091

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيرؤوف عدنان زياد ابراهيم57366111841009001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيخلف ذياب هشام العزيز عبد57367181841014018

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم الكاظم عبد ماجد اماني57368141842145010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد ازبار زياد حنين57369141842068005

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمود شكر كامل رفل57370141842110051

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيطالب جبير عباس حسين57371111841019010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم سامي خليل آية57372121842117003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد اللطيف عبد فراس علي57373101841036013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحيسن سرحان انعيمه فاطمه57374121842112112

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن لطيف صادق حوراء57375121842112036

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي لفته سعد مريم57376121842104029
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيرعيد كاظم محمد زهراء57377121842102043

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر ياسين عباس نور57378141842070100

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة528.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد حمدي ماجد الدين نور57379101851020148

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة515.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيعباس حسن عباس الرحيم عبد57380181851030013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيسليم نوري ناصر مصطفى57381111851002046

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد هاشم مكي مصطفى57382141851016110

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم هندي احمد اسماء57383111852072008

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي هللا عبد طه علي57384101851026080

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين دمشق ثانويةاالنبارتطبيقيحسين عبد خالد حارث57385191851052007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيجاسم هللا عبد سامي احمد57386211851083001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيفنجان قاسم مازن قاسم57387111851041016

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم سامي رسل57388101852118014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيشهاب حمد عماد هاله57389111852092001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة487.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقينحل زيد عبد عوده سجاد57390251851111023

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي جبار صالح الحسن ابو57391141851017003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقينجم هادي عالء ضحى57392101852221036

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيالحميد عبد السميع عبد الجبار عبد هللا عبد57393191851014019

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة485.0خارجيوناالنبارتطبيقيمحمد العزيز عبد هذال حسام57394191851400002

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيطه ياسين يحيى علي57395111851004078

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم خليل اسماعيل ابراهيم57396131851006001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد جاسم اياد اسراء57397121852106001

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن مجيد محمد زينب57398111852072025

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيجوده العظيم عبد صفاء علي57399111851032041

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيطليب فارس شاكر سارة57400111852062013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي حسين جاسم هللا عبد57401121851006018

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان حمدان اياد مصطفى57402101851009025

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد سعيد احمد تبارك57403101852077006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد الحسين عبد عالء زهراء57404101852116012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيهاشم حسين رائد بنين57405231852142013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحيال عويد احمد علي57406121851030064

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكيطان اسماعيل عمار سما57407111852114021

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد مهدي صالح مهدي57408121851006040

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيمحيميد كاظم عباس كوثر57409231752095022

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد جاسم مؤيد عبيد57410181851014014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيكريدي سلمان جمال الدين سعد57411111851011029

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم محمود حميد يمامة57412101852119025

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمنصور حنا اسعد بلسم57413141852112004

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيالوهاب عبد اسعد الرحمن عبد حنين57414101852136003

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليفة سالم مثنى حسن57415101851019050

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيفارس هراط الرحمن عبد مصطفى57416101851006021

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد محمود احمد عثمان57417101851022033

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين هللا عبد الكريم عبد حسين57418101851022016

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزبون جحف حامد نور57419131852093070

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة475.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيلفته معروف لفته مصطفى57420181851280015
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيحميد محمد مازن معاذ57421121851022081

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقينايف سعود طالب بكر ابو57422101851013004

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح ذياب محمد ساره57423101752092006

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد احمد وهاب مصطفى57424101851015051

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيياسين سليم محمد سجى57425121822080012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة541.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيحبيب شالل نزيه محمد57426121821029034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة538.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح جسام حسيب مريم57427121822080022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة534.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيفياض نايف محيميد السالم عبد57428121821174011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة533.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيسهيل عبد شاكر محمد57429111821150088

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيسليم محمد حيدر رواء57430121822080008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي هادي حاتم ضحى57431121822080017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعطيه محسن سالم رياض57432241821012024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيعبد ساجت صادق ادم57433271821026003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيبريج قند قاسم كاظم57434141821028094

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيكنوش علوان هشام احمد57435211821051004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيصبر عكاب منعم ازل57436131822118004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيجبر خليل محمد الرحمن عبد57437111821053086

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينجم علوان فالح هادي57438141821003143

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة506.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيبريسم عواد كريم علي57439261821173023

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد فرحان حسون محمد57440141821205131

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيظاهر ابراهيم احمد ايهاب57441111821156013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيصابط بداي علي مصطفى57442131821014090

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيسحاب حمادي عبد علي57443121821036015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ناجح أنيس ناجي57444131821002083

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبينجم عطيه عباس أكرم57445141821029004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيحسن فياض احمد يعقوب57446101821010029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة499.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيحبيب غريري تركي الفاروق57447111821151010

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم عبد عادل عذراء57448121822016017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيحسن سامي ناجي سعدون57449101821055013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنبارادبيزبن الحج حسن محمود57450191821347083

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد حسين علي اسماء57451111822133008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبياحمد حميد الحكيم عبد مصطفى57452101821024099

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيجابر كريم وحيد حيدر57453231821251075

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيسلطان هادي عباس الصادق57454141821013026

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيهوير خلف محمد صابرين57455121822106029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيفرحان رماح مشعل مها57456181822236039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم احمد هيثم مثنى57457121821172018

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيعليوي الكاظم عبد ياسين اسماء57458231822161001

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيعودة عباس يوسف رامي57459261821044021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد محمد الجبار عبد مروه57460121822106034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة مأرب ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسين ماجد سالم57461101821158012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعباس خضير عذوب الرحمن عبد57462261821176026

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد حسان حميد دعاء57463121822177005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم نصيف العزيز عبد سندس57464121822080014
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيأبراهيم صاحب حسين رياض57465231821190015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد عادي سعد آيه57466121822106003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيعلوان ياسين جاسم حسن57467211821239005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيسعدان ابراهيم كريم ابراهيم57468231821001002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيبندر عامر ابراهيم احمد57469111821150005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعلي وحيد صباح حسين57470261821013035

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيصبح عبيد محمود العزيز عبد57471231821001038

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيكاظم حامد علي نور57472261822084040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيهاشم صبار مرداس علي57473211821057007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيمحيميد حمداوي نعمه زينه57474261822126058

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيثامر نوار احمد مصطفى57475111821151087

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين علي االمير عبد مهند57476151821013092

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيطاهر فرج جواد علي57477121821025065

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجواد محمد كاظم طالب طه57478151821015052

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيشاطي عويد ناصر علي57479131821008106

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيجواد حسين علي منتظر57480261821041040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة478.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيحسين عباس ريكان ابراهيم57481101821159002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيسرحان منصور عزيز الرحمن عبد57482111821166015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة478.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعويد الحمزه عبد الكريم عبد محمد57483261821176043

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيخالوي هللا عبد حسن أحمد57484231821170002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة476.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حبتر يوسف احمد57485121821178002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد جبار رحمن حسام57486111821207020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحبيب صكر محمد عذراء57487101822110077

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة475.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيويس علوان محمد مرتضى57488111821151084

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم محمد حامد الواحد عبد57489101821010012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم كاظم الحسين عبد كرار57490151821004061

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيعلي االمير عبد ولي نبأ57491261822084036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيحمد محمود ابراهيم حارث57492231821045006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة473.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيمحمد صالح محمد علي57493191821292042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيمرعي هادي حيدر سندس57494121822120013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة472.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيجالي عباس ستار الجبار عبد57495111821151044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيسندان عاشور ساجد هللا عبد57496211821024016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة471.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي حسين غني زهراء57497211822137021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن يوسف الكريم عبد57498131821012084

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة471.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيهللا عبد علي كريم حاتم57499231821178014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعباس راضي فارس امير57500211821018005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة470.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيجاسم عبد حماد باقر57501231821197006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة470.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيحسين حميد اسماعيل علي57502231821179021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيمحيسن ظاهر سلمان هشام57503241821012063

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيمحسن غلوه سعد احمد57504251821026002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة469.0للبنين الكندي ثانويةالثانية الكرخادبيخليف حسن احمد عثمان57505111821046014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة469.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمزه عبيد بدر علي57506261821013078

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة468.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محمد سليمان عمار57507101821157008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيكنبار جربوع صالح علي57508101821041035
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيوحيد عليوي كاظم امنه57509141822075019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعباس قاسم فائق مصطفى57510211821018036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة466.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيعبيس خضير محمود علي57511231821190029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيمونس علوان شناوه محمد57512231821034077

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيناصر عليوي حسن وسام57513111821001075

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيتريجي محمد نعيم عالء57514241821014042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم علي مؤيد مريم57515121822106035

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيعاشور عليوي رحيم رفل57516141822133015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محمد حسين علياء57517101822110079

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة464.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعباس خضير عطيه احمد57518261821176003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيمغامس عباس خضير اسيل57519121822103002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيناصر حسين سجاد علي57520271821021048

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبينجم محمد علي سميه57521121822082012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيشياع محمد ثائر كواكب57522141822126021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيحسن خضير حيدر حسين57523181821012011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيعاصي ذياب حميد وسام57524231821179034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيمحمود محمد احمد هبه57525211822057009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيغزال ياسين وليد نور57526121822106043

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعبود عباس عجيل حسام57527271821011015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيسرحان عبيد جاسم حمزه57528101821040008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيذباح راضي كريم مصطفى57529261821047174

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة462.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيناصر عباس ناصر حسن57530261821162007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة462.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيسهيل شعالن رشيد مأمون57531111821150083

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة461.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيعبيد عبد كريم سالم57532231821208006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبياحمد هذال عدنان وجدان57533101822095030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم غازي زياد ايه57534151822054015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبينصار علوان فالح احمد57535101821011005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة460.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيعباس حسين حميد غيداء57536111822157022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيليلو كريدي محسن مصطفى57537241821012058

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة460.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيبربوتي الحسين عبد عقيل سجاد57538211821260006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيعلي حسين صايل رسول57539191821040021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيعبعوب كاظم زيد يحيى57540211821083030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيخضير نعيم محمد حسن57541231821009029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيمعافي حامد صالح عصام57542111821166019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسفيح رحيم علي مالك57543111822076120

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان هادي رعد مهدي57544111821157032

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد حسين علي اسراء57545121822108002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيخليف كاظم طالب زينب57546261822083032

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيمجول ثامر اياد مأمون57547111821053124

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم فالح ماهر57548111821029094

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيعذار مراد سعود نبأ57549141822121026

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة458.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيمطلب مهاوش عداي عماد57550111821150071

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةادبيابراهيم جليل محمد ساره57551321822025003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمردان سعد جبار عادل57552271821038053
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيزوير نعيم حسين صفاء57553101822125016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة457.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجبار عوده محمد باسم57554111821028007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة593.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطه حمادي هيثم استبرق57555121842106003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمود خضير يوسف فاطمة57556121842084032

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة566.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف طه رسول ايات57557121842106010

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة552.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيجوير علي حسين ليث57558121841020103

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة546.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي مخيلف مزهر فاطمة57559121842115013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة546.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيصالح حمد خالد زينب57560121842020024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة541.0للنازحات النصر ثانويةكركوكاحيائيسعود فرحان طالب بتول57561201842168002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة541.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيسليمان دريب جالل البشير احمد57562191841362003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة539.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي حميد سامي زهور57563251842084325

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة532.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائينجم علي شمران يونس57564231841178044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة527.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحسن محمد سعد كرار57565271841019054

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد هدى57566121842084048

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة523.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعمران طالب مظهر سالم57567111841209029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة521.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل عباس حكمت سحر57568121842115008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد عبد سمير اسماء57569111842121002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم صلحي ياسين االء57570101842115017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيغالب ابراهيم خليل القادر عبد57571101841205060

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد كامل صالح دعاء57572121842084012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيحميد كامل نافع عمر57573231841051072

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس كريم خليل محمد57574121841028015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيراضي خلف باسم مصطفى57575111841209061

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمندي جاسم ناظم طيبة57576121842108044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصكر احريب احمد شهد57577121842090025

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة511.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي عبد حامد رنا57578101842110024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمدان مطشر شاكر شهد57579261842250188

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكريمط جاسم عبود محمد57580231841008148

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم انور الزهراء57581221842139017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحاجم محمد كامل علي57582221841023064

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة509.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيحمود عبيد سعد علي57583231841181034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد ظاهر سلمان سالي57584121842103013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي عدنان مآثر57585121842230012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيهلوس وجعان سلمان محمد57586231841257115

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيبديوي مطر جفات قاسم57587241841016052

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيزويد ياسر حسين علي57588261841169011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائييوسف ويس علي عباس اوسط علي57589271841045022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيلطيف عبد محمد مروان57590191841066126

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيضمد علي احمد العابدين زين57591261841205016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد ابراهيم حميد احمد57592101841011004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكامل رشيد بالل حنين57593121842084011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيمحمد ندى جبار هاجر57594231842131044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيسمير مصيخ محسن قيصر57595231841051076

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن عصام حنين57596101842106005
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة505.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيياسين علي حسن صباح57597231841211008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيبستان عبدهللا صالح حسن57598261841032003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيحسين هللا عبد سالم محمد57599231841034075

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود حسين محمد حوراء57600121842108017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيمحسن محمد علي محسن57601221841091087

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير حسين ناصر رند57602101842092004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة503.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيعبد موسى صباح سالم57603251841113011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة502.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيبديوي صالح اسماعيل علي57604221841229011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسين ناصر هللا عبد محمد57605191841009183

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحميد ورور حسين تميم57606121841020027

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيسهيل عطا صالح نور57607101842221065

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة501.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيصلبي حسن الرحمن عبد ياسر57608101841157006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان محمد احمد كوثر57609141842134090

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيشاهر فياض نايف ميس57610271842088134

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيثجيل فهد لطيف علي57611221841370016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائينوح عبد هاشم عايد تبارك57612231842140009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيفاضل دهام مزهر اكرم57613191841050003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي كريم ساره57614121842106042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحسون علي اسماعيل محمد57615191841066100

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيسبهان عواد عقيل محمد57616241841036095

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيروج جبار عادل عباس57617111841209035

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم احمد صالح الرحمن عبد57618121841014020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم فاضل عباس تبارك57619121842106015

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيكنو فزع احمد مصطفى57620101841022042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيسلمان داود عباس دعاء57621261842250038

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعبود مجيد رضا محمود57622251841116043

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعيال عارف ماجد غفران57623261842251016

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعبد كاظم محان كوثر57624241842117101

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعبيد خلف حازم سراب57625231842119124

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين محمد مؤمن57626241841207247

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن سامي عبد بكر57627101841055011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيكناص فرحان محمد جاسم57628191841066029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيشمير عليوي راجي علي57629261841038066

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيياس هللا عبد صباح ساره57630111842084081

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيحبيب صاحب اياد مصطفى57631231841181055

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عطا عبود ناجي نذير57632121841022119

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة496.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيعلوان حسين احمد عباس57633211841248012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيعلي محمد باسم محمد57634231841256056

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود حسن سامي هاله57635121842080029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن ابراهيم اسماعيل هدى57636121842084046

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبود عباس خضير محمد57637251841010118

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيالساده عبد مطرود رسمي احمد57638221841365005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد هاشم محمد ياسر57639231841046033

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيسلمان حسين علي العابدين زين57640211841025008
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيكاظم جياد طارق زياد57641261841016029

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحايف مهدي قائد احمد57642231841033008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةاحيائيظاهر عبود ثابت سيف57643141841174003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيدنبوس احمد حميد حسين57644261841037007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد عبيد ناصر هللا عبد57645111841048012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعطيوي حنويت محمود بسام57646241841207047

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي حسين شاكر علي57647241841003110

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيمحمد مفتن صادق علي57648261841016042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيمحمود الرحمن عبد جمال رغد57649261842126024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد ياسين ياسر سجاد57650101841024012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسين حمزه حسين57651241841027038

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد ابراهيم جمعه نسرين57652101842155020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسليمان حميد الجبار عبد صفا57653121842130024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبد مزهر زهراء57654131842122011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيعويد مطير عيسى عمران57655221841277017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرويضي مظلوم محمد كوثر57656141842102041

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيعلي حسين ظافر حسين57657231841051022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم تعبان علي حنين57658121842094047

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيسليمان دريب فالح محمود57659321741006018

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيخليف عبيد كامل عامر57660221841022031

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيسلمان وطن مجيد حازم57661221841277002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيرشيد نايف خالد هللا عبد57662191841066064

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائينزال مزاحم سعد انور57663181841141009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيخميس علي محمد مصطفى57664141841021156

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيالهادي عبد زيد عبد نمر علي57665251841150260

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0الشيعي الوقف للبنين الغربي الحمزه ثانويةبابلاحيائيمحروس محيسن محمد صباح57666231841037007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيساجت عبيد عيسى اديان57667261842087004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم العالي عبد حسن علي57668241841069023

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيزغير هادي صالح مهدي57669231841251225

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعوده محمود شاكر ساره57670231842119121

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر خزعل باسم اية57671141842132009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكريم أمانه حسين ايه57672241842138004

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عباس اياد ايمن57673241841021005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر هاشم علي مرتضى57674151841007133

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيحمد عبدهللا كاظم سمير57675231841001036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبيد كاظم محمد مرتضى57676251841205197

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيداخل شاكر جاسم محمد57677241841208020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس قاسم عباس ايه57678131842283008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيجبر سدخان كامل كرار57679221841318013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين رياض رزاق حيدر57680241841005054

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيغايب مسعود ساجد سامر57681211841055011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيشرار شالل بشير سفيان57682101841041032

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشاكر محمود شكر تبارك57683121842118014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيحسين كريم حازم رسل57684231842128018
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيغزاي فرحان ناظم امجد57685241841169009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطر جمعه فاضل علي57686111841025055

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم نعمه طارق مصطفى57687231841008174

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعبيد رسول اركان منتظر57688221841311078

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيزبار أحمد ثائر محمد57689191841066102

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيمحمد يحيى مصطفى الدين نور57690211841062041

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حبيب عدنان اسراء57691121842106005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعلوان كريم صالح زهراء57692231842119095

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيالحسين عبد علي حسين علي57693261841162011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد علي دعاء57694121842080009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عريف حسين حنان57695241842025007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشليه حربي علي حسن57696241841009017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطر لطيف باسم سرى57697121842231094

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه هادي نعيم احمد57698241841157001

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحمود علي خضر محمد57699191841041039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيمعيوف زبار عماد ماهر57700191841050012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائياالمير عبد الرسول عبد بهاء هدى57701241842121216

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيبطي سلمان علي امال57702291842051018

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد صاحب حليم هللا عبد57703241841061020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي صدام رعد عذراء57704151842042063

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحسين منذور فاهم منتظر57705241841027142

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيرسن عكار اسماعيل نوران57706221842301014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبود مرشد مسعود57707191841347021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل حسين حيدر هللا عبد57708241841074020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيغايب جابر حسين ساجد57709241841017024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيمطلك الحميد عبد احمد نوح57710211841022060

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيعوده محمود شاكر سرمد57711231841010022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد الحميد عبد كمال محمد57712271841001201

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالم دحام منذر أركان57713111841026002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيديوان كاظم ديوان سجاد57714251841001125

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز جوامير اركان زهراء57715131842093047

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم مصطفى نور57716191842373010

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيحنتوش جاسم مرتضى احمد57717241841020003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيعطيه عبد خالد سامر57718311841072008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائيهاشم شذر عزيز مصطفى57719231841161028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد شكر رحمن عمر57720101841041059

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسرحان سحاب سعدون انفال57721121842106007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمطلق حميد عبدالحسين العابدين زين57722251841007092

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيراضي دهيم حسين هللا عبد57723231841051052

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعبيد هادي عالوي دعاء57724261842104030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيزغير ناهي جبر أسيل57725261842085002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة555.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسين طه ابراهيم انتصار57726121852108006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخليفة خزعل العزيز عبد اشجان57727121852108003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم حميد حافظ محمود57728221851016045
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيشمال صالح الحسين عبد كريم57729221851045045

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيصوالغ جابر فارس حيدر57730221851042030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة513.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيصالح عايد خضير صالح57731231851190014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة513.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعبيد افندي محمد مثنى57732231851190023

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة512.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيجبار وشاح حريجة الكريم عبد57733221851073009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة511.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيحسين كاظم علي كرار57734271851021040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة511.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيسليمان محمود الحميد عبد عمر57735121851020027

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم ناصر شاكر حبيب57736221851374014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينويجي علي حسين هللا عبد57737221851045031

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيأحمد سليمان مصطفى ساره57738121852082012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة507.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيشاكر رزاق سامي ليث57739251851111046

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم علي سندال مصطفى57740241851208028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيتايه عويز هادي حمزه57741241851011008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد حسن حيدر وعد57742271851037053

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم عباس خلف مصطفى57743111851025042

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقييوسف العالي عبد محمد مصطفى57744241851017095

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد عجيل سالم مرتضى57745221851374073

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد حسين صالح57746121851010006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيصخي عودة فاضل االمير عبد57747221851019039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد لطيف غالب مصطفى57748161751039106

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيلفته كاظم الكريم عبد حسين57749221851092008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيموسى هادي محسن عالء57750231851051071

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيمطلب زغير ستار علي57751271851020040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحسين ناصر دبس باسم57752271851024012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين رهمه علي باقر57753241851005014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي يحيى بهاء الدين عز57754241851016068

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد عجيل حكيم وسام57755221851374094

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيغثيث ابراهيم محمود بكر57756111851025007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد فيصل كريم عمار57757241851018040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيناصر عبيد حميد سجاد57758261851014030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيحشف عكله رياض حسين57759221851304007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة492.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيحسين محمد عباس آيات57760231852166002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعويد عبد علي عثمان57761111851025028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيحسين عجيمي يوسف علي57762271851046085

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس محمد مهدي ليث57763241851017077

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة490.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيكاظم صاحب عماد محمد57764231851224034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعنبر صابر عبد محمد57765141851018099

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيتطبيقيمبارك جمعة نذير تقي محمد57766221851015024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيهويدي النبي عبد عباس الرحمن عبد57767111851025021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحجي خفيف كريم هاشم57768241851019052

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقينفاوة رشم عبد اسماء57769161852154002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيجاسم محمود صالح محمود57770211851053040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقينزال راهي حسن محمد57771221851310135

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد علي عبد فائز امير57772241851006008
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيمعين اسود حيدر كرار57773251851013037

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسن هللا عبد باسم مثنى57774231851011039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيراضي محي جبار سيف57775281851151266

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيمطر ناصر شاكر داود57776221851332005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي نعمه محمد مرتضى57777221751095038

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيكاظم حمزة علي احمد57778231851010003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقييعكوب بديوي عبد عباس57779241851011014

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعنين الجواد عبد كريم حاتم57780241851016017

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان لوكان غافل عقيل57781241851014036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن اركان الرحمن عبد خديجه57782241852136003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقينجم حسين علي سيف57783111851156028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيجاسم علوان حبيب أحمد57784271851009001

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيثويني ناصر سعد الرزاق عبد57785261851023031

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيعواد محمد علي زيد57786251851113018

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جحيل عيدان علي57787221851042044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيموسى الكاظم عبد جواد جعفر57788161851038021

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيموسى نخاله حسن امير57789241851400001

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيجبار احمد عبدالجبار محمد57790231851001045

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعليوي جدوع اياد حسين57791231851190007

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل سلمان محمد الرحمن عبد57792101851011019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعجيل حمود رعد نبأ57793221852105069

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيدوخي حاتم جاسم حسن57794251851007036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىتطبيقيحسين هللا عبد رحيم سيف57795211851273013

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيمصلح علي حازم احمد57796121851020003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعباس صبار علي حسين57797221851077020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيسليمان مزهر احمد غيث57798221851010090

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسن هللا عبد سعود ياسر57799231851011050

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة482.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيحمود محمد علي فاضل57800231851181053

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيعليوي هللا عبد احمد مصطفى57801231851026033

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيدريز حنون محيسن عباس57802221851070027

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيابراهيم عبيد حسن مصطفى57803231851027048

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيجويد احمد مظلوم حنان57804271852091024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيصالح جابر ماضي عباس57805231851014027

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة481.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود احمد خلف معتز57806191851287082

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جليل صباح حسن57807251851122034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيسنوح عداي نادي حسين57808221851311062

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيأحمد محمد رياض أحمد57809221851270002

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيجاسم ابراهيم طالب حوراء57810271852160039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعلوان رحم طارق الدين تاج57811261851011009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيمحيسن جبر ميري محمد57812241851017085

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيفجر نوري حسين علي محمد57813241851025019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيجباره فاضل عباس حسين محمد57814221851026079

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقي عبد حمزه جبار حسين57815251851008039

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0الخارجيونالديوانيةتطبيقيسفيح عبد حاكم كامل57816241851400011
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيبراك فهد ثامر هشام57817161851017076

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيعلوان محمد عبد هدى57818211852170022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة648.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي جسام عدنان غفران57819121822113015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة595.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي هادي حسن هللا هبه57820131822102031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة594.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيكاظم عمر فارس يسر57821261822083071

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيسالم محمود ياسر هاجر57822121822128018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة587.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي ابراهيم لقمان زينه57823121822101010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيعباس خضير احمد ندى57824191822257009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة575.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنبارادبيعباس عبد سمير تبارك57825191822259001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة573.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد مظهر ثامر هدى57826141822122034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة568.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد خالد حسين رغد57827121822081008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة566.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد منصور احمد اخالص57828141822122002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة563.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته جابر رحيم اسراء57829131822118007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة562.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيالرضا عبد صبيح خالد سما57830111822088021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة562.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن احمد سالم تبارك57831121822106010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة562.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبياعلي كايد هاشم مروه57832141822073086

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة560.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمنشد الحسين عبد محمد منار57833151822053072

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة554.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيابراهيم خليل اسماعيل عائشه57834231822128049

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة554.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيصحن كاظم فؤاد شمس57835111822117027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة552.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعويد عبيد علي زينب57836111822083025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة550.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبييونس ضرار صهيب ماريه57837131822102023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة549.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود شكر شوقي شهد57838101822092013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة548.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبياسود حميد عادل ضحى57839121822100023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة547.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعذيب جواد سالم زينب57840141822134032

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة546.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيسلطان حاجم عصام بتول57841231822081006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة544.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيمحمد عباس فاضل نور57842211822156017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة544.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبياسماعيل جبار ماجد يسر57843121822105169

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة540.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيعبد عيسى تركي ساره57844101822108027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة539.0للبنات المسائية المثنى ثانويةاالولى الكرخادبيشوشي مزهر سعد عسل57845101822220021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة539.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعباس علي عدي ساره57846101822110052

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة537.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف صالح احمد حنين57847121822016005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة537.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم حسين حيدر ديانا57848141822111011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة537.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد عباس ناصر زينه57849101822084015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة536.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد علي خليل حوراء57850121822103013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة536.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم حمد احمد فاطمه57851101822090028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة535.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد نجم خضير ضحى57852111822078024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة535.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيمعارج زياره سعد زهراء57853101822089013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة535.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين مجيد مكي دنيا57854131822091042

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة533.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيداود محمد حازم فاطمه57855121822112090

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة531.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيداود عطا حاكم ميناء57856141822088061

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة528.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمصطفى الحفيظ عبد بسام امنه57857131822073012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة527.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصابر عاتي علي زينب57858151822049059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيالعيبي محمد رائد ضحى57859131822091082

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيغريب شهاب حميد سبأ57860101822106009
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيمحمد رجب حسين الزهراء فاطمه57861191822257007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة521.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي خزعل سمير اميمة57862131822171002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة521.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح قاسم الواحد عبد ميس57863141822071057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةادبيسليم امين كهالن اسماء57864321822032001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح فريح طه اسراء57865131822102001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيعذيب زامل رياض يقين57866141822191071

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيسيد يوسف رعد نرجس57867151822054106

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة519.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيحسين علي عبد صباح رسل57868131822401024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيخليفه حميد هيثم شهد57869101822113024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم حسن محمد نرجس57870151822054108

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيمعيجل سموم رعد زهراء57871131822081006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيخشان جابر جمعه مروه57872141822069055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0الخارجياتالديوانيةادبيدوالب طويش رحيم حوراء57873241822401011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة518.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيعداي علي عدنان امنه57874121822177001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيسعد جاسم دالل عهود57875141822088046

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيعلي حسين محمد سمية57876211822176010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيمحيميد محمود ماجد نور57877101822109105

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيسليم كريم مأمون زينب57878131822110017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيعبد فرحان غازي زينب57879261822125006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيجلوب خلف شاكر الهدى نور57880111822075049

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة511.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان حسن بيان مريم57881151822048104

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف زيدان خميس منتهى57882121822096027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيساهي القادر عبد صباح رشا57883231822095015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي احمد قاسم ابتهال57884111822084003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيعواجه زامل خالد ورقاء57885131822078054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبينوفل شفيق حسين نرجس57886141822065061

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف سلمان عامر اسماء57887141822067012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسين فاضل استبرق57888101822109005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيزناد عباس فراس زينب57889121822099039

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم احمد داليا57890131822101023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبياغا باش نظامي حيدر نرجس57891141822115081

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعلي احمد شهاب نور57892101822109104

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد ياسين ماجد حوراء57893121822090014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته جاسم محمد رسل57894131822086022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد غانم شريف زهراء57895121822112050

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان عطيه علي ديانا57896111822068015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيجيدان حمزه محمد خديجه57897141822122011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن جبار فاخر اساور57898121822127002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود هادي كامل ايمان57899101822109016

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبيفياض نده الفتاح عبد مها57900111822129015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيثامر فاضل عماد فاطمه57901141822093067

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسن احمد ايه57902111822104008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيغميش داخل حسن خديجة57903141822109018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيهللا عبد لطيف دريد رفل57904111822085012
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان الكريم عبد محمد الهدى نور57905141822110148

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيكرمش ماهود رشيد وجدان57906141822116028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيخميس محمد جاسم زهراء57907141822143016

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيسالم عبد قصي عائشه57908101822098018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبياعبيد محمد اسعد براء57909141822135009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين نصار حامد منار57910111822084095

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيثويني باتول قاسم زينب57911151822053048

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيشلشال منجل علي حنان57912261822091010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيمجيد سلمان مؤيد تيسير57913211822160003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد جوده سالم زهراء57914131822103027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيغسال شاكر مؤيد غسق57915141822079084

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي محسن زينب57916141822088036

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيرشيد شدهان داود رحمه57917101822110036

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيزوبع خليل كريم آيات57918141822067007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم محمد الدين صالح شيماء57919131822073086

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيرضا علي يوسف شفاء57920111822108055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعبد خليل حامد هديل57921111822084121

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيعواد محمد رسول نافله57922111822073067

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيهجيج عبيد علي اسيل57923111822168001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيحرب هادي ياس هدى57924261822173012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا فرج عبدالسادة قاسم تبارك57925141822074013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيسعودي اسماعيل حقي طيبه57926141822095060

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيتعبان محيسن رعد زهراء57927141822093037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد عمران ضياء سيناء57928141822067059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيحسن موسى عامر افنان57929101822096004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح محمد هاشم ديار57930141822067032

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيعسكر الفتاح عبد غازي غيداء57931101822119022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس علي سعد حنين57932121822118010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيمشاري سعد مجيد ايمان57933121822116003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الوطن ثانويةاالنبارادبيزنبور احمد سالم سهاد57934191822257005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيموحان نايف محمد ايناس57935141822065008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيشيحان عواد ناجي نوال57936121822100033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعوده جبار عادل رغد57937141822115031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد محمد بنين57938121822105028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم عباس صباح رسل57939121822098026

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيعبد العالي عبد عادل اسراء57940281822071001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمود حميد رقيه57941101822118039

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي خليفه هللا عبد ورود57942121822080024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيشنان خماط عرنوص لميس57943141822191057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيردام هللا عبد وليد نبأ57944141822143047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيجواد صباح حسين بتول57945101822152005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيخليل ذياب عباس االء57946111822084012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن عاشور حاتم طيبه57947131822073091

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمهاوي جاسم مطلك زهراء57948141822136039

2889 من 1317 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم عواد عادل زهراء57949121822101007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض علي نوح هاله57950131822111129

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيوهيب غني عامر زهراء57951141822115037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيخلف علوان فاضل طيبة57952101822101038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيتوفيق فوزي محمد احالم57953141822143001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيجابر فاضل عدنان مريم57954121822231025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محمد السالم عبد شروق57955121822080015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبينعيم علي عبد محمد رواسي57956111822079024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عبد حسين مهند نبأ57957111822077021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيغزال احمد باسم نورس57958111822157031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيكعبور مرزوك عيدان فاطمه57959101822109080

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيشرهان السيد عبد ابراهيم شهد57960111822136065

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيسمير فاضل علي مريم57961261822126089

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيخليفه مشوط صالح وديان57962101822099043

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخادبيحمد مشرف قاسم ابتهال57963101822129002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين لفته الرضا عبد ايمان57964141822073012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان عبيد رياض مها57965111822084099

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيالقادر عبد الواحد عبد السالم عبد ريحانه57966101822110044

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد نجم عمار وديان57967141822066050

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته علي سالم كوثر57968141822093070

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعوين محمد سعد نبأ57969261822091044

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين حسن عقيل زهراء57970111822082015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد باسم بدر طيبه57971131822074032

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد شالل المنعم عبد شهد57972111822128016

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيكاظم محمود مجيد وئام57973261822126111

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيخضير عبيد سليم رسل57974111822121011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حميد اسعد زينب57975141822122017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيمفتن جليل رحمان زينب57976141822143021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيهامل حاتم حسين هدى57977101822110111

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم ابراهيم خليل نور57978121822106041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبياالمير عبد توفيق عدي زهراء57979121822098039

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن ابراهيم رائد رفل57980131822073047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ابراهيم الباسط عبد ورود57981131822073153

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبحر سوادي كريم ضحى57982151822049071

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين صبري عباس هدى57983151822045130

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيخلف قدوري مؤيد عائشه57984111822068033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيسلمان خليف سالم مريم57985271822075023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعبود عون عبد سلمان صفا57986231822125028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيغافل علي حسين انفال57987101822109013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيجبر عواد ثامر كوثر57988261822173010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيغضبان خلف زيدان اسرار57989141822110007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم سعد زهراء57990131822098061

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد حبيب ياسر مريم57991101822152011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحوني حميدي ناصر دعاء57992131822123010
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين محسن محمد ساره57993121822092033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيمحمود محمد حسن غدير57994211822156011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيمرهج سلمان علي هدى57995121822099076

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم سعد رحمه57996101822120021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيحسن الرزاق عبد عامر مها57997101822119030

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم حسين محمد صفد57998111822109078

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيسعيد علي حيدر رغد57999111822095041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيعويد مكطوف جليل أنسام58000261822112001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعقاب صبحي عامر طيبة58001141822134038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبياحمد حسين الكريم عبد نور58002101822101057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيطعان عمران محي نبأ58003261822083059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبياهدل يونس عالء زهراء58004151822045055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيكريدي طاهر ضاري تمارة58005111822085006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المسائية الهدى ثانويةاالولى الكرخادبيعبد الكريم عبد سالم ايات58006101822224006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الحميراء ثانويةالثانية الكرخادبيداود سليمان كنعان اسماء58007111822143001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيالرحيم عبد خليل سالم نور58008111822108099

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيجوحي قاسم سليم تبارك58009141822134012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيدويح سفيح سالم زينب58010141822143023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد عباس مصطفى رانيا58011141822076025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى عادل وليد نور58012131822098165

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين محمد رياض ساره58013141822073052

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيحرب هادي راضي فاطمه58014261822173009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الحميراء ثانويةالثانية الكرخادبيداود سليمان داود فردوس58015111822143009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيسلطان جبار كريم زينب58016151822045070

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة489.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس نجم احمد سميه58017121822176011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيحمد كريم حميد سبأ58018101822125012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحادبيعلي فرحان احمد زهراء58019181822093004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعلي رشيد ياسين انفال58020111822068007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعجاج جواد مؤيد سرى58021111822083030

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن صبري علي زينب58022121822105077

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن الكاظم عبد جواد فاطمه58023111822084080

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيشمخي عاصي ستار زهراء58024111822088014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمطرود خميس محمد دنيا58025111822084033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد عبد عناد غفران58026141822073069

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيرحيمه الساده عبد محمد زهراء58027131822094034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيخضر مدحت نوزاد بيان58028131822097009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمشعان جبير خليل هاجر58029121822102099

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيمظلوم هادي ياسر رويده58030141822135019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي منعم مؤيد عائشه58031131822074033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياسماعيل علي عادل ساره58032211822179051

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيمحمود داود عدنان نور58033211822178054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح الهادي عبد نوفل مريم58034141822140052

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد علي جاسم غدير58035131822118117

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعباس هللا عبد عباس بان58036111822078008
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعرسان محمود سمير ميسر58037231822081037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيطاهر مطشر وحيد رسل58038141822065025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم محمد ايه58039111822111010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيماجد مهدي عالوي رند58040111822084037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسين محمد فاطمه58041131822107113

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي راشد جميل ايمان58042141822088010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد كريم راضي بتول58043141822136013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف ضياء آيه58044141822079001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيجبل حميد طارق زينب58045111822121017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن كاطع ستار مريم58046151822055072

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعويد جبار علي زينب58047151822045068

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيالرضا عبد  فؤاد  حيدر  زهراء58048121822401036

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيحماد ذياب كريم اسماء58049121822174001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن فهد حربي أستبرق58050141822083002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحمود صبار حميد شفاء58051101822110062

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيشمخي محمود حيدر آيات58052261822126011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيجواد كاظم محمد غزل58053111822102038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيشرقي احمد محمد نور58054111822150019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيرايش حسين اركان الهدى نور58055141822093081

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمرهج جعفر موسى مريم58056141822134051

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان حسين علي حوراء58057151822056024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد ياسين عمار تبارك58058141822139009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0الخارجياتالثانية الكرخادبيعبد حسن فالح  ضحى58059111822401056

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيساجت عبد محمد ضحى58060131822093070

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيبنيان عبدالمهدي علي زهراء58061141822074043

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبياحمد مرهون جواد تقى58062101822077012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيحمادي ظاهر احمد آمنة58063111822133001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبياجليب كريم عباس تقوى58064261822173002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعسكر محمود رائد حنين58065131822107034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعيسى يوسف محمد ندى58066131822073138

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحسين الحميد عبد علي انسام58067101822110014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيياس حسين علي مالك58068141822067086

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن جعفر عادل نور58069131822098161

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيمراح احمد قاسم صابرين58070101822097014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيغياض عطيه سعد زينب58071141822066021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبينور كاطع عادل غدير58072151822051085

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فالح ثائر رحاب58073151822047033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيعطيه هللا عبد سالم ايات58074231822102007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعويد خالد جمال تبارك58075141822075045

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان محي محمد جنات58076101822094007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود محمد حازم ابتسام58077141822099003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيصالح مظلوم نصر آمنة58078111822133002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعيدان محمد حيدر غفران58079261822126076

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيسلومي زويد رعد حنين58080121822099008
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان حيال رحيم دعاء58081151822055020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيهللا عبد عمر ارحيم نور58082211822091104

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كاظم فراس مالك58083121822091036

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم لطيف امين نبأ58084101822133060

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيكريم كاظم رعد نور58085111822101055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيمجيد حميد احمد نوره58086101822098025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبينايل كاظم عيسى أَسل58087111822129001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحامد خماط علي ريام58088141822191018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح نوار نومان مريم58089101822120064

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيجباره جاسم عدي نور58090101822096075

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن قاسم سالم الهدى نور58091111822099056

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيياسين اسماعيل محمود فاطمه58092231822126055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع صباح علي زهراء58093141822110082

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيصالح كمال احمد سارة58094101822119013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد فاضل محمد رحمه58095131822073042

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم سليم صبيح صبا58096111822072059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعامر جواد عمار سارا58097151822047069

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبينطاح حسين عامر اوراد58098101822110015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيسعيد كامل ناطق زهراء58099231822114020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين سلمان حسين هوازن58100111822133044

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعفريت جبار علي ماريا58101111822082033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيمتعب غنيس يحيى عذراء58102261822084029

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيجواد علي فراس زهراء58103111822094044

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيطاهر غافل محسن زينب58104141822136048

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيخليف دنيف حميد زهراء58105261822135008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبينصيف صالح محمد رؤى58106131822098044

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيجبر عبيد جبار علياء58107261822173008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيسعد نعمه فاضل وسناء58108101822097027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيبهرام محمود ناظم زمن58109151822056034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيجبر هللا عبد نجم ايه58110111822072011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد عدنان احمد هبه58111111822084116

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم محمود رياض شيماء58112111822067031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي راضي عادل فاطمه58113121822125076

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر فالح هادي حنين58114121822105037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبينجف شاكر محمد أيات58115111822128001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيحمادي سالم احمد ورود58116111822119020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحمادي حسين علي دعاء58117111822084030

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبينجم علي شالل احالم58118111822084004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيمحمد صادق رعد مياده58119211822102032

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمنشد صحيب سعد سجى58120121822098057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيعبود حسن ماجد نجالء58121141822143048

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد داود اكرم مينا58122141822125009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان وليد خالد امنه58123111822073005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيشكر  عادي  حسن  هدى58124121822401084
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم حردان صفا58125131822092038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيلهواك هويدي خزعل اسراء58126111822157002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد احمد حوراء58127111822127014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيفالح حطاب حمد الهدى نور58128141822143050

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم أسامه مريم58129141822070087

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد سامي عامر طف58130111822104041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيعطيه جرجيس فاضل حنين58131211822178017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن فاضل عامر الهدى نور58132121822105155

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيكاظم حميد قاسم فاطمه58133261822112018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان ناصر ثامر مريم58134131822094065

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيعطيه هللا عبد علي غفران58135141822151012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن حسن فالح دموع58136121822125031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي فاضل علي زينب58137121822080010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحمزه محسن سعد ايمان58138111822081007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيحشف عذيب حسين نجاة58139141822065059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمود صالح هويه58140111822119019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيصلبوخ كاطع الرزاق عبد غفران58141141822111043

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد كامل عامر تبارك58142111822084021

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة603.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل اسماعيل محمد تبارك58143121842130007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة562.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين صالح ناهي يسر58144151842051124

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة554.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيدايح زبار طه اسماء58145191842226008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة551.3للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخضر جعفر خالد زهراء58146151842057017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة551.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي عبد نزار مريم58147121842084034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن مراد اسماعيل سجى58148151842054091

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة528.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد جياد حمادي ياسمين58149111842133066

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة528.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيعلي حسين احمد زينب58150231842085009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيظاهر الزم كريم حوراء58151151842040045

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائياحمد حماد ناهي فاطمه58152211842109053

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيالرحمن عبد هللا عبد طالب هبه58153151842045063

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان كاظم محمد ريام58154151842046047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخميس هراطه حامد عال58155111842126034

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير عالوي جعفر رحاب58156141842110047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم احمد زينب58157101842109041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة508.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيموان جاسم عيسى مريم58158111842401036

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين نعمة رافد فاطمة58159121842096024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهالل حسن غالي فاطمه58160141842122012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة506.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد سلمان كاظم رضاب58161111842080035

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جهاد كنعان فاطمه58162101842090057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيكليل عباس حامد البنين ام58163261842083007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكريجي حسين علي نور58164121842086051

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوده مرزه طارق رحمه58165141842101014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعارف هاشم جمال مريم58166141842136038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد دهام صالح رقيه58167101842109038

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيالمال حسوني قاسم تبارك58168261842111007
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد مصحب علي ريام58169111842068035

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم عزيز مؤيد ايناس58170111842079006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم منحر علي سجى58171151842048072

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد نجم عماد ايات58172121842105013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد سعدون مصطفى ساره58173101842095031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهندي كاظم حسين فاطمه58174141842070076

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمويسر غيالن كريم حوراء58175151842046037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم احمد جاسم سنى58176101842107023

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيسالم الكاظم عبد قاسم نور58177231842126082

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة498.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي حسين نور58178111842078041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيوادي خزعل ناظم زهراء58179111842105041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيطه غازي امجد مريم58180111842103047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائييونس حميد ماجد عذراء58181111842070078

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة563.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيديوان عباس علي لقاء58182221852397020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة544.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيثجيل راشد عدنان جمانة58183111852127014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيهالل حسين عالء مريم58184291852055032

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة519.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر شبيب رائد زهراء58185141852066015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطتطبيقيعباس سعدون حسين زينب58186261852133003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حسن مصلح هاجر58187101852110077

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيجالب حمود محسن سرور58188231852119054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم حميد بدر جمانه58189131852111009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصالح حسين ماجد مريم58190131852080028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعبد كامل حميد نسيبه58191231852271077

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمد صالح ناطق زينب58192131852098020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيضاحي خلف محسن رؤى58193121852231005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيفرحان محمود عبود سهى58194231852119061

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيداود عبد صالح فاطمه58195231852094015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد محمود هشام تبارك58196101852120017

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشهيد جبار عباس اية58197141852103001

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم عليوي يحيى طيبه58198111852084020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيابراهيم عائد محمد رندة58199111852106014

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد خالد فارس نبأ58200101852094025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيلطوف عبدالجبار علي نهاد58201101752114013

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمطر علي ابراهيم زينة58202101852089008

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبينعيش غافل محمد شفاء58203141822081035

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعثمان هللا ضيف عالء هبه58204131822086077

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة458.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيعلي  صالح  محمد  ورود58205121822401086

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيزيدان كاظم فوزي سجى58206101822118048

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمختاض محسن علي زهراء58207151822049048

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيطرفه حربي صباح رانيا58208141822081018

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيرشيد علي حسين اماني58209121822106006

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد وليد هللا عبد هبه58210131822079068

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيرشيد طارق عمر نورهان58211131822112052

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي ابراهيم محمد ايات58212121822103004
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الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمحي علي عادل استبرق58213221822204002

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالهادي عبد محمد نبيل ساره58214131822073071

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيزبار نيسان ماجد تقوى58215111822063006

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد حاتم دعاء58216131822111038

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسن عباس تمارا58217131822111027

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيصايل كردي محمد نبأ58218101822109101

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس ذياب كريم زينب58219141822065039

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيخضير ابراهيم قيس زينب58220121822105079

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود حمزه االمير عبد تبارك58221141822140009

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس كاظم جالل ايه58222141822079018

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيحمد محمد دريد ضي58223131822099040

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح داود بيات دعاء58224141822124027

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيمكي عدنان علي ايات58225141822140003

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيقدوري هوبي عادل الرحمن تبارك58226121822093011

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد صاحب مؤيد ايه58227131822107025

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم مسلم هالل حنين58228151822054027

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسن عباس لينا58229111822084089

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيمتعب محمد جاسم أمنه58230131822281005

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان الحمزة عبد صباح سجى58231111822128014

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسون الحسين عبد يحيى مريم58232151822045110

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعباس كمر جهاد مروه58233111822070063

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيصطيح احمد ثامر فرح58234101822076029

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسن يحيى شهد58235111822081036

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيلطيف ساير كامل تقوى58236111822072019

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة435.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيسلمان كاظم حميد ساره58237261822176003

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة434.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيفجر نهير فاضل زهراء58238141822109031

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة434.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحسين منصور احمد اخالص58239111822072003

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل سمير رفل58240121822083007

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي سعيد فاخر ساره58241141822071036

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيرحمه جبار محمد فاطمه58242141822222075

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيزاير مرزه حميد فاطمه58243251822056119

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعبيد محي جبار رند58244281822093023

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيرزاق ماجد احمد داليا58245121822102024

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيحسن عبد نزار عصماء58246111822151015

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين عليوي محمد اطياف58247111822083004

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيخزعل صاحب عالء ايات58248151822051010

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحاتم احمد الوهاب عبد آيه58249101822107004

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحسين كاظم حسين عذراء58250141822220022

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيمطلك سعد طالب حوراء58251261822110013

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيفياض سعدون منذر سرى58252111822070039

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيساجت عبد عباس زينب58253141822401071

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسين علي فاطمه58254131822092047

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحمد طعمه حيدر كوثر58255141822191056

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيلعيبي جاسم حسين اسماء58256121822098002
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الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبدن عالوي خميس بتول58257131842105005

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين ناصر حامد ورود58258141842145164

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيجاسم صحن علي زينب58259261842120093

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيحسين ابراهيم حسن اديان58260261842103002

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيالزم سرحان جميل فاطمه58261231842079033

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيكاظم فاخر حيدر الهدى نور58262211842156043

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعباس عجمي اياد تبارك58263231852119018

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود باوي عبدالحسن مأب58264131852093056

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسهيل علي صالح سجى58265111852120008

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم عطية علي زهراء58266111852080019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة582.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيكاطع مرهج حسن هدى58267131822091119

اآلداب كلية/العراقية الجامعة528.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيحمود حسين حميد امجد58268101821150004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيجفات حمزه هيثم زهراء58269121822113009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة517.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين محمود الكريم عبد نبا58270121822106036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة507.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعبد حسن صباح حسن58271261821026008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة505.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيغيالن مطشر كريم هدى58272121822105166

اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيعلي جودت اياد مريم58273101822125021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد هادي سعدي بشير58274141821027017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيفهد محمد قاسم حسين58275131821030023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد فرحان هالل رسل58276121822101006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم جاسم عباس مريم58277131822080063

اآلداب كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل فالح باسم عبيدة58278131821001057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي تحسين غفران58279131822073099

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمهودر عدنان حيدر ايه58280121822105019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيعمار حميد علي هند58281131822074055

اآلداب كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيصافي جاسم كريم سارة58282141822068030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيفاضل هللا عبد عقيل ندى58283181822242066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة472.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيمحمود عباس نايف هللا عبد58284261821176028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة472.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي حميد رفعت احمد58285111821057008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم يونس الرحمن عبد رقيه58286131822091050

اآلداب كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجميل مخلف علي عمر58287111821028039

اآلداب كلية/العراقية الجامعة471.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحمودي جمعه ضياء علياء58288141822110119

اآلداب كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجاسم سعدون محمد احمد58289221821047010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم عليوي حسين رندة58290101822109038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة468.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيعلي عبد عماد لينا58291211822262011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبياسد نوري سمير زهراء58292111822114017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيضمد راضي محمد سجاد58293151821007077

اآلداب كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيفياض كطان باسم علي58294121821009115

اآلداب كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيجياد زياد محمد طوى58295131822095028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيهرمز منصور بشار هاله58296141822107048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعنيد جسام عمر مريم58297131822079052

اآلداب كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد داود سلمان ايهاب58298131821001022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيرشيد خليل توفيق هللا عبد58299111821180079

اآلداب كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبينجم هللا عبد قاسم علي58300131821015040
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمناف هشام فراس يسر58301141822070123

اآلداب كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعواد علي بكر زهره58302101822094015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد ياسين هيثم امل58303131822079004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد علي عبد صباح ابراهيم58304101821060001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم عطيه علي احمد58305131821027007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس فالح سعيد مريم58306131822070066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيعصفور حسين ياسين محمد58307101821009049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي علوان حسين حوراء58308131822099015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد هللا عبد جبار حنان58309121822116005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيسرحان حميد حسام ساره58310131822120012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعادي محمد عبد عائشه58311101822109068

اآلداب كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيناجي هللا عبد مصطفى أيه58312131822073004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيمحيميد جاسم محمد حسين58313101821009012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم اخميس جاسم ابراهيم58314141821027001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعلي عباس محمد طه58315141821013066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيرضيو جبار عطية حيدر58316141821061052

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف محمد زاهد محمد58317141821013125

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد خليل فالح عثمان58318141821015057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد عليوي هللا عبد حارث58319101821041018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعرفي نوري السالم عبد ريم58320141822115035

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم فرج سامي كرار58321111821028045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى فاضل صباح شهد58322131822073085

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم محمد عمر58323131821014066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيشريمط هادي احمد امنة58324111822099005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين حسن عامر حبيب58325151821017014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيعبد حسين هادي علي58326191821040041

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيرخيص عبود عبدالزهره والء58327141822072095

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح خليل حسين فاطمه58328121822123027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي ماهود جعفر موسى58329141821028129

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبينصيف محمود ثائر سجى58330101822109055

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار سهير حسين فرح58331131822092049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيعكلو فاضل طارق صالح58332131821030036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيكاظم حميد باسم تبارك58333261822112006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد عبيد فاضل حسن58334141821210016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن اسماعيل حقي عباس58335121821025057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد صفاء مصطفى58336111821051036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف زرزور احمد نور58337131822071127

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيخلف عبود محمد باقر58338131821027009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيهاجكه عباس السالم عبد فاطمه58339131822107112

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيفاضل خلف عادل هبه58340131822101085

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيمصطاح دشر علي رضا58341111821027040

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي صبحي السالم عبد زينب58342111822114022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيدغباش جاسم نصيف فاطمه58343111822081042

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد سليمان فالح شمس58344111822100017
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيبالسم غني سعد مريم58345151822048107

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم طالل محمد علي58346151821007134

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي محمد الهادي عبد زهير ايه58347131822080008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيفرحان حسين اركان رسل58348211822105012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس احمد عامر كوثر58349111822083038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىادبيعواد احمد سعد حيدر58350211821270021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيهللا عبد محمد سلوم نور58351211822091105

اآلداب كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود حسين محمد رحاب58352141822079038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد مصطفى صادق وسناء58353141822085027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد حمد محمد ايمن58354111821007009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيسلمان ضاري يحيى زكريا58355261821200020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد علي عباس علي58356131821017094

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0بيروت في االهلية العراقية المتنبي ثانويةاالولى الرصافةادبينجم محمد بسام دعاء58357131822237001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حمد جاسم نبأ58358141822079109

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم جميل جاسم غصون58359121822087038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيمتعب عبيد أبراهيم ثائر58360231821011022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيفليح هللا عبد توفيق اشواق58361231822125004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح علي محمد طيبه58362141822085017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيامين صبري رعد امين58363131821017017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم علي طارق محمد58364131821009098

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود كاظم رحيم مهيمن58365131821008175

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد مظلوم كاظم امير58366131821011007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيجهادي حسين علي فاطمه58367141822093065

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد محمد خالد امير58368121821036004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحميد غازي عصام مها58369111822078031

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل حميد اركان فاطمه58370111822086034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةادبيحمود غريب حنون حسين58371131821252033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم هللا عبد قاسم زينب58372131822103038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن عباس مجبل براق58373131822112010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم مخلف صباح صالح58374111721053092

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيقاسم الجبار عبد عدنان كرار58375111821209047

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمنصور شاكر عالء يوسف58376121821025118

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد محمد هللا عبد الرحيم عبد58377121821006021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمطر عطيه كريم زينب58378111822070032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيحميد ماجد عمار امنيه58379111822114004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبود نجم خالد جيهان58380121822103010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيعزيز مراد علي محمد زهراء58381151822080027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيجياد هادي صباح شمس58382151822045084

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج زامل كامل حسن محمد58383151821003091

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود عبد عالوي حنين58384121822080005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيبطان ثامر عادل كوثر58385141822134047

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين جاسم قاسم نبأ58386131822098148

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم سامي خليل فرح58387121822123029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين األهلية التفوق جيل ثانويةاالولى الكرخادبيمظلوم المنعم عبد لؤي زيد58388101821056004
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيحسن خليل حميد عمر58389101821041041

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيعداي مذري قادر علي58390211821032019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم احمد سجاد58391131821034043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيداغر جبار ياسر هللا عبد58392131821007029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبينائل دارا حسن مصطفى58393131821014088

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين سعيد عامر احمد58394131821034010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعزيز ابراهيم حبيب داليا58395131822079015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد باقر رياض ساره58396131822100027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسن بشير علي58397131821026046

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان حسين محمد عمر58398131821028013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل حميد عدنان زينب58399111822067024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعذاب جاسم كريم زهراء58400111822084044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير حسين علي حنين58401131822074016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم كريم حسين ضرغام58402151821017046

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيميره علي هادي حسن58403151821017019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبياحمد حامد خالد احمد58404151821011002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد كاظم داخل هدى58405141822073104

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسن عباس امير58406141821018012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم الرضا عبد محمد علي58407111821007062

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيدخان مجيد حميد ديانا58408121822087014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم زاير صبيح حيدر58409141821028046

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جاسم ناهض ريام58410141822067044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيداود كشكول رعد ريام58411101822118041

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيلعيبي حمادي علي زينب58412101822120030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيسعد طعمة محمد نادين58413101822101051

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيداود الكريم عبد الودود عبد نبأ58414111822064052

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم دحام نوري بان58415131822100005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد شاكر محمد ساره58416131822073070

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسر كزار زياره سجاد58417131821255017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسون سلمان عباس كرار58418131821002054

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس محمد جاسم نرجس58419121822103049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي حسن عباس حسين58420121821003020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد علي سعد سحر58421121822103028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم جخيور الساده عبد الهدى نور58422151822050102

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيصالح محمود حسين فاطمه58423211822117035

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمة اسماعيل عوده موسى58424151821001146

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن محمد حسين عباس58425121821018027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحسين كريم الحسين عبد هللا عبد58426111821009053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينادر لفته عامر محمد58427141821038133

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف وافي باسل نور58428141822127064

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان محمد سعد احمد58429121821044004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيسلوم مكصد نعيم نور58430141822122032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيزغير جبار باسم مصطفى58431141821024233

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن احمد رمضان هللا امت58432141822106004
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل اسعد حسن58433101821040005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد قمندار مؤيد حيدر58434131821015019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن حميد علي احمد58435131821001014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن عمر حسن58436131821001029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيوهيب الستار عبد محمد ايه58437101822095002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم حسين غالم محمد بتول58438121822118004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيحميد عبد رافع يوسف58439191821008011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبينوركه سلمان علي زهراء58440131822072016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد هادي نجاح حيدر58441131821012057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيشنيتر علي عامر امال58442101822152004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس مزعل محمد زهراء58443131822095018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس فوزي منتظر زهراء58444131822123018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمصطفى زهير هيثم بنين58445131822116005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمشاري عجيل عدنان مؤمل58446111821028048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعبود علي محمود طه58447111821012025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عادي يوسف اطياف58448121822082004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي سعدي احمد شامل58449131821004036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعنون عباس خالد هبة58450121822087059

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيبريبر عباس خضير ريهام58451111822114016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسين داخل علي58452151821018070

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمة جبار محسن سجاد58453151821002037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي كاظم رحيم موج58454151822050091

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار عزيز ابراهيم مصطفى58455151821017101

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيالياس حيدر عباس اسراء58456211822111001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيحبيب هادي حسن امير58457121821206005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيعبد علي حسين مرتضى58458181821347078

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود عباس خضر محمد58459141821005077

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي هللا عبد منير محمد ميامين58460121822117027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد علي كاظم زهراء58461141822133019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس محمد سعدون انعام58462131822071005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محمد باسم القادر عبد58463131821024060

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيفتاح تركان انور علي58464131821030050

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود فخري احمد ليلى58465101822077034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشكر صالح حيدر عبدهللا58466141821038079

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيعذيب هللا عبد عدنان ايه58467141822140004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد شحاذه محمد خيرهللا58468121821023013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبينجم ابراهيم نجم علي58469101721018020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيجمعة محمد جاسم كرار58470131821038033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيعطية هالل محمود سهاد58471191822148040

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس هادي عائد فاطمه58472131822080060

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن عبدالحسين احمد جعفر58473121821025025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيصباح عبد حسن أيه58474111822081001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيخضير عباس يوسف تيسير58475111822083016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم مجيد حسين58476151821003031
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيعطية علي صادق جعفر58477111821017014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيخليفة سالم متعب براء58478111821053037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0الخارجيونديالىادبيعبدالجالل  ستار  صباح اشرف58479211821400014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةادبيعكله رحيم امين مهيمن58480131821224012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين محمد قاسم دعاء58481121822230011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين مطير رضا مريم58482141822133049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن عبيد عباس مصطفى58483111821009099

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعيسى محمد صباح نور58484131822098160

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيمزبان علوان محسن خالد58485141821205062

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان فيصل سعدي محمد58486141821005079

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حبيب محمد يوسف58487131821025051

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيعنيزان هندي احمد منتظر58488231821026029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيفرمان فنجان حمزه مريم58489141822067082

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيدريبي ثجيل موسى الصدر نور58490141822088063

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيصيرة مريح جمال كرار58491141821031066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيشراد عباس ناجي طيبه58492141822191045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيرحمان موسى ماجد رنده58493141822095028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيمصلح علي محمد رقيه58494141822100036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيعالم عباس ضياء رفل58495141822106014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي تيمور عماد احمد58496141821209005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمشكور محمود الكريم عبد تبارك58497131822071018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيمنديل حسين علي محمد58498101821013062

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد الحسين عبد االمير عبد حنين58499101822105014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيطالل حمزه جاسم بنين58500141822110030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيطاهر مزعل محمد مصطفى58501141821400126

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيهريبد محمد حامد آيه58502101822076002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد حمد ناظم رغد58503141822110061

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد كاظم علي حوراء58504141822080015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمشالي حسن صباح فاطمه58505121822110043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي صالح حسين تبارك58506101722110026

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي ميرزا حامد عباس58507131821258018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجابر عكلة علي محمد58508131821008140

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر علي تحسين دعاء58509131822078011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيحافظ خلف احمد علي58510131821011037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمنديل غازي علي فيصل58511121821044065

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن حسين احمد محمد58512121821006034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيفريح جابر عادل اسامه58513121821006005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمود سعد محمود58514111821156080

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيطالل حسن عمر هللا عبد58515111821150057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد سلمان محمد مقتدى58516151821018112

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالل هاشم محمد ضياء58517151821015051

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيحنتوش كامل مصطفى آيات58518131822103001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيصلبي عشي علي بيداء58519261822091009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي عجمي جميل زهراء58520151822058034
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلطان محمد جاسم عباس58521151821002044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حمزه لفته سمر58522141822067057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد حسن منذر سجى58523131822110018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيتركي نايف جاسم نبأ58524211822160022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيعباس تركي شاكر سيف58525191821292031

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد غانم طه رسل58526141822121010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمود علي محمد58527121821034152

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبينعمه عارف حسام حسن58528231821001015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين المسائية الجعفرية ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حمودي ناهد زاهد58529141821202007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف مطر عبدالكريم كرار58530141821177122

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيحمد عباس محمد ايه58531101822090006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيسيلة الرضا عبد رائد نيران58532141822111060

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس محمد فاضل احمد58533141821028008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف جبار حيدر هديل58534141822133069

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيرشيد مجيد رشيد ايالف58535101822120010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعيسى الحسين عبد يوسف مجتبى58536101821060105

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيخيري هاشم المطلب عبد فرح58537101822120057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيجواد محمد رضا محمد ماجد محمد58538101821005055

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيحمادي حواس فالح محمد58539231821174021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيعلي محي راجي نور58540101822084027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيردام هللا عبد صباح فاطمة58541141822076075

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان علي عبد تبارك58542101822090010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد حسن صالح ميعاد58543141822225019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي سلمان عادل حنان58544141822140010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعزيز مهدي محمد ايه58545121822118003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم رشيد ماجد احمد58546121821017008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس ابراهيم جليل منار58547121822082017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعبد هللا عبد عمر دعاء58548111822068014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيعذاب عبود كريم منى58549111822086038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحبيب محمد الرزاق عبد علي58550111821180102

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيهجول حميد محمد حسين58551131821001035

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيمظلوم الهادي عبد احمد فاطمه58552131822072032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبياسماعيل خليل الدين صفاء فاطمة58553131822106046

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمعيبد ضايف وسام مقداد58554131821003070

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبينوري فؤاد عالء نادين58555131822100048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي مقداد مناف مروه58556131822124006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد فهد نمير رسل58557131722120005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيعنيد نعيمه قاسم حوراء58558121822099013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم خلف عماد غيث58559121821003075

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيمجيد احمد سعدي هبه58560111822106055

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم علي عبد حسين زينب58561111822112061

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيوحيد نايف مجيد ريم58562111822114015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيداود اسماعيل عامر حسين58563111821181030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيهريس نايف تركي معتز58564111821059102

2889 من 1331 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل محمد ساره58565131822073069

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمة علي تحسين هللا عبد58566151821010051

اآلداب كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل ابراهيم الرحمن عبد حسين58567141821008029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيالغني عبد رضا محمد حيدر الهدى نور58568141822085026

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين مجيد هاشم فاطمه58569111822060022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين جبار صباح ايمان58570141822076008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عباس محمد نور58571141822081048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعمران محمد نصير هاجر58572231822125043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي احمد عبدالتاج سهيل محمد58573141821177135

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيحالوة بجاي جمعة علي58574141821031050

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعوفي مياط عبيد سجاد58575141821024099

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحمودي عيدان علي عذراء58576101822107028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيداود يونس عماد زهراء58577131822092027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد شهاب محمد احمد58578131821004008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد مؤيد ياسر محمد58579101821018027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبياحمد الخالق عبد ماجد أيه58580101822104002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيداود سلمان فارس زينب58581101822104005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان داود محمود طه58582101821022030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيفياض حسن عبدالحسين حسن58583121821034036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مجيد حميد مريم58584111822070066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالحافظ عبد اسماعيل ثامر هيا58585131822073149

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين موسى عماد حسين58586131821030022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيوادي الوهاب عبد رائد حكمت58587131821006027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعبيدان حسين ناهي افراح58588121822176001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيندا اسماعيل خالد عقيل58589111821022054

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي سرحان ذياب وسام58590121821175025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيهميم متعب االمير عبد بالل58591111821054011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيغريش غانم موحان رهام58592111822071051

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيعداي سرحان الخضر عبد اسامة58593111821032007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيشويخ محمد علي دينا58594111822099015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته عبيد سالم نرجس58595151822049097

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد جمعه كامل منتظر58596151821005111

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محمد جاسم كنعان58597111821053121

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشنيع حسن كريم محمد58598151821018103

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيحميد نجيب سرمد جيهان58599211822103014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن اعزيز عويد تبارك58600151822042010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحل مهدي حسين احمد58601121821176003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد عبدالفتاح ابراهيم احمد58602121821044001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين المسائية النهروان ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف حسون فالح حسين58603141821206010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيشرهان فرحان عامر ابراهيم58604141821048001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم حمود فائق محمد58605111821022072

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حدوان رحيم حوراء58606141822109016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيماهي طاهر محمد سجاد58607141821025017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيسبع عطيه موفق نبأ58608121822117029
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيداود غفوري رائد مريم58609141822067084

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد محسن ضياء رفل58610141822093030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين فاضل عباس رباب58611131822098045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيمصطفى سمير احمد علي58612101821005034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيمجيد مهدي موفق دينا58613101822133018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبياحمد عثمان باهر غدق58614101822118057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمطشر خيار مهدي علي58615131821034079

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور اسماعيل عمار زينب58616131822078025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيحبيب عباس هيثم ايمان58617131822079010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر جاسم جبار شهد58618131822084022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيباقر علي صالح نور58619131822091114

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم هاشم عادل فاطمه58620131822119029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن سالم حيدر كرار58621121821006032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيقيطان فارس محمد رؤى58622141722070035

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبياسد الستار عبد احمد امنيه58623111822106007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحسان هاشم محمد بدور58624111822157005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم محسن ماجد تبارك58625151822044021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمبارك كاظم نزار زبيده58626131822073059

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن علي هادي هدى58627151822080052

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن مراد اسماعيل نور58628151822054110

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيغياض فزاع حلو حسن58629151821018011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيخضير احمد ثامر دعاء58630211822097021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس ابراهيم حربي زينب58631121822082009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيعناد رشيد محمد هدى58632121822120024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة443.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيالرزاق عبد عزت عالء ايه58633141822401023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيحسيب جاسم الكريم عبد زهراء58634141822120009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيعويد صاحب علي بنين58635121822123007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد مهدي حاكم حيدر58636141821174022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيشهاب حمود عمار اسيل58637141822139003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيبوحي جبار علي رنا58638141822142006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس كاظم هللا عبد مهند58639141821008121

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد عيد سامي سجى58640121822082010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود العيبي عيسى غفران58641131822098117

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد الواحد عبد كامل رقيه58642141822075073

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمسير طالب الهادي عبد سجاد58643131821024046

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيتوفيق شوكت محمود ازاد احمد58644101821014002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيناجي صالح احمد زينه58645101822118044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيجواد الدين كمال احمد عباس محمد58646121821002039

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيجبار خزعل طارق علي58647121821032087

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر موسى احمد حنين58648131822071027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي مجيد حميد مريم58649131822091101

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيشاكر ناجي محمد مريم58650131822100045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيفارس ثجيل شباط مصطفى58651211821008069

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد خلف محمد هند58652121822127119
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيشعالن نوري عايد حارث58653111821025015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان علوان حسين الفقار ذو58654111821027038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيمضعن حمد سعدون حسين58655191821050005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيصبير اسماعيل باسم مصطفى58656121821009212

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكيطان العزيز عبد طالب محمد58657121821005057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيجاسم جلوب رافع نصير58658111821022086

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبينجم هللا عبد سلمان محمد58659111821152033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيناصر علي حسين فاطمه58660111822084081

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيسليمان حمد ستار مصطفى58661111821034063

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالواحد عبد راضي معين حوراء58662131822073033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمريان عبد حسين سباء58663151822055048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبينجم مهدي هللا عبد علي58664151821006063

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيشكر سمين رضوان زينب58665211822109019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان داود علي هند58666141822067104

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيبريهي جبر حيدر مريم58667141822106040

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار لطيف منصور هاجر58668151822040121

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيكاغد شهيب الجليل عبد علي58669141821061095

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم سلمان قاسم رقيه58670141822140020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي  عبد سعد ايات58671121822117004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحيبس جبار جاسم زهراء58672141822075079

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبود ماجد فاتن58673141822122024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحمد حسين سامي سجاد58674261821156013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيجميل عبدالواحد محمد ساره58675141822098023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حاج عيسى الكريم عبد حسين58676141821032014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد ابراهيم خليل منار58677141822133053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبياحمد عثمان باهر غسق58678101822118058

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيجبر محسن الرحمن عبد ساره58679101822120034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيضمد علي عباس كوثر58680141822144043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم محمد حميد الرحمن عبد58681101821023008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيعذير فلحي كريم ساره58682141822401080

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد علوان السالم عبد بتول58683121822095009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيخضير الجبار عبد محمد انتصار58684121822081002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجالب حسن رعد تبارك58685111822076023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيالشاكر عبد محمد نبيل احمد58686111821180019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمصطفى طارق غسان اصيل58687131822073008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسين محمد عمر حسين58688131821001033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيجابر حسون عباس الدين كمال58689131821021024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي حسون علي مصطفى58690101821200087

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد المجيد عبد رفيق مخلد58691131821029062

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيمنعثر سهيم بشير زهراء58692131822084011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيذاكر محمود شكر ساره58693111822118010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد نجم بشير براء58694111822067008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيصالح عباس علي احمد58695111821209007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان داود اسد بتول58696111822071019
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم سعد سجاد58697111821156027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الكندي ثانويةالثانية الكرخادبيقرباز محسن محمود وسام58698111821046027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيبلعوط ارحيم ثامر حسن58699151821007022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيشالل محمد جبار نور58700111822108098

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيترف موسى خنجر فاطمه58701131822105038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيطربوش هاشم ستار والء58702131822071139

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد الواحد عبد ساهر هيا58703151822041057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبياضبير ايبير مجيد علي58704151821003074

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف جاسم علي غيث58705151821003077

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيطنوش صبر كاظم حسن58706121821206014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيحسن عبد عيسى سجى58707211822232005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيرفعت محمد فؤاد دانيه58708211822179026

اآلداب كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيضمد حاتم عباس طيبه58709131822098108

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعلي سلمان جبار محمد58710261821013115

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبييونس شويل ستار منتظر58711151821001144

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي عبد عكله قاسم عباس58712151821010048

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخادبيلعيبي جاسم قاسم زهراء58713121822231015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجواي حسن محمد طيف58714111821028025

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد هاتف ضياء نور58715111822112129

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيداود حسين بهاء سجى58716121822103024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد هللا خير احمد اديان58717111822112005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيسرحان منصور عزيز بالل58718111821166007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيحمود هللا عبد محمد هللا عبد58719111821152023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود زغير ماهر محمد58720151821007186

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم محمود ناهض نزار58721111821053157

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيجابر خلف باسم فاطمه58722131822104038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيعذاب علي ناظم منتظر58723131821027034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيغضبان ابراهيم مازن امامه58724131822095004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الكريم عبد الجبار عبد مصطفى58725131821006100

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيزاير حسن محمد ريم58726131822118065

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد المجيد عبد ليث ميس58727121822096028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيحسين كريم حاتم اللئ58728111822073057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حيدر اسماعيل محمد58729131821012121

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم حميدي كامل سجود58730131822116028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيداود سلمان عادل يوسف58731101821033043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمجيد محمد علي مؤمل58732101821015053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسن احمد مصطفى58733101821052021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبينعمان حميد سرمد سيف58734101821042008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيالقادر عبد صالح مضر فرح58735101822092017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيشهاب طه فارس فادية58736101822090027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيفجر بريسم حميد نائل58737141821036084

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعواد محمود مهند منار58738141822111053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيداود حميد صالح ضحى58739141822079076

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان الكريم عبد جمال نبأ58740141822076104
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيعبود حسن فاضل سالم58741261821173018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيداود سليمان قحطان ديار58742181821129006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيمطر دهام نوار يوسف58743141821018097

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب حامد عدنان نور58744141822072085

اآلداب كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الحسين عبد فالح منتظر58745141821003134

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي عبدالواحد حسين منتظر58746141821038161

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعواد هتور منذر احمد58747141821008011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسن قاسم نور58748141822100096

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي كرم رعد زينب58749151822047060

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيحبيب محمد رفيق ايالف58750111822070012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة خضير محسن اسعد58751111821029014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيخلف حسين علي غفران58752111822164011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيخليل طارق علي رند58753111822087007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحسوني حسين ميثم امنه58754111822094008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد حسن أيمان58755111822137005

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد علي تبارك58756111822071027

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد باسم سهيل عائشه58757111822061031

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن جخيور كاظم والء58758151822049113

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن كريم عالء علي58759151821015082

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الهوهي كريم سجاد58760151821002036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيسعدون هادي علي محمد58761131821030069

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد الجبار عبد عمران فاطمة58762131822105036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حسن كمال صفيناز58763131822075021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي الرزاق عبد هالل حمزه58764111821015042

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد هاشم حيدر زهراء58765131822091057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد خضير عباس سيف58766121821005024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي هللا عبد اسماعيل مريم58767121822108016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن سفيح رحمن عائشة58768121822104023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبي حسن عبيد رعد صابرين58769121822118030

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد سلمان محمد58770111821181102

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحمود ابراهيم محمد بالل58771111821180036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبييوسف فخري صالح علي58772111821180097

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيعبود خالد باسم عمر58773191821101019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيزبار نيسان ضياء روان58774101822077019

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمنحوش عبد علي زهراء58775141822070043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيكويجه محمد قاسم الزهراء58776141822127006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيعالوي صالح اركان صالح58777101821001007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف حاتم عادل نرمين58778141822098045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيحميد كامل محمد عمر58779101821027082

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحمد حسين موفق مبشر58780101821017072

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعبد حسين الجبار عبد منار58781101822113038

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد احمد سعد صالح58782141821174028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيسعد كاظم حبيب حيدر58783141821037124

اآلداب كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين غني محمد امير58784141821013031
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن سلمان احمد رؤى58785121822101003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيباقر جعفر ثائر رفل58786101822098006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي معيوف جمال فاطمه58787131822098122

اآلداب كلية/العراقية الجامعة438.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيعلوان غالي حسن ايه58788141822401022

اآلداب كلية/العراقية الجامعة549.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبداالمير محمدعلي يعرب احمد58789131841030014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة544.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد العزيز عبد منذر احمد58790191841066014

اآلداب كلية/العراقية الجامعة529.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمود مجيد عامر شهد58791231842087159

اآلداب كلية/العراقية الجامعة526.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبيد خليف محسن عبد حسين58792261841203006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة525.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعران عبل كاظم سجى58793151842045034

اآلداب كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمنشد حسن عدنان ايات58794221842165012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة513.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي حيدر فالح صبا58795141842070068

اآلداب كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين عداي سعد طيبه58796111842112054

اآلداب كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس نزار اركان نيفين58797101842105045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيشاكر محمود زياد منال58798111842072083

اآلداب كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود صالح مازن زبيده58799131842117060

اآلداب كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيالفتاح عبد عدنان بشار هللا عبد58800101841013075

اآلداب كلية/العراقية الجامعة506.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن كاظم عودة ميثم58801101841155017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة505.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيزكري طالع سعدون حسين58802111841026045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة503.4للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن عبدالرزاق رياض سما58803131842088012

اآلداب كلية/العراقية الجامعة502.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل خليل لؤي كرم58804101841028076

اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض ذياب صالح مهند58805121841013049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم خالد وليد عثمان58806121841022069

اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكنيهر جبار محمد هللا عبد58807141841042015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم قاسم الخالق عبد رويده58808151842080043

اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.7للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد مجيد مؤمل مينا58809101842115175

اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنخي جاسب جواد زهراء58810151842051037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبر حسين محمد اسيا58811101842099003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة498.0الخارجياتالثالثة الرصافةاحيائيعبدالحسين نايف عباس زينب58812151842401017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة498.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقاسم راضي رياض محمد58813151841017064

اآلداب كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناصر بدر الباقي عبد حيدر58814121841030064

اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين وادي احمد اية58815111842075011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقربان مطلك خالد رباب58816131842091053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد رؤوف العزيز عبد مهند58817101841020184

اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علوان سعد حيدر58818121841002021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعواس محسن ضياء زهراء58819141842134045

اآلداب كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد عبدالمحسن احمد ماجده58820131842117141

اآلداب كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزه مدلول محمد فاطمه58821141842133049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد عباس احمد انفال58822101842098001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكطيف ابو محمد جاسم نسمه58823141842076091

اآلداب كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد فرحان قاسم ليث58824141841208200

اآلداب كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيبهجت جواد رشاد زهراء58825101842138011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيامانة هادي لطيف اسماعيل58826141841016015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيرحيم محمود احمد ضحى58827101842118058

اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان شاطي كاظم زمن58828151842049015
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمزهر صدام هادي مصطفى58829141841042049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عباس جعفر حنين58830131842093036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين شهاب أحمد عبير58831131842073057

اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكنعان جعفر رياض احمد58832111841003002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسين عالء فاطمه58833101842120083

اآلداب كلية/العراقية الجامعة490.2للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسان جاسم محمد مريم58834131842070208

اآلداب كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخلف عبد محمد اية58835121842103004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس علي تحسين براء58836111842112017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينغيمش زغير كاظم نبأ58837151842040110

اآلداب كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيغني الصاحب عبد محمد قاسم58838121841015013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصخي الزم الزهره عبد مالك58839141842086189

اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن صالح نجاح محمد58840121841025093

اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيكريم هادي عالء طيبه58841211842138096

اآلداب كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود رزاق شاكر مجتبى58842271841001167

اآلداب كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعجرش حميد حسين اسماء58843151842056006

اآلداب كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم دنو مهدي سراب58844141842225130

اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن ياسين شهد58845111842068050

اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس محمد هدى58846111842066068

اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصدام خلف زياد علي58847121841032055

اآلداب كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي ياس نذير حفصة58848101842115037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسون رجاء رافع ايات58849141842101008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد غازي فالح علي58850111841041015

اآلداب كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم رزاق مريم58851131852086024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةتطبيقيصابر شبيب صبيح مهدي58852161851068033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح مهدي جنيد أمنيه58853101852090001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس حامد احمد رسول58854141851021037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكوكز علي حسين علي58855151851002047

اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن فاضل عادل القهار عبد58856141851013053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيالعزيز عبد ابراهيم فيصل احمد58857101851016010

اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيكاظم نهاد وسام رانيه58858211852262001

اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن فالح محمد افنان58859101852116004

اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيصاحب ياسين بالسم مصطفى58860251851150283

اآلداب كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيياسر هادي محمد مصطفى58861121851030112

اآلداب كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي كاظم نزار نور58862141752109021

اآلداب كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحتطبيقيشاكر لفته بشير ايات58863181852205003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيزرزور رشيد حيدر حسنين58864101851026040

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيطالل عوده حسن ايمان58865111852127008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراضي ساجد عباس سجاد58866141851021044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقياسماعيل الواحد عبد محمد علي58867231851023016

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمجيسر بداي خالد احمد58868151851009002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عوده علي عبد الهدى نور58869141852127028

اآلداب كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقينغماش اسبس حسين منجد58870161851363199

اآلداب كلية/العراقية الجامعة476.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيمطشر الحسين عبد عادل حسين58871131851243003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن الحسين عبد علي هيف58872121851002058
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم سالم مريم58873141852112018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد سلمان خالد خالده58874141852111011

اآلداب كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفرج لوتي رشيد مصطفى58875131851014053

اآلداب كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد الرضا عبد لؤي دانيا58876101852091007

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة607.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيقاسم ثامر الوهاب عبد فاطمه58877131822079042

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة554.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجهاد حسن محمد طيبه58878131822073093

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة550.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد كامل حكمت هبة58879141822121030

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة544.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةادبيعزيز الواحد عبد حيدر محمد58880131821256043

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة543.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيضاحي محمد سفيان نورين58881131822091118

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة538.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد بسام سرمد زهراء58882131822070019

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة529.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيحميد طاهر طالل بدور58883101822118019

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة529.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم حميد سعدون محمد58884121821044081

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود عباس محمد ميار58885141822100089

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا حمد الحسن عبد الرزاق عبد زهراء58886131822071050

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة513.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار خضير فؤاد مصطفى58887131821025043

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيمحسن رسن مجيد هيام58888121822099078

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة511.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيطعين جمعه محمد ساره58889131822070037

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة511.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين احمد رياض محمد58890121821036022

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة510.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد عطيه علي فاطمه58891141822151013

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيخضير الرضا عبد الوهاب عبد رحمه58892111822108034

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيجسام صبار محسن طيبة58893111822133029

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جواد واثق نذير58894131821026080

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيصيهود حطاب كريم العزيز عبد58895131821002032

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف عادل عمار مريم58896141822067085

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيتبان عدنان هيثم فرقان58897211822100037

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة504.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم لفته محسن كرار58898131821024081

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة504.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيشحاذه الكريم عبد نوري الرحمن عبد58899131821038021

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة504.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيناجي هادي طارق اسل58900111822075004

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد فاضل دريد روز58901131822097020

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيعلي حسين حيدر بنين58902231822271013

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيمطعم الحسن عبد ظافر سجى58903121822090024

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة500.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد نجم جمال علي58904131821017077

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيحسين حمد سعد شمس58905101822120039

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيغائب الحميد عبد سعد زينب58906141822115047

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة496.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عبود وليد حوراء58907131822101021

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة495.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيعبد حسن علي هدى58908111822114038

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد عبد محسن مسلم58909121821034162

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد فاضل عمر مالك58910131822101068

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم خليفه صادق اسالم58911141822127004

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي مثنى رحمه58912141822071015

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم احمد ليث انفال58913131822079006

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس جواد فوزي محمد58914121821170031

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي محمد صادق مريم58915141822076096

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة491.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح داود صالح اسيل58916141822151002
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الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيحميد غليس سلمان منار58917101822089029

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس مجيد الدين عز نور58918131822099052

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيحماد نوري جاسم محمد58919111821053126

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكرم بيرام حسين علي58920151821017061

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم مجيد حميد ميس58921131822116048

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي حسن محمد علي58922131821023056

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا خير كاظم مجيد حوراء58923141822191014

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيالرزاق عبد حكيم لؤي نبأ58924101822079028

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجرموط محمد الباسط عبد مهند58925111821028068

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجميل ناطق رائد نبأ58926131822073136

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيالرحمن عبد الرزاق عبد قتيبه علي58927101821029029

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيجابر حمدان طالب حوراء58928141822081016

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيالحسين عبد فاضل انور غفران58929121822105114

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيعساف تركي احمد هاجر58930101822099039

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن عريب الصمد عبد زينب58931141822080034

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عباس احمد علي58932141821028073

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي هاشم حسن الحسين نور58933131821012162

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان طعمه طالب سجاد58934131821009052

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيمشالي كاظم جمال مقتدى محمد58935131821030071

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيخضير نوري احمد أيثار58936111822094003

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيدشتان مطشر ابراهيم احمد58937131821024005

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة626.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبحت هاشم علي حنين58938141842110032

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة596.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليل امين محمد ابراهيم احمد58939111841013001

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة583.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيقدوري ابراهيم جليل ايالف58940211842116003

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة581.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمحسن هاشم رحيم حوراء58941221842141043

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة566.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان الحسن عبد كاظم مرتضى58942151841017068

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة563.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي محمد مينا58943101842106028

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة560.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين ياسين محمد فاطمه58944121842112117

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة554.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين هللا جبره محمد أسيا58945131852094001

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة547.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيعلي محمد حميد احمد58946211851011003

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة545.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسن عامر رقيه58947131852091020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعلي حسين علي حسين58948211821008019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد محمد هادي ياسين58949131821034131

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة479.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيعنيد محمود ناظم الدين بهاء58950231821174004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم عبد صدام هاجر58951101822109107

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبييوسف الغفور عبد ثائر فاطمة58952111822133030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيرمضان عباس عدنان فيان في58953141822083023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين الكندي ثانويةالثانية الكرخادبيشماط ربيع نوار مصطفى58954111821046025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيكمر هالل طارق سميه58955231822110030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين محمد كمال الهدى نور58956121822127115

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعداي جاسم كريم زهراء58957151822058043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم محيميد عدنان ماهر58958111821033090

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعباس عاشور محمد حور58959111822078011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيناهي هادي مناف حمزه58960261821013042
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيتمر خضير علي زهراء58961231822126029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد خلف ناجي علي58962121721035012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة448.0الخارجيونديالىادبيرحيم  عبود  فارس  علي58963211821400054

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة447.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمطر سالم سعد احمد58964141821024009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيهاشم علي عبد سعد زمن58965231822131015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيحسين علي خالد همام58966101821041053

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة445.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةادبيجاسم نصيف علي ايمان58967321822032002

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيإبراهيم داود محسن محمد58968131821002068

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة445.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيغبن هللا عبد احمد هللا عبد58969101821040018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيشمخي أحمد كريم سجى58970141822083013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة444.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم حميد عادل محمد58971111821052100

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر حميد حسين حنين58972121822081006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيالمجيد عبد الحميد عبد ضياء ضحى58973131822070045

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة443.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيعباس خضير وليد محمد58974101821040035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد محمد الجبار عبد مريم58975121822120021

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن حمادي رشيد حسين58976121821023011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن طالب مهند ياسر58977141821038170

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيشائع شامار سلمان سبأ58978211822350004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيعبد مجباس احمد ريام58979111822063015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة440.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس منهل فؤاد عباس58980141821209025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة439.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهللا عبد حامد ناظم حسين58981261821013040

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيخضر ربع يوسف االء58982141822110014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين علي اسماء58983141822067013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيسالم ساجت مناضل علي58984141821177113

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم لطيف الستار عبد فرقان58985131822073112

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيسالم علي جمعه احمد58986121821175003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيحسون حميد حارث طيبه58987111822073047

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة438.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح محمد قدير هبه58988131822281042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيرياح صبار موحان شهد58989101822104008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيصادق عباس علي عباس58990211821067016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيحسين نصار حمد هيثم58991111821166035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيحسن مهدي حيدر حسن58992101821060027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي حسين حمود احمد58993141821012005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيشامخ خشن شريف فاطمه58994121822112091

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيمطر علي محمود حسين58995211821239007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيشالش عبد حامد مريم58996141822146018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد مجيد ثائر هديل58997121822100037

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة436.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر يونس نوفل سيف58998131821023035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيجميل محمد هاشم سهاد58999181822236024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي اسماعيل خالد نور59000141822069062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيجاسم شالل ستار شهد59001231822125025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم حسين هللا عبد محمد59002101821027097

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيشراد علي محيسن رانيا59003111822094028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد حسن االمير عبد احمد59004111821009006
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد صبار احمد رسل59005111822109035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيالقادر عبد الرزاق عبد عماد نبأ59006101822118073

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيد كوسج كاظم منتظر59007131821011075

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الكريم عبد سعد آمنه59008131822091004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد الحمزه عبد احمد تبارك59009111822127012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة434.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد نعمه تقي كاظم59010121821009152

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيالحسن عبد صالح مهدي صالح59011261821162019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيحسين عبد احمد كرار59012211821248032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيجودة عبد ثامر موسى59013141821210068

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن طارش حامد اميره59014141822066003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيعواد سلمان حسين زينه59015141822088039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيد عباس فاضل حسين59016121821003025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيجعاز كريم محمد كرار59017231821034071

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيحسين هاشم شاكر محمد59018231821045018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيكردي جاسم سعد أنس59019191821071011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيرستم هللا عبد نجم كرار59020131821002056

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس عمران رائد حسين59021131821259009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد جعفر امير جعفر59022131821015009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان ابراهيم خليل علي59023141821008067

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيجابر طارق اياد نبأ59024101822109097

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود صالح محمد صالح59025121821044037

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيمطر حاتم ماجد مهدي59026111821027118

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان صالح احمد هديل59027111822109122

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل مهدي فالح زهراء59028111822095057

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس علي يونس عبير59029131822112039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيفرحان هللا عبد عباس حسين محمد59030131821042069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنين المسائية الفضائل ثانويةديالىادبيالكريم عبد الجبار عبد سعد امجد59031211821275005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبياحمد محمد يوسف وليد59032211821236014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيفالح صالل علي ايه59033141822134007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد علي ابراهيم اسماعيل59034101821022013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد عباس فاضل زينب59035121822127059

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم صالح حنين59036141822067028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبود صبري محمد ياسر59037141821025055

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيأرحيمه عبود ناظم زهراء59038141822083012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين االهلية المنصور جعفر ابو ثانويةاالولى الكرخادبيفاضل سعدي رعد العابدين زين59039101821047006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيهدهود عيدان حميد دينا59040141822068018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيمبارك محمد الرحمن عبد نوال59041141822124064

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد جواد عقيل رغد59042141822100031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيبدر قاسم عابدين رواء59043141822100039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد خضر محمد حوراء59044141822093025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد فاضل زهير حوراء59045141822109017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيمران رحم فؤاد أياد59046261821175001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيسريح حسن فيصل علي59047141821201172

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيالهيمص هللا عبد ناظم علي59048141821048067
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر الزهره عبد الرزاق عبد زهراء59049121822090021

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيزاجي علك فارس شهالء59050121822102064

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد محمد ابراهيم زينب59051141822100048

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيشهاب عبود طالل اسراء59052121822120001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمسير رميض مشتاق علي59053141821012063

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيرميض العزيز عبد عامر مروان59054101821024087

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيرشيد حاتم سعد رؤى59055101822110034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان حسن فليح رواسي59056101822110042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد حميد ستار محمد59057111821002049

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد فياض حسن زينب59058101722109068

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعايد عبيد سعد استبرق59059111822083002

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيعباس منصور الباري عبد ضيف59060231821170017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم باقر عباس حوراء59061131822080019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحيسن علي عبد راجح احمد59062261821013007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيشالل حمزه جاسم عمار59063271821024053

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد كاطع محمد سجاد59064151821018055

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيمحسن سعدون هادي حسين59065261721016011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد حاتم وليد اسراء59066111822072004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيجسام اللطيف عبد وسام مريم59067111822083041

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0المختلطة الطف ثانويةديالىادبيناصر الكريم عبد ماجد هللا عبد59068211821242011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس صباح مؤيد هاله59069111822084115

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيعويد حسن عواد احمد59070211821222003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيصالح علي محمود قاسم59071111821022064

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيمبارك ضياء فؤاد هيا59072101822104013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود مهير عمر محمد59073101821010024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد الرحمن عبد عادل غفران59074141822151011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرخادبيفتالي حسن حامد حسين59075101821058004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعباس ياسين ماهر غفران59076101822110083

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيالنصيف عبيد حسن صابرين59077101822096051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيكاولي حميد هللا عبد علي59078241821023013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيحسين طه احمد حنين59079101822101012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيلكالك حسن قاسم اسيل59080101822096003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيحسين قاسم عمر مريم59081101822090038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيفيصل حامد علي حسن59082221821069016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبييوسف حسن بشير عيسى59083141821024169

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسيد فزع حسين عباس59084141821003072

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي احمد وليد ندى59085121822082018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيخضير عيسى نجاح رفل59086231822095016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعزيز كاظم جواد حسام59087131821025011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيمنصور عبيد عباس محمد59088231821016062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيمنصور موحان ثائر دانية59089191822194007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيطه ابراهيم اركان دينا59090131822071035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيحسين علي حسين حارث59091101821010006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن قاسم فالح غفران59092141822074088
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيعداي حطاب خالد اسراء59093141822073003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان الغفور عبد ياسر ايمن59094101821014010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم اكرم59095121721008005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيجواد الحسن عبد محمد مصطفى59096111821052119

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيخميس عبيد الرحمن عبد احمد59097111821053013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيكريم عبود حيدر زهراء59098111822157011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم راضي ابراهيم تبارك59099111822112029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيسعد سالم جواد رسل59100111822117014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيموسى احمد سامي الخالق عبد59101111821156042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل صبار محمد آسيا59102111822083001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد سلمان محمد اسراء59103111822084010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحسين سليمان صباح انس59104101821011007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعبود كريم مهدي اسراء59105131822080006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن كامل مسلم مرتضى59106131821024099

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيعناد زغير مؤيد نور59107131822095039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم عباس ثامر مريم59108131822077060

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيشهاب جبار أحمد رعد59109261721013077

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيشاتي شنجار علي مصطفى59110151821008145

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيشهاب علي حسين سجى59111111822218023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيعزت محمد جمال هدى59112111822220070

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحافظ عادل رزاق سجى59113151822044064

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيعتبي فرج كريم سيف59114111821015069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد عاشور محسن ايات59115131822107019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان داود احمد زينب59116101822101027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عباس حامد الكريم عبد59117121821176024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف حسين ليلى59118141822073085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيلذيذ سوادي نعيم زينب59119141822139025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيإبراهيم حسين بالل طيبه59120141822102076

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيزيدان سلمان كريم حوراء59121141822075059

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيإبراهيم خليل باسم اسماء59122141822102002

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيكعيان احمد صالح العظيم عبد59123141821004037

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد الزهره عبد نجم جعفر59124131821250015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالرضا سعد عاصف الباقر محمد59125121821044071

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور مجيد وليد نرجس59126141822111055

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد صابر حسن59127121821034035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبينعمة عبود عالء جمال59128131821025009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيكعيبر كاظم مثنى نوفل59129231821001087

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن مصلح عبود مريم59130131822120022

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيبرشان حسن سلمان سجاد59131231821023018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان برزان عامر سجى59132131822281021

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي حسين محمد سفيان59133141821012035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيطعان عباس واثق زينب59134261822167008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمعلة حسين راضي نمارق59135141822076107

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي كاظم جميل محمد59136101821024076
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جواد كاظم علي59137121821009141

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان محمد جاسم تبارك59138111822136012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيناهي علي عبد زينة59139111822157013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد محمد جاسم فاطمه59140111822108074

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخادبيمصلح علي بكر ثامر59141111821160011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد سعيد محمد بيداء59142111822121005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمهدي عريبي جبوري مرتضى59143111821180134

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسن وصفي ايناس59144131822111015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جعفر اياد نور59145131822118158

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيمراد شاه عزيز سهيل هدى59146211822130014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس حسين عماد وحيد59147121821171008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيسالم جمعه هاشم ورود59148111722095105

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيبدن جاسم حسين زهراء59149151822051044

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيزغير ناصر خالد سجاد59150151821075081

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجنزيل علي جبر محمد59151151821005085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود صالح رحيم مريم59152151822048106

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطشر علي ماهر نور59153151822058083

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي فياي مهدي يحيى59154151821013096

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيحمد صلبوخ خضير هللا عبد59155111821012029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود جاسم فريق الوهاب عبد59156111821025031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل هللا عبد توفيق فاطمة59157111822217049

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة430.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيصالح مهدي احمد مهند59158101821032044

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم احمد ابراهيم موج59159101822120066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمجول غربي ناهض ياقوت59160111822084127

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيخضير حاتم خميس احمد59161141821008004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيمطرود علوي احمد ختام59162141822092010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي فاضل حيدر حسين59163121821003018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبياحمد صالح احمد ملكه59164231822126057

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيمجول علوان محمد ورود59165231822095043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد عبد حسين مصطفى59166131821021032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح حسن علي نور59167131822072051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيصليبي خلف حسين علي59168231821178032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيصالح كريم ابراهيم هاجر59169101822111029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيالغفور عبد نجيب رياض غاده59170101822120049

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود سلمان حسين عباس59171121821009092

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم كاظم حاتم منار59172111822098008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود مجيد قحطان مريم59173111822084092

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم طالب مشتاق نيازي59174111822073072

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخادبيحسن فاضل عباس طيبه59175111822115008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيفليح كاطع فاضل علي59176131821008104

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيكاطع زامل ولهان رفل59177131822093035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيطه محمد حاتم رسل59178131822115006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبينمل غافل عوده أيات59179131822092002

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس فاضل عادل فاضل59180131821172014
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم قاسم محمد ياسمين59181131822076030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيصالح الرحمن عبد صهيب كرار59182111821033085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعويد هللا عبد حسن سكينه59183151822053054

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيزويد حميد محمد حسن59184261821013030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين حمادي هللا عبد بيداء59185151822049015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشبوط رحيم باسم حسين59186151821018018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار الحسين عبد صفاء منتظر59187151821007210

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد رحمت عدنان احمد59188151821015007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيخليل امين محمود ثناء59189111822218009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحميد غازي علي جيهان59190111822078010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيسنين نايف عالوي ساجد59191211821214015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات الحميراء ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان اسماعيل ياسين ديانا59192111822143005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيحسين ابراهيم سعد منار59193111822085035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعسكر علي نواف الهدى نور59194111822083049

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين النضال اعداديةديالىادبيعزيز ناهي العزيز عبد حمزة59195211821029014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيمحمود علوان محمود اسراء59196211822130001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيفليح هاشم مثنى حيدر59197101821033014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيد محمد حسن بتول59198151822054018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبياسماعيل معالك حسين عذراء59199151822058066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيمجيسر حسين عباس حسين59200151821075050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجادر الزهرة عبد صبيح باقر59201151821013008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود هليل عبد يقين59202151822048132

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيمحمد علي حميد شذى59203211822142008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمد اكريم اثير59204111721156001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيخلف هللا عبد حسن احمد59205111721009083

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسان حسين علي تبارك59206121822125024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيناصر هللا عبد خليل براء59207111822075009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحسين ناصر دريد ايه59208111822112022

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيجواد محمد عالء محمود59209111821181109

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيالمنعم عبد الخالق عبد فاروق اسماء59210111822100004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيخلف عطية عبد علي59211111821152026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد عباس حسن محمد59212111821158017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد محمد حازم حوراء59213111822095035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكشكول حمزة محمد غفران59214111822095085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبياسماعيل شاكر احمد حنين59215131822105006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيتوفيق علي لقمان أيه59216131822126001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد كاظم جواد زينب59217131822094036

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد حميد وليد هدى59218131822073147

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود فالح احمد ولي59219131821045116

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيفاضل الكاظم عبد محمد زينب59220131822105023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيسبع مهدي محمد عال59221131822091088

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن محمد حاتم شيماء59222131822118107

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيتوفيق علي لقمان اسماء59223131822126005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات التفوق ثانويةالثالثة الكرخادبيزامل كرم محسن هدى59224121822113030
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محسن الكريم عبد قمر59225121822089062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيعلوان حسين ضياء زينب59226231822095023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا نعمة الكريم عبد صادق صفا59227131822072029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عباس لؤي مريم59228131822106052

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخادبيحسن محمد حسين اساور59229101822112001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد سعيد ستار حوراء59230101822133014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيعلي جدوع احمد نور59231101822101055

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيصكبان هاشم حردان احمد59232141821013004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيكزار حميد مزهر زهراء59233141822121012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجري عليوي صبيح محمد59234141821003111

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعوده صخي صاحب زينب59235141822093043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن غالي الحسين عبد فاطمه59236141822079090

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم حامد حسن عذراء59237141822124048

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيالنبي عبد علي حسين تبارك59238141822075046

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0الخارجياتواسطادبيمصطفى  رحيم  مناف  هيام59239261822401042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة428.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيفرحان مرهج هاشم محمود59240261821155028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيعمر حمودي عالء تسنيم59241101822090011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيشندوخ هندي علي زهراء59242111822087010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبود حسين رضا محمد59243111821052097

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيتعيب شذر علي عهد59244131821011052

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيمنخي صحن الحسين عبد العابدين زين59245131821255014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم قاسم رياض ورود59246131822073152

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد سليمان جالل االء59247131822118011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد اللطيف عبد قاسم سمر59248131822091074

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيكزار الكريم عبد جمال حوراء59249131822118043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيملزوم محمد الحسن عبد زهراء59250131822118074

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي صالح محمد رشا59251121822102033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمدلول سلمان سعد كرار59252121821005052

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جبار حيدر بنين59253121822105026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم مهدي صالح مصطفى59254131821034114

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيسطم عبد هادي ايمان59255101822099005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيخليل ابراهيم علي زهراء59256141822146009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيعبود محمود خضير احمد59257101821024007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبياحمد سعدي شاكر مالك59258111822072088

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي جواد كاظم تبارك59259121822127028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيثجيل طالع حسون حيدر59260261821026022

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيشراتي منصور شاكر سجود59261151822053050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان جعفر صادق سجاد59262151821001043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالواحد عبد محمد قاسم نرجس59263151822044094

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج خيري اكرم مصطفى59264131821045103

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعجاج جواد حاتم نرجوان59265111822083047

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيغني كاظم عباس ريام59266111822220031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيراضي مطرود ابراهيم الدين عالء59267111821020047

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيصالح مهدي ضياء عمر59268111821017041
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح حماد حميد عمر59269121821024014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيارديني منصور حامد وديان59270141822136087

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحمود سهيم علي حسين59271141821024066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيعبد حاكم اسعيد حنين59272111822121006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان مطشر حيدر غفران59273141822109054

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد جبار عدنان دنيا59274141822070024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد سلمان عمار حوراء59275131822080020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجليل محمد باسم محمد59276131821008129

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعصمان مجفول محمد زهراء59277131822118080

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيرمح صدام جبار زهراء59278131822118067

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيفتاح محمود فتاح رقيه59279121822095016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد هللا عبد حكمت مالك59280121822118042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيشويع سيد سعد زهراء59281131822401031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيحسن الستار عبد حازم رضوان59282101821200030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيحمزه جاسم كاظم محمد59283231821010077

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيماشاف صالح حميد زينب59284141822065037

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيكاظم خلوفي حسين حمزه59285261821151008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيمنصور كريم قاسم مريم59286261822135017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيذياب سرحان ذياب فاطمه59287111822072073

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين سمير وليد الهدى نور59288111822215053

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس محمد هادي صبا59289131822112032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةادبيخوني طعمه الرضا عبد زينب59290151822080028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبينوروز مير سايه فرحان زهراء59291151822054046

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيطه ابراهيم جليل محمد59292261821013116

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر الرضا عبد عالوي حيدر59293151821005032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود عالوي طاهر حيدر59294151821008052

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعاشور هللا عبد سامي نبأ59295111822082040

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبد قاسم علي حسين59296121821032038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود يوسف مالك مريم59297121822120022

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيعليوي رزوقي عياد فاطمة59298121822123026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي مقداد االء59299111822074003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيكاظم جبر الكريم عبد تمارا59300111722106012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيجعيعه كاظم جواد احسان59301111721057001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد ابراهيم عماد علي59302121821174020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيعميره صايل مهدي رويده59303111822118009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيضيدان صالح جبار براء59304111822109018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنين العامرية ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم حامد فاهم مأمون59305111821044009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم هاشم جبار رسل59306141822102033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيفزاع محمد حيدر سجاد59307141821061061

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحمودي عامود حسين فاطمة59308141822220035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيشغيت خلف جبار محمد59309141821024203

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيرهيف جبار احمد سجاد59310141821061058

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم هادي حسين محمد59311141821026094

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيسهر رحم حسين ايمان59312141822121004
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل كاظم مالك هللا عبد59313141821024127

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيالستار عبد صبحي عماد طارق59314131821017062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم لعيبي رعد أحمد59315141821037006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن الساده عبد ستار غفران59316141822075155

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود ثامر عادل ريهام59317141822068025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان داود سعد دعاء59318141822079034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجمشير اسماعيل خالد آية59319151822056002

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار حسان عالء زهراء59320131822098066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيعلي حسن صباح حسين59321221821218004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي عصام حيدر59322111821151032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد سلمان علي وسام59323111821051043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيسمرمد صبح اسماعيل زينب59324111822150006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيناصر محمد هللا عبد عائشه59325101822109067

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيمعارج رحيم علي مروه59326261822110038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح محسن فالح حوراء59327131822112013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد مجيد مازن حيدر59328131821042027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان مرهون فاضل نبأ59329131822116050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم علي عبد وليد رائد59330131821004032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحمد الرحمن عبد الصمد عبد نور59331131822112051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن رهيف رحيم كرار59332121821005051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار امهاوش اكرم عهد59333141822135037

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين ناصر علي مصطفى59334121821034167

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيكاظم حمزه ماجد محمد59335231821034080

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيعبود حسن فالح محمد59336231821023043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيهللا عطا حبيب نصر حسين59337231821161008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان محسن عماد سجى59338101822110058

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسن الجليل عبد روان59339101822110043

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةادبيسويلم كاظم علي زينب59340141822146010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيجفال يوسف محمد زهراء59341141822401066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد مجيد سعد دعاء59342141822067030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيزكي إسماعيل حقي حسن59343111821052025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءادبيرشيد حميد قاسم محمد59344271821035015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيعويد لوشي سعد الهدى نور59345151822045120

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحمد كاظم حميد نور59346151822045124

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد نصر المنعم عبد منار59347151822042067

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمزة محمد الرحمن عبد مرتضى59348151821003106

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبيب داخل كريم علي59349151821007131

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد علي عبد عادل صادق59350111821003017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيابراهيم ياس خضير رشا59351211822107017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيخادم ابراهيم محمد ابراهيم59352111821150003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير فيروز محمود علي59353151821010063

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيخضير حسن فليح نبأ59354211822102033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيناصر حسن نجاح مصطفى59355111821002060

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيخضير الحسين عبد رياض مصطفى59356111821002058
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد سعود حميد مصطفى59357111821156083

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي هللا رحمه علي زهراء59358111822089026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم اسماعيل سامي تبارك59359111822095027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيمنصور محمود شاكر احمد59360111821047003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عبد حسن علي59361111821054034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيشناوه حسين محمد احمد59362141821026006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحمد هللا عبد علي مصطفى59363111821180139

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم ناجي حسين فاطمه59364141822115069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسى معيل رحيم زينب59365141822069031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيلوتي نايف ذعار عجيل59366261821173020

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر الحسين عبد حيدر اكبر علي59367141821177095

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد الحميد عبد قحطان محمد59368141821015088

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيداود سلمان هيثم ابراهيم59369141821009001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيجاسم مركب عواد حيدر59370221821021017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0الخارجياتالثانية الكرخادبيفيروز نجف رياض منار59371111822401082

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد هاشم احمد رغد59372111822074016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم الباقي عبد ماجد سجى59373131822123026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيفيصل حسن احمد هللا عبد59374131821002033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن عباس ابراهيم كرار59375141721024184

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيناهض قاسم سعد هدى59376141822074124

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيخضر عداي جاسب ماجد59377141821205127

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبييوسف حميد خالد وليد59378141821177166

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيمحمد عبد نجم مصطفى59379231821031069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين الشوملي اعداديةبابلادبيجاسم جبر مصري محمد59380231821054031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن جابر رياض طيبه59381131822071087

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين حطين اعداديةبابلادبياحمد محمد الستار عبد علي59382231821023031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى عبود طارق حوراء59383131822094012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبينايل يونس حسين هدى59384131822091120

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيصديان حنون يحيى احمد59385101821155004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيحسن عيسى يوسف الوهاب عبد59386101821160029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيواشل حمدان مجيد محمد59387111821015129

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم سلمان داود دعاء59388111822072027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعبيد جاسم صادق الباري عبد59389261821047103

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد محبس كريم عذراء59390151822048084

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيداخل اكباشي حسين مروه59391151822049085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطشر فريح كريم سجاد59392151821008062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبينعمه عباس سعد يقين59393151822048131

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيموسى صادق رسول زهراء59394131822080029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيحمود شاكر حسين علي59395261821167007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم كاظم فاضل مريم59396121822091035

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيفياض سلمان احمد دعاء59397111822063010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة424.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيعبود كاظم هيبت علي59398261821032029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة547.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيناصر هريس حامد زبيد59399261841014031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة511.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم فؤاد محمد الرحمن عبد59400111841009016
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم عبد حيدر زهراء59401121842091012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة501.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد صالح سعد صالح59402111841025029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيحمزة حسين ابراهيم حنين59403191842373012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم حسين علي ايفان59404151842056009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين حافظ عبدالحليم مريم59405131842117150

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي يحيى صالح وسن59406251842170365

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس حمزه محمد فاطمه59407141842145123

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالواحد عبدالرحيم وسام حارث59408131841010019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزمام جياد علي مرتضى59409141841173047

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد كاظم عماد زينب59410141842079049

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائياسماعيل محسن طالب محمد59411231841022038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبيد محمد وليد هاجر59412121842084045

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد عمير خضير ساره59413101842120053

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم سالم داود رعد59414111841016030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس غصاب حميد سمية59415111842139013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيكريم كاظم كريم محمد59416271841009134

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالياس فخري طارق زهراء59417141842072050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوسين يوسف محمد نسرين59418131842116038

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخنياب يونس مالك موج59419131842078039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعفن حاشي كاظم سكينه59420151842046105

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيعلي الياس يعقوب فاطمة59421251842068034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيهادي حميد ضياء حوراء59422231842095024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي محمد احمد ربى59423101842102013

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعود الغني عبد جمعة محمد59424101841019122

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي ستار منار59425141842101036

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمام جاسم كريم رانيه59426111842068028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزاير نعمه عالء زهراء59427131842118083

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد مفيد قتيبه شمس59428141842127018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيحمد احمد حسين رفيده59429231842085006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمد جاسم فرقان59430131842101046

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعاجل محمد عدنان ندى59431141842132067

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي المنعم عبد نصير وداد59432141842081029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعويد النبي عبد مهدي حوراء59433141842121012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيطاهر علي عامر رهف59434101842097019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعدون فيصل جوده الزهراء نور59435121842094193

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفدعم هادي عباس قطرالندى59436131842098077

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشكر خليل حاتم ساره59437141842073057

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جبار عائد فهد59438121841032066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن دوحي رعد زهراء59439151842046056

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائييونس سعد جاسم زهراء59440151842046050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائييونس حسن هائل ساره59441111842079036

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن يوسف القادر عبد نور59442121842123012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر شمخي نصار كرار59443141841200036

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبعنون عبدهللا عادل زينب59444131842112021
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكلي عليوي كريم ايه59445111842082016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيكاظم الرضا عبد احمد غدير59446271842068091

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثابت فرحان كاظم مريم59447151742046105

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغافل عوفي حسن زينه59448141842134053

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير عباس علي وائل59449111841042025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيحسوني حمزة حمود مرتضى59450181841346042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشالل صابر سلمان حوراء59451141842090024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفريح صدام محسن دنيا59452141842083003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيشالل علوان فائق دنيا59453231742128012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي ابراهيم محمد رنا59454111842084061

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات الطاهره ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم فاضل طارق ندى59455111842098009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعباس فاضل احسان اسيل59456111842085003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطارش نون الزهره عبد علي59457121841026080

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيمجيد حسين حمدان سراب59458231842126046

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد هللا عبد ياسر الرحمن عبد59459141841064014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن فالح مهدي رويده59460141842079039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصفر هللا يد ولي فاطمه59461151842050069

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن زياره كاظم مريم59462131842111066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائينوري كامل اسعد علي59463271841009072

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة452.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي صباح سجاد59464111841152012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليف جاسم تركي سجى59465101842155009

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيخلف محي مؤيد اسراء59466261842126007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد كاظم االمير عبد محمد59467111841011064

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيديوان يحيى اركان هيام59468111842068103

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته محمد نجم زهراء59469151842053050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم حسن فاضل ضحى59470131842078028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلاحيائيمهدي عبد عامر نوره59471231842141032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة كاظم جمال بلسم59472111842075014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة489.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيمرشد راشد حمدان حسين59473261851172004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيسلمان داود ضياء سعد59474231851010034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر طاهر ابراهيم حسن59475221851036017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس هاشم سعيد مريم59476111852130016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعبد صدام احسان أزهار59477231852131001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقياحمد رزاق حسين طارق59478271851154089

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحافظ خليف زياد مروه59479141852110030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهاوي مذخور نعيم شفاء59480151852050025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصابر غانم االمير عبد مريم59481141852145025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم حمدان نوري أكبر علي59482111851017033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضير جاسم غربي ماجده59483111852074031

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيكاطع رزاق رسول طه59484271851013075

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيكزار فوات علي حبيب59485271851007018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيكريم حسين علي ضحى59486151852052004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيالزهره عبد ستار صالح حسنين59487271851002054

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيموفق عمر مؤيد عمر59488111851009037
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان كرير سرور أسماء59489221852116001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلوف هادي حسن زهراء59490141852070019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمتعب عباس الرحمن عبد محمد59491111851151024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيناجي مقداد يونس محمد59492271851010099

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيصالح كاظم عباس اية59493121852114003

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيياسين هللا خير عامر غادة59494111852062018

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيزعزوع بريسم حسين رباب59495261852109010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعبد صكر حسين بنين59496271752055011

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيمخيف نايف رزاق ايالف59497231852126008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعزاوي خليل احمد شمس59498141852099017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيناجي محي رياض حسين59499101851003017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيياسر شمران موجد صابرين59500251852070047

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعطيه جوده حسين محمد59501251851013039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجخيوه ظاهر علي حسين59502141851030005

األعالم كلية/العراقية الجامعة504.0الخارجياتاالولى الكرخادبيحمادي الحميد عبد سعد اسراء59503101822401002

األعالم كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس محمد نوح رقية59504131822079019

األعالم كلية/العراقية الجامعة498.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبيمحمد عناد محمود ليث59505191821348237

األعالم كلية/العراقية الجامعة497.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ناصر عليوي ناصر59506141821003138

األعالم كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجمعان محمد نزار نسيم59507121821036029

األعالم كلية/العراقية الجامعة494.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيشناوه حنين الكريم عبد سرى59508121822127068

األعالم كلية/العراقية الجامعة494.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم الرضا عبد كاطع سجاد59509131821024048

األعالم كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيجبر طعمه عامر رفل59510131822077020

األعالم كلية/العراقية الجامعة492.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس احمد شهاب اثير59511141821024004

األعالم كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير علي هاشم مالك59512131822078044

األعالم كلية/العراقية الجامعة490.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيمطر عليوي حسن عباس59513191821071030

األعالم كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان الكريم عبد صادق دانيه59514131822096006

األعالم كلية/العراقية الجامعة490.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيمحمد علي جبار تبارك59515211822231005

األعالم كلية/العراقية الجامعة490.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعوفي شهاب طعمه زينب59516121822111007

األعالم كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيداود الكاظم عبد ثائر سجى59517141822080038

األعالم كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيلفته جامل كريم علي59518141821061098

األعالم كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبينصيف حاتم سعد طيبه59519131822101052

األعالم كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيعواد مهدي صالح براء59520211822123004

األعالم كلية/العراقية الجامعة489.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمود شاكر رنا59521131822111052

األعالم كلية/العراقية الجامعة488.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيشرهان حسن فالح الحسن ابا59522101821015001

األعالم كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيباقر شاكر ضياء ُدرر59523121822123010

األعالم كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد صبحي صائب غفران59524101822090026

األعالم كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيمصلح ابراهيم خليل لينة59525111822100024

األعالم كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي ناصر المنعم عبد زهراء59526111822099021

األعالم كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيجري عطوان طعمه علي59527131821024072

األعالم كلية/العراقية الجامعة487.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيحسوني جاسم سعد كرار59528111821028046

األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعباس محمد الرزاق عبد محمد59529111821150091

األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيياسين غالي كاظم علي59530141821013098

األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيقدوري عريبي سعد مالك59531271822099086

األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن دعير مجيد كرار59532131821038036
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األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيزغير قاسم عماد نرجس59533121822099066

األعالم كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان مصلح عباس حسين59534111821203064

األعالم كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيجميل كريم ابراهيم احمد59535111821053007

األعالم كلية/العراقية الجامعة485.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين هادي محمد كرار59536141821176068

األعالم كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيمحيسن مشحوت جمعه أيه59537101822114002

األعالم كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحميد مجيد ثامر علي59538211821077100

األعالم كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيعبود الكريم عبد حميده فاطمه59539161822181021

األعالم كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد عزاوي حافظ ايوب59540131821012028

األعالم كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيحمادي منسي محمد منتظر59541231821030042

األعالم كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيادهام هاشم سعيد حسين59542131821045030

األعالم كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد زري عيسى حسين59543151821003029

األعالم كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيخليل عدنان عصام تبارك59544111822064015

األعالم كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيزغير حسين ابراهيم منتظر59545121821034174

األعالم كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان حنون قيس مؤمل59546151821005081

األعالم كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيحمادي حسين محمد عزيز مصطفى59547221721082047

األعالم كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيهاشم حميد اياد سيماء59548271822109044

األعالم كلية/العراقية الجامعة481.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين جياد علي احمد59549121821175008

األعالم كلية/العراقية الجامعة481.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيسلمان محمود شاكر حمزه59550211821247004

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيعطيه كاطع رعد زيد59551131821026028

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجاسم ابراهيم حسن حسين59552211821077035

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيجبر عباس نصر احمد59553271821038007

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي كاظم ابراهيم نور59554141822073094

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيزعين الدين محي طارق روان59555101822119011

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيسوادي عباس علي حسين59556271821030018

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاالنبارادبيصحن مشعل سامي العزيز عبد59557191821044006

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم صبري سالم مصطفى59558101821014064

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيعزيز حميد مقداد احمد59559101821029005

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين حميد مجيد ايه59560131822077009

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبن باطل رعد مرتضى59561151821001124

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد مجيد عماد احمد59562111821007004

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيناصر علي حسين سارة59563111822218021

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيطارش هللا عبد كامل سجا59564141822082027

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم حسن جعفر مصطفى59565151821001130

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيحسون كاظم عباس حسن59566111821028013

األعالم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيياسين طه ياسين حمزة59567101821014018

األعالم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف جلوب هللا عبد زهراء59568141822191025

األعالم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار جاسم عماد احمد59569131821007005

األعالم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبينذير عباس مصطفى هللا عبد59570111821021083

األعالم كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيناصر مهدي علي حسين59571271821011029

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنبارادبيعلي حديد منذر شعيب59572191821362014

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسعد صكيب احمد كاظم59573101821060091

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيياسين الوهاب عبد حيدر حوراء59574211822145018

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم صالح سمير انس59575141821030010

األعالم كلية/العراقية الجامعة475.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبياللطيف عبد سامي سمير علي59576101821013048
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األعالم كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيوهاب الدين نور عباس شمس59577111822072055

األعالم كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسون ناصر مهدي سجا59578231822117058

األعالم كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيشياع كاطع ضياء مرتجى59579131821003060

األعالم كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيراضي حافظ احمد مصطفى59580151821020101

األعالم كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعبود جواد كاظم احمد59581271821003003

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان فاخر ميثم حسن59582141821038026

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعياش القادر عبد خالد القادر عبد59583101821027047

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيصالح فهد حسن مصطفى59584111821059097

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحسون عريبي غالب نبأ59585111822105063

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن الزهره عبد حسام زينب59586121822105072

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سعيد فاضل حيدر59587131821007016

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس حسين علي الحسن ابو59588151821015003

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسين مثنى حوراء59589121822103014

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للمكفوفين الصدر اسماعيل السيد حسين السيد ثانويةالثالثة الكرخادبيامين حسين عقيل مسلم59590121821042004

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمسعود سلمان حسن مصطفى59591111821028061

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان شريف قيس حسن59592131821012040

األعالم كلية/العراقية الجامعة473.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس سعدون احمد حيدر59593121821003028

األعالم كلية/العراقية الجامعة472.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن جميل حسين كرار59594141821061110

األعالم كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبينخيش جبار محمد الهدى نور59595131822107134

األعالم كلية/العراقية الجامعة472.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيشهاب الرحيم عبد محمود بسمه59596131822102005

األعالم كلية/العراقية الجامعة472.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم باقر حسين سجاد59597131821011024

األعالم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيخليف محيسن سعد مهيمن59598141821030085

األعالم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد سهيل محمد هللا عبد59599131821034057

األعالم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس خضير اسعد صفا59600141822079071

األعالم كلية/العراقية الجامعة471.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيسالم قاسم سالم كرار59601101821015051

األعالم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيتوفيق جمال سهيل امنيه59602141822107007

األعالم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين العباس ثانويةكربالءادبيعوده ناصر كاظم يوسف59603271821043025

األعالم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحسين علي ثامر علي59604231821020025

األعالم كلية/العراقية الجامعة470.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد صبيح اياد يوسف59605111821156096

األعالم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد فالح صباح فاطمه59606141822079087

األعالم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم جمعه الكريم عبد حوراء59607121822089021

األعالم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد عدنان عصام طيبه59608131822101053

األعالم كلية/العراقية الجامعة469.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم حميد واثق يوسف59609111821012061

األعالم كلية/العراقية الجامعة469.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيسحيول كاظم عدنان رحاب59610111822157007

األعالم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيصايح حسن عوده مالك59611141822074102

األعالم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعزيز الجبار عبد سامي امير59612151821020012

األعالم كلية/العراقية الجامعة468.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي السادة عبد عادل مصطفى59613131821034115

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيعلي محمد باسم مصطفى59614211821030054

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي اللطيف عبد اصاله59615111822114002

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبيمحمد جسام علي يوسف59616211821050015

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيدبيس عبيد اكرم علي59617111821021097

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد حرب محمد رحمه59618131822100017

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيالحسين عبد مهدي كريم امير59619271821153018

األعالم كلية/العراقية الجامعة467.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيصدام جاسم محمد ليث59620131821034088
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األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جاسم هادي ايهاب59621141821015013

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيعطيه كريم محسن محمد59622221821225024

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيحسن فليح حسين عمر59623101821022044

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيكاطع غالب علي حسن59624131821008031

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيكاظم محمود شاكر علي59625271821044084

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبينجرس عيد عبد االء59626141722124009

األعالم كلية/العراقية الجامعة466.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيكراثي عبود رحيم حسين59627141821030019

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم احمد نعيم رواء59628111822100013

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمطر عامر عبيد شهد59629141822075133

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان عبدالرضا اياد االسالم نور59630141821177162

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد المهيمن عبد محمد ريم59631131822074025

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيحسن امين علي حسين59632261821044015

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيالخالق عبد مهدي اياد سجاد59633111821015055

األعالم كلية/العراقية الجامعة465.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيخليل محمد شحاذه احمد59634191821010006

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبييوسف محسن حسين عباس59635121821032063

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيحيدر موزان سلمان حسين59636141821001007

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن مزعل رسول مرتضى59637141821019126

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيثامر حمادي قاسم علي59638141821019087

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيشفلح داخل قائد عباس59639271821048036

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمجيد فاضل محمد حسين59640211821077047

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح هللا عبد ناجح محمد59641131821027028

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمصلح علي مصطفى نوره59642131822091117

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيعثمان خالد رعد خالد59643101821013029

األعالم كلية/العراقية الجامعة464.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد عباس جواد زينب59644121822105071

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيحسين منصور سعد همس59645101822106028

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيالعزيز عبد صالح جمال صالح59646111821180069

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيعويد علي حسن حسام59647111821033023

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محسن هادي ايمن59648141821201032

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي صفر خالد غدير59649131822088007

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيالساده عبد كاسب فوزي زهراء59650131822126026

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد ابراهيم موفق خالد59651121821034071

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود عبدالمحسن خالد محمد59652121821009178

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيشالش رشيد اياد هللا عبد59653111821033054

األعالم كلية/العراقية الجامعة463.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيزغير عبود علي عبد احمد59654151821017002

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيدوش سلمان هاشم ابراهيم59655141821013003

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبييوسف غازي علي حسن59656101821015011

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيعمران صاحب عالء محمد59657241821049030

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعودي الهيل ابو حسين مرتضى59658151821001123

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحسن سمين احمد دلشاد59659211821074021

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيشذر جبار جاسم محمد59660111821017045

األعالم كلية/العراقية الجامعة462.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعباس محمد الجبار عبد محمد59661271821031180

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد طاهر يعمر بسمه59662131822075002

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن متعب حسين ابتهال59663131822111002

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد رشيد جمال حسين59664151821008032
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األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم حسين شاكر يوسف59665111821021168

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد غزال ستار احمد59666131821027006

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيالمهدي عبد خزعل حسين حسناء59667211822116007

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبياحمد جابر محمد ياسر59668231821005027

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيبشير حسن عامر شهد59669111822073042

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيفاضل محمد لواء محمد59670121821018051

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيخنيفس عبد علي هدى59671141822082048

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيخضير عبد نجم حوراء59672101822105016

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيثامر محسن سعدون يوسف59673141821024268

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي طالب حيدر عمر59674141821176063

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين علي عبدالكريم عمار59675121821010028

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكشاش الفي خالد منتظر59676151821004085

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيجميل محسن منذر سجاد59677131821007023

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعلي عبيد عباس مصطفى59678211821008070

األعالم كلية/العراقية الجامعة460.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد عباس خليل فاطمه59679131822091091

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعلي خزعل طالب باقر محمد59680101821005050

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيعذاب كاظم سليمان ياسمين59681101822120079

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيفارس هللا عبد الرحمن عبد فاطمه59682101822117035

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل زاير احمد امنه59683111822127005

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيمنشد كزار جامل أسماء59684141822126002

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيرشك حوشي حسين علي59685131821255035

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيطاهر علي حيدر شهد59686121822100020

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيخلف كاظم جمعة محمد59687111821021130

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحيسن حيال عادل نرجس59688121822125097

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0الخارجيوناالولى الرصافةادبيسعدون الواحد عبد حسين علي59689131821400080

األعالم كلية/العراقية الجامعة459.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيمانع رشم علي عبد حسين59690121821019003

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيعلي سعود ستار افراح59691101822111001

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيانور باسل علي محمد59692101821060121

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس ارحيم عمار رفل59693121822096011

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيشرموط حميد سعيد تبارك59694131822112012

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيلطيف مجيد حمزة حسن59695131821003016

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيباني لفتة سالم محمد59696101821015059

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيسر سودي علي حسين59697131821012051

األعالم كلية/العراقية الجامعة458.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيموسى اسود رعد محمود59698111821021144

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيغربال عمران جاسم شمس59699111822101030

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود الكاظم عبد سمير رانيه59700141822069021

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبينوري خلف رزاق حسين59701131821030019

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيكاطع الكاظم عبد عالء أسراء59702111822136001

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيحسين ناصر علي دعاء59703111822118007

األعالم كلية/العراقية الجامعة457.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيمهنه حنون ابراهيم علي59704111821027064

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد جابر صباح محمد59705121821034144

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سلمان عماد محمود59706141821012083

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي محمد قتيبه رغد59707101822116015

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبينغماش ثجيل حميد روز59708111822099017
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األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم سعيد والء روسم59709141822076033

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود حميدي منعم مهيمن59710131821004073

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن علي فارس يوسف59711121821202285

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عباس محسن محمد59712111821181107

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيحمد عباس خضير علي59713111821059056

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيالمهدي عبد صاحب عماد فاطمه59714271822140054

األعالم كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبياسماعيل صكر قصي احمد59715151821010009

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن رضا ثامر يوسف59716131821017140

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيصحن ماجد ناجي استبرق59717261822110002

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم وحيد خليل حوراء59718101822101013

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد عباس محمد فاطمه59719141822099059

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيكشمور حميد عامر هللا عبد59720141821040022

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد هللا عبد احمد مصطفى59721141821024232

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي رشيد عماد مريم59722131822101066

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر مهدي معن حيدر59723121821009065

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيهادي حسين حامد هللا عبد59724211821044014

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد محمد جاسم ميسم59725151822041047

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحمد علي حميد محمد59726111821021131

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود مؤيد مناف رقيه59727131822073049

األعالم كلية/العراقية الجامعة455.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح هادي حسين زهراء59728121822099022

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيجاسم هادي يعقوب مصطفى59729231821016071

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيشهاب سعدون ثامر شروق59730101822104007

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمحيسن سرحان كريم مصطفى59731101821060143

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيجياد عوده عدنان علي59732111821059058

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيحميد المجيد عبد احمد ضحى59733101822076021

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبدهللا خضر سامي فاطمه59734131822107107

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيشامي مدلول ناظم نوار59735111822079056

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيسليمان سعدي سرمد منار59736131822070069

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد سعيد حمدي الهدى نور59737121822127113

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمهدي حسين مرتضى حسن59738251821024060

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعباس ياس صبري علي59739111821012039

األعالم كلية/العراقية الجامعة454.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيهللا نصر زينل هللا عبد علي59740271821044087

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد احمد عادل اسماعيل59741121821023006

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن باقر مرتضى ايه59742141822115010

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود فاضل سعد زينب59743131822096016

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحسن هاشم منذر محمد59744111821180131

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيدلي قاسم هاشم محمد59745151821004076

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيعبدهللا رمل لؤي هللا عبد59746191821010029

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود شحاذه علي سجى59747121822091023

األعالم كلية/العراقية الجامعة453.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخضير عبود محمد جعفر59748151821007020

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيخليف الحسن عبد سالم العابدين زين59749151821005036

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيالزم كاظم مازن علي59750111821020058

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيكويد زغير مجيد علي59751121821200033

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان سلطان سالم سجاد59752131821042037
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األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيمحمد كاظم عايد علي59753271821026025

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين علي حسن علي59754211821077103

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان كريم فاضل زينب59755131822086037

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيجابر هاشم اياد حسين59756111821027021

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن محمد نبيل سجى59757131822098095

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر عبدالستار ياسر عمار59758121821025074

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم احشيف مثنى علي59759121821009145

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد علي سعد علي59760131821017091

األعالم كلية/العراقية الجامعة452.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمشتت عليوي كاظم علي59761141821019088

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيوذاح كرملي كريم حسن59762151821006024

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيالرضا عبد وروش جميل حسين59763241821019007

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم مازن زهراء59764101822133031

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمحسن صابر ناظر هللا عبد59765101821004013

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعزيز عيسى بالل ياسر59766101821027119

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان طارق ليث احمد59767141821038008

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمفتن علي حميد مصطفى59768141821009052

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي متعب سامي هاله59769141822079118

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيحسون تعبان فليح كوثر59770141822135040

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعليوي حسين عباس زينب59771101822096040

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعبود صالح محمد زهراء59772111822108047

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد الهادي عبد اياد انس59773121821174008

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيالوهاب عبد محسن سليم الباقر محمد59774131821012122

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيناصر احمد جاسم محمد59775231821001067

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحياوي العيبي فوزي تقي محمد59776151821005084

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم قاسم محمد بكر59777131821042012

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم مسلم كاظم فاطمه59778131822104042

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم نوري صباح شروق59779121822171006

األعالم كلية/العراقية الجامعة451.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبد ارحيم علي حسن59780271821038021

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد عثمان معد يوسف59781101821027128

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيجاسم علي محمد سعد ليث59782271821030043

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبياحمد حمادي مصطفى قدس59783101822089024

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيموسى حسين امجد بالل59784111821031004

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيشالل الكريم عبد الواحد عبد ياسر59785111821032076

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبياحمد محمود عمر علي59786101821016038

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عبد بهجت جودت قاسم59787101821015050

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيبدري الرزاق عبد بدري حسن59788101821013026

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيناصر ابراهيم يوسف غفران59789101822113031

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيمفتن رحيم اياد الدين عماد59790131821031018

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيشالل عبود خالد اسراء59791141822081010

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيهاشم عبود سعدون محمد59792141821003110

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0الخارجيونديالىادبيمحمد  ابراهيم  رياض  وليد59793211821400074

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيجدوع فرحان كريم عالء59794101821011022

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جثير عماد زهراء59795131822098068

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد شهاب رضا علي59796121821009123
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األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيصبحي جمعه رعد فاطمه59797131822096025

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس االله عبد رائد هبه59798141822071066

األعالم كلية/العراقية الجامعة450.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمحيل عبد كريم علي59799261821157025

األعالم كلية/العراقية الجامعة449.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيعبد مخلف مصطفى عدي59800101821030007

األعالم كلية/العراقية الجامعة552.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي حسين عال59801101842115134

األعالم كلية/العراقية الجامعة538.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الواحد عبد اياد صباح59802141842134072

األعالم كلية/العراقية الجامعة537.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزيد محمد خالد مريم59803141842072108

األعالم كلية/العراقية الجامعة537.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان جمعة غياض زينة59804131842071063

األعالم كلية/العراقية الجامعة534.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحيدر محمد هاشم يونس59805131841010147

األعالم كلية/العراقية الجامعة531.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيهللا عبد ياسين حسن علي59806291841002108

األعالم كلية/العراقية الجامعة527.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود اسماعيل يعرب ماريا59807311842047154

األعالم كلية/العراقية الجامعة526.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد فاضل محمد59808141841034025

األعالم كلية/العراقية الجامعة521.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عزيز خالد طيبة59809101842110043

األعالم كلية/العراقية الجامعة520.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصطاف احمد يوسف ايات59810111842096004

األعالم كلية/العراقية الجامعة516.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكامل محمد حازم مالك59811131842070212

األعالم كلية/العراقية الجامعة516.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعبد ابراهيم عالء حسين59812181841141021

األعالم كلية/العراقية الجامعة515.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد جواد عدنان فاطمه59813241842108100

األعالم كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائينصيف الرضا عبد محمد روزان59814101842223038

األعالم كلية/العراقية الجامعة514.0اسطنبول-  تركيا االهلية العراقية الفاتح محمد مدارساالولى الرصافةاحيائيجاسم حسين عالء امال59815131842223001

األعالم كلية/العراقية الجامعة514.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد عزيز احمد مريم59816111842215116

األعالم كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيايوب الوهاب عبد اياد سما59817101842095035

األعالم كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم سعيد فاروق بسمه59818121842231013

األعالم كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشيال حسين قيس سجى59819131842109017

األعالم كلية/العراقية الجامعة510.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطية محمود رزاق ضحى59820111842139016

األعالم كلية/العراقية الجامعة509.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجليل عبد نوري حيدر رفل59821101842139013

األعالم كلية/العراقية الجامعة508.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف حامد ثامر سجى59822141842138021

األعالم كلية/العراقية الجامعة508.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيحسن االمير عبد محمد مصطفى59823271841011086

األعالم كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي سوادي فاضل مؤمل59824111841058084

األعالم كلية/العراقية الجامعة506.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حميد احمد نسرين59825111842107014

األعالم كلية/العراقية الجامعة506.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمشاري جاسم زاير حسين59826151841005032

األعالم كلية/العراقية الجامعة503.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيشهيد محمد حمزة الهدى نور59827231842117141

األعالم كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين االهلية القمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد الكريم عبد وليد محمد59828101841063004

األعالم كلية/العراقية الجامعة502.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائينياز شيرو جاسم حواء59829131842100016

األعالم كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد مهدي طالب فاطمه59830131842080030

األعالم كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم علي قاسم غاده59831131842104040

األعالم كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين كاظم نوري آيه59832111842060003

األعالم كلية/العراقية الجامعة500.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين يونس عمار هيفاء59833131842091137

األعالم كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائياسد مهدي صالح امنه59834121842094013

األعالم كلية/العراقية الجامعة499.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيعليوي حميد محمد بدور59835211842165015

األعالم كلية/العراقية الجامعة499.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح نجم مؤيد هللا عبد59836181851033032

األعالم كلية/العراقية الجامعة495.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيحمزه رزاق حسن محمد مصطفى59837271851019094

األعالم كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيداغر عبد طالب مصطفى59838111851008052

األعالم كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيداخل شاطي طالب علي59839151851005069

األعالم كلية/العراقية الجامعة483.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم هاشم علي حسين59840281851008037
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األعالم كلية/العراقية الجامعة482.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسون كاظم علي مرتضى59841271851008081

األعالم كلية/العراقية الجامعة481.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيعواد حسين ناصر محمد59842111851017055

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطتطبيقيحسن صبيح رعد علي59843261851203022

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخضير االمير عبد زهير الكرار حيدر59844121851031034

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيزويد هللا عبد زيد اوس59845101851033004

األعالم كلية/العراقية الجامعة480.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيجبر عبود عباس زينب59846271852064052

األعالم كلية/العراقية الجامعة479.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد الكريم عبد جبار زينب59847111852109028

األعالم كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيمهدي كاظم محمد الهدى نور59848271852067055

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيمهاوش علوان عبدالحسن فالح59849261851033047

األعالم كلية/العراقية الجامعة477.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد احمد نعمان مرتضى59850211851211011

الطب كلية/بابل جامعة713.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالرضا عبد العباس عبد عقيل حسن59851231841047024

الطب كلية/بابل جامعة713.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمهدي صالح اسعد افنان59852231842132011

الطب كلية/بابل جامعة713.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعالوي حبيب جاسب شمس59853231842132054

الطب كلية/بابل جامعة712.9للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم سلمان حمزه محمد59854231841047087

الطب كلية/بابل جامعة711.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن حيدر عال59855231842132059

الطب كلية/بابل جامعة710.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعوده رؤف زيد عال59856231842132060

الطب كلية/بابل جامعة710.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسين عباس فاضل صفا59857231842132057

الطب كلية/بابل جامعة710.5للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمالك سليمان حافظ محمد59858231841047084

الطب كلية/بابل جامعة710.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيداود عبد رعد آنمار59859231841047002

الطب كلية/بابل جامعة710.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسان محسن الوهاب عبد احمد59860231841047011

الطب كلية/بابل جامعة709.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد محسن علي زينب59861231842132045

الطب كلية/بابل جامعة709.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد جبار تميم قمر59862231842132075

الطب كلية/بابل جامعة709.5للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعبود عبد الحسين عبد مصطفى59863231841047103

الطب كلية/بابل جامعة709.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمهدي خليل محمد امنيه59864231842132012

الطب كلية/بابل جامعة709.1للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعباس محمد سالم نصير59865231841047109

الطب كلية/بابل جامعة708.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد علي الحسن59866221841080007

الطب كلية/بابل جامعة708.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد فوزي عادل آيه59867231842132007

الطب كلية/بابل جامعة708.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسن محمد جاسم جبار زهراء59868231842132035

الطب كلية/بابل جامعة708.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمهدي عباس عالء هللا عبد59869231841047057

الطب كلية/بابل جامعة707.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسن حيدر علي سيف59870231841047049

الطب كلية/بابل جامعة707.7للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيمحمد سالم زهير عباس59871231841021049

الطب كلية/بابل جامعة707.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحميد صالح سعد سجاد59872231841047047

الطب كلية/بابل جامعة707.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيخميس جمعه حسين علي59873231841047065

الطب كلية/بابل جامعة707.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسن محمد حيدر رسل59874231842132026

الطب كلية/بابل جامعة706.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائييوسف حمزه وسام مرتضى59875231841047097

الطب كلية/بابل جامعة706.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعلي الحسين عبد علي رقيه59876231842132030

الطب كلية/بابل جامعة706.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمغير حسين محمد اشراق59877231842132010

الطب كلية/بابل جامعة706.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيموسى السالم عبد رائد مريم59878231842142167

الطب كلية/بابل جامعة705.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيلطيف حسين والء نور59879231842132089

الطب كلية/بابل جامعة705.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمود رشيد سعد ندى59880231842132085

الطب كلية/بابل جامعة705.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين الزهره عبد حسين محمد59881231841047086

الطب كلية/بابل جامعة705.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيسعيد كاظم مدحت بشير59882231841047022

الطب كلية/بابل جامعة705.5للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين محمود احسان رسل59883231842088084

الطب كلية/بابل جامعة705.1للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر علي ليث59884231841047080
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الطب كلية/بابل جامعة705.1للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيخليل جليل حيدر نصر59885231841047108

الطب كلية/بابل جامعة705.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحميد مجيد نصرت نبأ59886231842088309

الطب كلية/بابل جامعة704.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيالكريم عبد محسن ثائر نور59887231842132086

الطب كلية/بابل جامعة704.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحساني وداعه هادي فرقان59888271842054018

الطب كلية/بابل جامعة704.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيموسى مجيد هادي غفران59889231842087186

الطب كلية/بابل جامعة703.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيامين جواد عادل دانيه59890231842132024

الطب كلية/بابل جامعة703.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعبد طالب احمد غدير59891231842132061

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيمصطفى الكاظم عبد فؤاد بنين59892271842054004

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعلي حيدر ماجد زينب59893231842120085

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيده يوسف سعد مريم59894231842142168

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيشعالن شرهان فارس الحوراء زينب59895231842088151

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيكاظم كولي قاسم زهراء59896231842109091

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيراضي شاكر علي غدير59897231842140030

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائياسماعيل حسين االمير عبد براق59898231842087040

الطب كلية/بابل جامعة703.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمزه محمد قاسم محمد59899231841020255

الطب كلية/بابل جامعة702.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيكاظم حبيب باسل تبارك59900231842132020

الطب كلية/بابل جامعة702.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائينوري عباس مهند نورا59901231842132090

الطب كلية/بابل جامعة702.4للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائينعمه هادي صالح علي59902231841020177

الطب كلية/بابل جامعة702.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجاسم ابراهيم عقيل آيات59903231842132005

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحامد بكر محمد مريم59904271842093047

الطب كلية/بابل جامعة702.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسين سالم محمد ايناس59905231842132014

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعطيه مخيلف المرتضى عبد نور59906231842119213

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم جليل سعد مروه59907231842142164

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيمحمد غانم ناطق رغد59908231842136012

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمحمد ماضي محمد رند59909231842142072

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجواد صكر علي ايالف59910231842142021

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد الحسين عبد عالء زهراء59911231842142092

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيتومان هللا عبد خالد سندس59912231842079025

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيهللا عبد حمزه حسن نرجس59913231842087243

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد حرير كفاح زهراء59914231842090121

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبيد االمير عبد محسن غاده59915271842058206

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمود خضير سالم انسام59916271842058026

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعلي توفيق وسام مها59917271842058252

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكريم سعيد حسن نور59918231842090268

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيشمخي كاظم امجد شمس59919231842088193

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسن سليم نجاح زهراء59920231842087119

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيكريمش حمود حسين عدنان59921231841042068

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعيسى زباله حسين فاروق59922231841020199

الطب كلية/بابل جامعة702.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيجسام عون عبد احمد رسل59923231842098036

الطب كلية/بابل جامعة701.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيظاهر كاظم ابراهيم مرام59924231842132078

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيعمران محمد صدام الهدى نور59925271842054028

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبود عبيد كريم فرح59926231842142160

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيمراد عبد علي حسين59927231841007029

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم طعمه فالح أمير59928231841020004
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الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيهللا عبد علي حسن محمد59929231841051085

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكريم عباس عامر تبارك59930231842087052

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد فائز مينا59931231842088305

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد جاسم حنين59932231842088061

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياكحيوش الرضا عبد احمد هدى59933231842088349

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيجبر جميل كاظم ميس59934231842111061

الطب كلية/بابل جامعة701.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيعبود حسين حيدر رقيه59935231842137010

الطب كلية/بابل جامعة700.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسون حمزه ميثم تمارا59936231842132022

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيداور الساده عبد راسم ابراهيم59937231841006002

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيعيسى امير طالب تقى59938271842071014

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجبار جليل خليل نبراس59939271842058259

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيفارس حسين كريم اًسيا59940231842098006

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيشنان ساهون نعمة مصطفى59941231841252157

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيمرزه محمد اسعد زينب59942231842147018

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمنجي مبدر مسلم هللا عبد59943231841002107

الطب كلية/بابل جامعة700.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحسن هاتف حسن أستبرق59944231842166001

الطب كلية/بابل جامعة700.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعبود كاظم علي الفقار ذو59945231841047041

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحليل ابو عبيس كريم عباس59946231841020140

الطب كلية/بابل جامعة700.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيصحن عبد كاظم شيماء59947231842093057

الطب كلية/بابل جامعة699.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالكاظم عبد جواد مهند علي59948231841047074

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيحسب الحسين عبد ميثاق تقى59949231842154019

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكاظم شاكر رعد سما59950271842058181

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم عليوي نجاح الزهراء فاطمه59951231842088243

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعلوان شعبان سعيد زهراء59952231842102017

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالكاظم عبد محمد باسم غدير59953231842088224

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين عطيه حيدر كرار59954231841251173

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياالمير عبد عدنان والء نور59955231842088336

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد كطيفه ابو عبدالجبار هادي59956231841006196

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائياعماش اهميل غازي زهراء59957231842098048

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبيد هادي علي امير59958231841006014

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيسعيد كاظم طلعت تبارك59959231842100012

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي حسن فالح يوسف59960231841020330

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحي بدر حيدر علي59961231841020169

الطب كلية/بابل جامعة699.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيهادي جميل راسم حسين59962231841172014

الطب كلية/بابل جامعة698.9للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم محمود حسين ياسر59963231841047112

الطب كلية/بابل جامعة698.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيشنباره كاظم اعالن احمد59964231841172002

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيمهدي اوحيد الهادي عبد فاطمه59965231842106043

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيخشان حمزه مهدي محمد59966231841252145

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيكريم حميد نعمه رشا59967271842089019

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعلوان عصفور علي مصطفى59968231841006177

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن علي آيه59969231842120006

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيعيسى حمزه ثامر حسين59970231841055006

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيالكريم عبد حامد علي شفاء59971231842090178

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمد موسى حسين عبدهللا59972231841020144
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الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائينصيف كاظم حيدر زينا59973231842090130

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعيسى موسى علي االء59974231842087014

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيتومان صكبان خضير هدى59975271842071053

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيرفيش ياسر حسن ياسر59976271841015057

الطب كلية/بابل جامعة698.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيهادي حليم اكرم امير59977231841047016

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين فاضل بهاء رقيه59978251842096088

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعليوي عبود حسن محمد مثال59979231842271256

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيسلمان علوان عباس شغاف59980231842116023

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيعبد بدر بسام منار59981231842100047

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيلفته عطيه عامر مرتجا59982231842147032

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيحمزه مرهج اسعد تبارك59983231842154013

الطب كلية/بابل جامعة698.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعيدان الحسين عبد ناصر ساره59984231842140025

الطب كلية/بابل جامعة697.9للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيشهيد كاظم عالء حسنين59985231841047028

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيرسولي ابراهيم حسان شيماء59986231842114059

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيناجي علي الحسين عبد الهدى نور59987231842088319

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبريج مهدي وائل احمد59988251841031068

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخوجه كاظم فريد رقيه59989251842108080

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعبيد كاظم سعد نبا59990291842057230

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيصالح محمد باسم براق59991231842125014

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حميد الحمزه عبد مرتضى59992231841020273

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيعبيس كاظم سهيل علي59993231841059038

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكريم جبار عباس ايالف59994271842058033

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيفرحان العزيز عبد الرحيم عبد غدير59995231842088228

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسين ناجي كاظم مريم59996231842090247

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن رحمان معين مريم59997231842088294

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيبدر صباح عماد حسين59998231841280012

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمجبل حمزه كريم ياسر59999231841020321

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبدهللا ناجي كاظم عبدهللا60000231841005097

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالعباس عبد ناجي الرزاق عبد حسن60001231841020055

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيشطب مرعي حمزه محمد60002231841014075

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيمحمد علي حسين نور60003271842147047

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيطاعون خضير كامل علي60004221841042021

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حسين شريف انور60005231841252018

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمرهج حسين علي بنين60006231842114014

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسن عبد رزاق الهدى نور60007231842109192

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيهادي عزيز حسين زهراء60008231842140020

الطب كلية/بابل جامعة697.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمنكاش كاظم هاشم بنين60009231842142039

الطب كلية/بابل جامعة696.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين محمد هادي الكريم عبد علي60010231841047071

الطب كلية/بابل جامعة696.4للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيامانه محسن حسام الحسن ابو60011231841047004

الطب كلية/بابل جامعة696.4للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم عبود كاظم علي60012231841047072

الطب كلية/بابل جامعة696.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيصالح االمير عبد عالء ايهاب60013231841047020

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم محمود جليل زينب60014231842088153

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحسين نعمه حمزه علي60015251841052013

الطب كلية/بابل جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن هادي سلومي الهدى نور60016251842062671
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الطب كلية/بابل جامعة696.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين ثامر مثنى احمد60017231841047013

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحسين جعوال ميري مريم60018271842058248

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجاعد عبد حسين علي60019231841020166

الطب كلية/بابل جامعة696.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم هادي صباح حيدر60020231841047038

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيشناوه كاظم نوري علي60021231841020193

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعبود خابط موسى علي60022231841002135

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجسمان حسن الرزاق عبد حوراء60023271842056067

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحسن فليح فاضل بنين60024271842093010

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعزيز عون عبد أحمد زهراء60025231842120062

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيجعفر جبار محمد نور60026231842121073

الطب كلية/بابل جامعة696.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيهاشم كطران عذاب فاضل60027231841166020

الطب كلية/بابل جامعة696.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيحسين عويد هللا عبد رباب60028231842190002

الطب كلية/بابل جامعة696.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيد لعيبي أحمد زينب60029231842142095

الطب كلية/بابل جامعة695.7للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيهاشم هللا عبد سالم احمد60030221841080002

حمورابي طب كلية/بابل جامعة698.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيكاظم الزهره عبد احمد حسن محمد60031251841034034

حمورابي طب كلية/بابل جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح مهدي زينه60032251842062388

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعباس حاتم هللا عبد الباقر محمد60033231841177010

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيمنديل شهيد محمد حيدر60034231841205008

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيهللا عبد كاظم فاضل زينب60035271842070017

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد ناصر محمد ناصر60036231841020308

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيركاب جدعان حسين زهراء60037231842089054

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائياسماعيل مظهر انور منار60038271842093049

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعبود محمد قاسم زهراء60039231842108024

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم حسين جابر نور60040231842090266

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيلطيف حامد عامر نبأ60041231842089106

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيفرحان حامد عادل اسراء60042231842119013

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيساجت زعال سامي بتول60043231842119032

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيخضير حسن مجيد زهراء60044231842090122

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعباس محمد حيدر مرتضى60045231841069028

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيجالب عيسى غانم ختام60046231842166010

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم محمد باقر60047231841164006

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيشنون حمزه حسين فاطمه60048231842088245

حمورابي طب كلية/بابل جامعة695.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيجواد موسى عمران فرح60049231842089099

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعبيد صادق جعفر دينا60050231842132025

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمصطفى حسين جالل ساره60051231842132049

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم حسين سعد علي60052231841047069

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.5للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحمزه عبد عادل روى60053231842096030

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسن صالح محمد عادل محمد60054251841035094

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم عالء فاطمه60055231842132068

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائينجم عبد حسين سجاد60056241841011029

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم موسى ماجد بنان60057231842087041

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين الهادي عبد علي رغده60058231842088097

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيسمير عبيد محمد فاطمه60059231842094034

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسن فخري محمد زينب60060231842087132
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حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائييحيى سليم اثير فاطمه60061231842137023

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيناصر كاظم الحسن عبد تبارك60062231842109029

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبيس محسن كاظم رغد60063231842088095

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجواد كاظم حيدر عال60064231842090199

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيهادي فيصل حسين شيماء60065231842125051

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيياسين كاني عمار مصطفى60066271841005293

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائينعمان حمزه صفاء فاطمه60067231842271247

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد الحمزه عبد عدي باقر60068231841020038

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائي عبد سعيد عباس رافل60069231841020105

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيياسين حسن الكريم عبد حوراء60070271842088046

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمد الكاظم عبد سامر زينب60071231842088163

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيكاظم حنوف لزام حيدر60072231841054039

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيوادي عبد احمد مصطفى60073231841251213

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي الجبار عبد هادي جعفر60074231841020046

حمورابي طب كلية/بابل جامعة694.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيمحمد رسول حسين احمد60075231841025001

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.9للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيكاظم العالي عبد ثامر عذراء60076231842096050

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسون علي صالح آيات60077231842132004

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.5للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجبار لطيف الرزاق عبد فرقان60078221841002180

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.3للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقدوري وهابي رائد براء60079141842129009

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.2للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيالحسن عبد رشيد علي فاطمة60080231842096054

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحمود حسن فالح بنين60081231842142038

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعليوي هاشم حردان شهد60082231842119135

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي هادي حسن زينب60083231842142099

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد كريم قيس ايات60084271842058031

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد محمد احمد غدير60085141842118008

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالساده عبد نعمه حامد هاجر60086141842134121

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عماد زهراء60087231842120072

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيعبود حاتم جبار نبأ60088231842205008

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيهاشم علي حسن تبارك60089231842137005

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد سالم سعد احمد60090251841031036

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيهادي صالح المحسن عبد منتظر60091251841034055

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمشعان مسلم بخيت زهراء60092251842062259

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم هادي محمد آيات60093251842062015

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيالواحد عبد حسن محمد عذراء60094251842170220

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسان مشكور احمد تبارك60095251842062111

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائياحمد الحسن عبد انور علي60096211841002061

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم حسين حميد سجى60097101842101058

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائياشالكه عطيه حسن مصطفى60098241841074035

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ناصر فاضل علي محمد60099241841009072

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالصاحب عبد الرزاق عبد عالء مجتبى60100231842088276

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمجول محمد فيصل بيداء60101231842090054

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيمظلوم عباس مظلوم اسراء60102231842078004

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبدهللا هادي عباس زهراء60103231842081031

حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمشهد مظهر كريم هللا عبد60104231841047059
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حمورابي طب كلية/بابل جامعة693.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيلحيس عليوي محمد مصطفى60105231841006180

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد منصور حسين علياء60106121842109084

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيبتور حسين علي منار60107251842074065

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيملوح دخيل مارس فاطمه60108251842074055

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.7للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعبد كاظم أحمد آيه60109231842096002

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعلي كاظم جواد كوثر60110231842132077

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيصاحب وهاب حسام احمد60111231841047006

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمود شاكر قاسم سندس60112231842132052

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.6للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد المنعم عبد حيدر ليث60113141841007067

حمورابي طب كلية/بابل جامعة692.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي سبيع نعيم فاطمه60114141842094145

االسنان طب كلية/بابل جامعة702.5للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعباس هادي فالح رضا60115231841047042

االسنان طب كلية/بابل جامعة697.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعباس عبد احمد أقباس60116231842093002

االسنان طب كلية/بابل جامعة693.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيجاسم حسن احمد ايات60117231842110004

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائينعمه الرضا عبد سعيد رفل60118231842132028

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي جمال خالد هاله60119231842088342

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حسون رزاق مرتضى60120241841016073

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمزاحم فخري اسامه حسين60121231841020064

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيدبيس عبود محسن محمد60122231841029031

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعالوي جعفر عباس حسين60123231841002048

االسنان طب كلية/بابل جامعة691.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيامين نعمه سمير بنين60124231842088034

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيرزوقي نعيم ضياء روان60125231842132033

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسلمان الحسين عبد محمد رقاء60126231842088101

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبدعلي حسن توفيق غاده60127271842058205

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمهدي فالح قيس نور60128231842088330

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالزهره عبد عامر جمال ايمن60129231841047019

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعيسى محمد عيسى حوراء60130231842087067

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحميد سعيد صالح مصطفى60131231841020278

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيراضي علي عبد حيدر احمد60132231841047007

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمجيد رشيد محمد مازن60133231841020220

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيسوادي كاظم راسم زهراء60134231842087102

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائياليج طاهر كاظم ساره60135231842093055

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيجابر غني أنور زهراء60136231842130015

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيعلي محسن علي رقيه60137231842110016

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالرسول عبد جواد محمد كريم منتظر60138231841020296

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.4للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمجيد حمزه عباس الباقر60139271841005027

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد زكي سعد غدير60140231842088226

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيحسان عبدالزهرة علي انوار60141231842080009

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم جواد نور60142231842090267

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيمهدي زويد حاتم جنان60143231842080025

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجابر كاظم فالح رفل60144241842220335

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمنجي مبدر عباس نافع60145231841002206

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيصبر حمزة محمد زينب60146231842205004

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيهاشم ثامر علي ميالد60147231842139046

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيعلي سعيد جبار سيف60148231841172019
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االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيمشعان فنوخ حيدر انوار60149231842166004

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيمغير حسين عباس غفران60150231842111046

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحمزه ماجد باسل زينب60151231842132044

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيهدام عناد عباس زينب60152231842109108

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبد حكمت عالء آيه60153231842142025

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيحميد جواد محمد لبنى60154271842071045

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيحسين مهدي حسن فاطمه60155271842161045

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيرفيق الرزاق عبد محمد غدق60156271842093036

االسنان طب كلية/بابل جامعة688.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعبيس زناد حليم بنين60157271842161005

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.5للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيزيدان ابراهيم خليل يوسف60158231841021091

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيراضي كريم صباح فاطمه60159271842058219

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبيد ثويني صباح فاطمه60160231842081054

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود علي موسى رفل60161231842088100

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيداود طعمه فوزي سجى60162231842081039

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيغالي حسن فالح حسين60163231841019039

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيوريش جاسم حسن رسل60164231842089045

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعباس خضير عقيل زينب60165231842095041

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيهالل عزيز عادل اسامة60166231841019010

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيهللا عبد علي حسين الفقار ذو60167231841173036

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيوصخ شلب ستار ساره60168231842271167

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعون عبد يحيى سهى60169231842271193

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيكاظم حميد عباس ريام60170231842103019

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيجعاز نعمه ابراهيم سجاد60171231841199007

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين قاسم آيه60172231842119004

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعبود عسكر مهدي نور60173231842118045

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيد عبيس حسن فاطمه60174231842142152

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحمدان حسن حيدر ساره60175241842144044

االسنان طب كلية/بابل جامعة687.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيهاتف زيد عبد الحسين عبد زيد60176231841038040

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشالكه كاظم جواد زينب60177141842094076

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعلي محمد ابراهيم وحيد حوراء60178271842077027

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد غني عطا حسين محمد60179251841031635

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيسعيد عبد عمار علي اشراق60180211842160002

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيعباس طاهر هللا عبد حسين60181211841059008

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمهبول شريم حمزه مروه60182231842098096

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجعفر خليل الخالق عبد علي60183231841020181

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيجساب عراك جعفر سراب60184231842079022

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكتاب فاضل مهند نور60185231842088334

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيفرحان محمد هادي مصطفى60186231841071060

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيمكاوي حسين سعد منار60187231842093082

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم عارف حوراء60188231842088067

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبد عباس االمير عبد رقيه60189231842090095

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيجياد فرحان عبدعلي مريم60190231842081063

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين صدام نور60191231842090272

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياكحيوش الرضا عبد محمد علياء60192231842088219
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االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد عمران علي تبارك60193231842090062

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيحميد رزاق جاسم محمد60194231841042098

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيحميدي هادي حسين فاطمه60195231842101028

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جاسم حسين منال60196231842185017

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيالسيد عبد الكاظم عبد جعفر سرى60197231842114056

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيعلي عبد عزيز مؤمل60198231841212019

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسن عباس محمد زينب60199231842142110

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعبيس مخيف الكريم عبد فاطمه60200231842103038

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد عباس ميري براء60201271842058042

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذياحيائيخيون محمد حيدر الهدى نور60202221842398012

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمطلك كاطع ابراهيم بان60203221842185010

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين حسن وليد هالة60204131842121121

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيزرير هللا عبد ابراهيم هللا عبد60205221841216008

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعلي حسن نبيل عباس60206231841005090

االسنان طب كلية/بابل جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم عماد نبأ60207251842062652

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد جاسم راضي مصطفى60208141841007081

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.9للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود سليمان محمد مصطفى60209131841037075

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.9للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحمد طه كاظم حسن60210151841012007

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم صالح سعد صالح60211131841020034

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.6للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمود قاسم احمد60212141841007010

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيكاظم صاحب احمد علي60213251841035049

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.3للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيسوادي جبار خالد علي60214161841003011

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.2للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيحمود مرزوك هللا خير يوسف60215161841105022

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.1للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسين مزهر سهيل حسين60216271841029017

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.1للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان جبار ستار سجاد60217151841012020

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيحسن الرزاق عبد حسين الحسن عبد60218211841025009

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائياحمد عبعوب العظيم عبد هللا عبد60219211841007030

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد علوان احسان رند60220101842086049

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمحمد صليبي طالب زينب60221261842080041

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيبنيان كاظم قاسم زينب60222231842089070

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمرهون عطيه راشد فاطمه60223231842088249

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح حيدر بنين60224231842087045

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعوده باهض لطيف حسين60225221841307131

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيمهدي طالب مشتاق غيث60226221841019118

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد جاسم والء باقر محمد60227231841017138

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيجاسم زيد عبد الكاظم عبد سجاد60228231841012046

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيزبون قاسم هاشم تبارك60229231842117034

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيهللا عبد مهدي علي زينب60230231842119110

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحسن حسن قاسم علي60231271841001139

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمرزوك النبي عبد الرزاق عبد علي60232271841005180

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحسن جليل رسول الجليل عبد60233271841002107

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيصاحب طارق عصام براق60234271842058044

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح ستار اكرم60235271841027005

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيخليل الحسين عبد علي زينب60236271842057078
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االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحمد عباس فاضل مرتضى60237271841014180

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيمحمد حسين مسلم اسراء60238271842093005

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعجالن عليوي حسين طيبه60239131842123017

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم فاضل احمد امجد60240131841012019

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيضامن ناهي حسن هدى60241121842112149

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجودي عبد مكي حور60242251842062162

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيراضي كريم طالب زهراء60243251842084280

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي جواد سعد بنين60244251842062098

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس كطل عباس رسل60245251842100215

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرزه مالك ماجد سجى60246251842062408

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكريم جواد عدنان زينب60247251842096148

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراهي حبيب رحيم حسين60248141841017034

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين علي كاظم هناء60249151842047162

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيمنشد كاظم علي عبد مصطفى60250241841152037

االسنان طب كلية/بابل جامعة685.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيحمزه علي صفاء بنين60251231842086009

الصيدلة كلية/بابل جامعة711.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعيسى عمران قيس فاطمه60252231842132070

الصيدلة كلية/بابل جامعة694.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيفرحان صفاء انور دعاء60253271842071019

الصيدلة كلية/بابل جامعة693.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد الهادي عبد حسن رشا60254231842132027

الصيدلة كلية/بابل جامعة693.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهادي سلمان محسن غدير60255231842271222

الصيدلة كلية/بابل جامعة692.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي عبد مسلم قيصر بنين60256231842088039

الصيدلة كلية/بابل جامعة692.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكريم علي حسين احمد60257231841251009

الصيدلة كلية/بابل جامعة692.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيعمير شناوه سالم زهراء60258271842147023

الصيدلة كلية/بابل جامعة691.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجعفر باقر احسان روان60259251842170120

الصيدلة كلية/بابل جامعة691.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسب الحسين عبد حيدر كوثر60260231842271253

الصيدلة كلية/بابل جامعة691.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعالوي جعفر عباس بنين60261231842271053

الصيدلة كلية/بابل جامعة690.2للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحسين جاسم عادل اديان60262231842096003

الصيدلة كلية/بابل جامعة690.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيوصيخ فاضل باسم هدى60263231842078079

الصيدلة كلية/بابل جامعة690.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجواد ابراهيم عامر طيبه60264231842088210

الصيدلة كلية/بابل جامعة690.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحنوان مطشر عليوي كوثر60265231842119183

الصيدلة كلية/بابل جامعة690.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي محمد عالء مريم60266231842142170

الصيدلة كلية/بابل جامعة689.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيسلمان عادل سالم صفا60267231842132056

الصيدلة كلية/بابل جامعة689.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحبيب علي الحسن عبد كوثر60268231842090239

الصيدلة كلية/بابل جامعة689.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحبيب حسن فالح علي60269231841020184

الصيدلة كلية/بابل جامعة689.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد كاظم زينب60270231842088174

الصيدلة كلية/بابل جامعة689.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيشهد حسين حيدر طيبة60271231842271209

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.5للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيرشيد حمزه حسين ايالف60272231842132013

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.2للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعمران نايف جواد فاطمة60273231842096052

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيرشيد محمد حسين احمد60274231841173003

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبيس حمزه عادل دعاء60275231842098033

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحميد توفيق حيدر مرتضى60276231841020269

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيكاظم موسى محمد وردة60277231842117158

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيمنصور احمد سليم نور60278231842140040

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسعيد باقر ابراهيم فاطمه60279231842088236

الصيدلة كلية/بابل جامعة688.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيناجي علي تحسين فاطمه60280231842123063
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الصيدلة كلية/بابل جامعة687.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعزيز حاتم عزيز مصطفى60281231841047104

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحميدي عباس علي ود60282231842088357

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسين علي ضياء تقى60283231842114018

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحسن دوهان عباس رقيه60284231842166012

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجاسم العباس عبد فالح زينب60285231842142107

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحمزه كاظم حسين حوراء60286231842166007

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمزهر كاظم رزاق الزهراء نور60287271842058265

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهللا جار كاطع حسن فدك60288231842088263

الصيدلة كلية/بابل جامعة687.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيكاصد خلف مرتضى ميس60289231842112029

الصيدلة كلية/بابل جامعة686.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين الحسن عبد علي حسن60290231841047026

الصيدلة كلية/بابل جامعة686.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمحمد الرضا عبد عدي امير60291271841029007

الصيدلة كلية/بابل جامعة686.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبادي هاشم سعد فاطمه60292231842120124

الصيدلة كلية/بابل جامعة686.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيالصاحب عبد مهدي احمد فاطمه60293231842102035

الصيدلة كلية/بابل جامعة686.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيخضير ياس باسم طيبه60294231842088207

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيشعالن معتوك عالء غدير60295231842132063

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيمهدي عباس حسين فاطمه60296231842100039

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسين مهدي راضي احمد60297231841173005

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبادي هللا مال عظيم رواء60298231842271118

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبيس كاظم باسم المختار60299231841005018

الصيدلة كلية/بابل جامعة685.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيستار بلكت عباس بتول60300231842271045

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمسير ابراهيم رزاق زهراء60301231842132037

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسن حمزة علي زهراء60302231842115051

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعلي علوان حيدر صفا60303231842120105

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيزغيبي حمزه كريم مريم60304231842114089

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجواد زيد عبد هادي هدى60305231842142199

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعباس االمير عبد عادل علي60306231841002124

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجابر حسن سرمد روز60307231842142076

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبود رسول حامد نبا60308271842058256

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعباس طالب يوسف حسن60309271841014033

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيتكليف حاتم عمار غسق60310271842161042

الصيدلة كلية/بابل جامعة684.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائينعمه علي محمد امير60311231841020033

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيهادي عباس هادي المنتظر محمد60312231841047083

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيكزار حسين حيدر علي60313231841047067

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.3للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيابراهيم كاظم عباس بنين60314231842096013

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.1للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين ميثم العابدين زين60315231841020118

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم حبيب ميثم غدير60316231842088231

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيرشيد حسن علي حسنين60317231841020061

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيشنان عجمي محمد احمد60318231841006008

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعبدهللا كاظم حسن زيدون60319231841003022

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيتركي حسين عالء زهراء60320231842139021

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحسون محيميد حاكم ياسيمين60321231842124077

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيشكير حمزه رعد بتول60322231842103005

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحميد عبيد جالل اسراء60323231842142003

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيحمزه جياد خالد سندس60324271842071038
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الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيسماوي الحسين عبد عماد استبرق60325271842070002

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيمحي غانم حسون دالل60326271842147020

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعمير خلف محمد محسن60327221841306171

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيمرهج كاظم محمد علي60328231841044042

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيكاظم الحسين عبد كاظم حوراء60329231842089038

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبد دريس جاسم نبأ60330231842093087

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبد بديوي نعمه غفران60331231842093068

الصيدلة كلية/بابل جامعة683.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيفرهود جاسب نعمان محمد60332231841020263

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيساجت صبري وائل زينب60333231842132048

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقدوري صالح زيد مريم60334141842094158

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف احمد القادر عبد زينب60335101842100054

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم احمد ياسر سجى60336131842121081

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.2المتميزين ثانويةميساناحيائيخريبط صبري رحيم علي60337281841026020

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.1للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عبدالحسين عالء احمد60338131841037007

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيهادي عباس احمد الهادي نور60339111841010079

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيحمود محمد عباس مروة60340211842206017

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمراد هللا حسن شاكر ساره60341211842135049

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيشفيق صالح محمد سيف60342211841012030

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسين علي حسين نور60343231842087250

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجواد مزهر علي زهراء60344231842090114

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبيس هاشم رعد بنين60345231842081017

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمود باني صالح الرضا علي60346231841017100

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيراجح شاكر ثامر مريم60347231842092140

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيموسى حامد احمد طيبه60348231842101024

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين علي حسين علي60349231841020167

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيدخنه حسن صالح محمد60350231841005148

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكاظم مهدي عباس عبدهللا60351231841005095

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيجالب كريم علي مؤمل60352231841013043

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين طالب مشتاق حسين60353231841020087

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيخضير حميد محسن عبدهللا60354231841009052

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلاحيائيكاظم عباس عماد كرار60355231841254013

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد هاشم غسان غدير60356231842271221

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم حسام ايمان60357231842271032

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيمزعل علي محمد عبدهللا60358231741183021

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن كاظم رمزي رؤى60359111842110029

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيسى جبار ماجد داليا60360111842109032

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمخيف جاسم حيدر ايات60361111842080013

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيعلي عبود مهدي فاطمه60362231842153067

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيشهاب نجم عبداالمير هديل60363231842119225

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيصميدع مجهول غازي زينب60364231842106026

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبد السادة عبد علي زينب60365231842120083

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيديوان صابر حسن زينب60366231842117071

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم المنعم عبد عاصف زهراء60367231842119097

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0األهليةاسطنبول العراقية النموذجية األندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشيد سلمان عدي احمد60368131841246002

2889 من 1372 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيزرير حسن هللا عبد مصطفى60369271841010124

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيداود مهدي صالح يحيى60370271841035061

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيرباط حسن محمد حسن60371271841014031

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحتحوت موسى هاشم زهراء60372271842054012

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيحسن زعيج فالح حسن60373271841153019

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيالعالي عبد قحطان علي تبارك60374221842421009

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيبس كاظم جواد حنين60375131842100014

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصافي حبيب مازن جيهان60376221842311050

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيوحيد عادل عمار احمد60377141841015010

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد فاضل الكريم عبد حسين60378141841018034

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان حسين محمد مهند60379141841015057

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيد حمد ناطق علي60380141841008068

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي اسعد عمار مينا60381141842086199

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنصور يعقوب هشام يسر60382141842103039

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيحسن لطيف اسعد اسراء60383211842103002

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحسن خلف ثامر حنين60384211842110019

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس راضي الزهرة عبد احمد60385291841003015

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيزيدان جمال احسان هللا عبد60386121841170016

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين رشيد فارس حسين60387121841031054

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم عارف مينا60388231842088303

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد رمضان زينب60389111842076074

الصيدلة كلية/بابل جامعة682.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا عبد بديوي سالم سحر60390151842050047

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائينعيم هاشم عمار حسين60391101841028029

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي محمود اكرم زهراء60392141842094064

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحراب عبد عباس زيد60393231841047045

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف عامر تبارك60394111842113019

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيناجي خضر علي محمد60395231841047092

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم الصاحب عبد ليث ساره60396121842109067

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمريهج عطشان طالب مريم60397101842078112

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيحسون فاضل علي اسراء60398231842204001

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيفيروز شمران عالء الهدى نور60399231842142188

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيالياس وديع فادي يوسف60400171841069027

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم خضير ياس سما60401111842082042

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس اسامه علي60402231841007063

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمود عبد قاسم مهدي60403231841020301

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيراهي الواحد عبد فالح ايه60404261842102012

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيخميس جميل فائق مينا60405211842143083

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخليل جليل عامر درة60406211842097029

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود جاسم شاهر حوراء60407121842107056

الصيدلة كلية/بابل جامعة681.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيفوزي خليف سعد تبارك60408111842104010

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة652.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيعبيد حميد طالب البنين ام60409231852121008

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة650.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيعلكم ناجي محمد زهراء60410231852113020

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيفارس نعمه ثامر مريم60411231852122024

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعمران حمزة كاظم حسين60412231851020030
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العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيحسين االمير عبد خيري عمار60413271851033026

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعبدهللا كريم السالم عبد وئام60414271852056081

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة646.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيياسين طالب رضا تغريد60415231852100013

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة645.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيمحمود الواحد عبد عباس ميسره60416271852058143

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة644.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين عباس اسماعيل الدين شرف60417121851026018

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة641.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيجواد محمد سلمان فاطمه60418251852075038

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعبود منخي شباط رسل60419231852098020

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيحسن فليح سامي عمار60420271851033027

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة637.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيسالم مزهر رياض علي60421241851001058

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة637.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكريم عبدالحسين حسون حوراء60422231852086018

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة637.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيحمود علي محمد فاهم الحكم60423221851050003

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة636.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيحسين درويش الجليل عبد جعفر60424221851003023

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة636.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعبود الباري عبد عادل عذراء60425271852091067

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة636.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيعلي شنوك حسن سجاد60426231851043019

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلتطبيقيبديوي رزاق سمير زينب60427231852133005

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيدهر علي قاسم حيدر60428161851001070

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسون حسن رحيم محمد60429291851002105

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيمحمد جواد محمد ياسين هاجر60430231852100057

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيمحمود غني حيدر حسين60431251851049005

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبد صاحب فاضل يوسف60432231851251302

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيصحن الرحيم عبد حليم مصطفى60433271851006039

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد فهد سعد فهد60434161851078026

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلي محسن قحطان احمد60435251851031016

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمجهول حميدان عباس يوسف60436261851001068

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيوداعه ضاري زاهر زهراء60437231852144015

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيصالح جابر حبيب مصطفى60438231851014046

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيسحاب محمد علي محمد60439231851012044

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة630.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيبديوي ثامر عماد اسماء60440231852113004

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة628.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيالحسن عبد الساده عبد قاسم امال60441231852143002

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيهنيدي طالب مشتاق احمد60442271851001009

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيهاني عوفي احمد ضحى60443231852098043

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبد نوري احمد شهد60444231852088032

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبد عبيس خضير ساره60445231852088030

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيكاظم هللا عبد رياض أزل60446231852123001

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة617.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيعبيس حمزه عادل مسلم60447231851014045

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة617.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيحسين عليوي حسن ناديه60448231852127056

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعمران عسكر علي مريم60449231852087050

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيكاظم كريم فارس حنين60450231852087014

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم حسين فاضل علي60451241851168038

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيموسى عمران سعد احمد60452231851020009

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيخليف محمد عباس ريام60453231852144012

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيصافي كريم يحيى كرار60454231851035013

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيالصاحب عبد الرزاق عبد بهاء رند60455231852092038

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيالساده عبد راضي عصام مصطفى60456161851067052
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المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيعلوان حسين ضياء مصطفى60457231851040051

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيمسلم محمد خالد حسام60458231851041007

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيناصر عزيز ناصر سجاد60459221851040024

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان رشيد ميري حسنين60460241851211003

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد حمد فرحان فاطمه60461231852148020

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيحمود مكي عبيس صفا60462231852105027

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيمنصور عبود ثامر ساره60463271852089031

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيناصر سكن عباس حسين60464231851032015

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعلي جبر عكاب احمد60465231851186002

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيخضير االمير عبد حيدر رامي60466231851005021

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيخلخال مخيف حمزه تبارك60467231852086013

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيسلطان سعد االمير عبد عباس60468231851032040

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيصالح جابر شبيب حيدر60469231851014016

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيخنجر مريهج النبي عبد علي60470221851036060

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة601.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيعلي شنوك كريم اسماعيل60471231851043006

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة601.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيجابر هادي مهدي حسين60472231851002036

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة601.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيحجيل محمد مؤيد عباس60473271851014059

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة599.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيالساده عبد زيد عبد نعيم علي60474231851186026

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيضمد عليوي حسين ايمن60475281851008014

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقياسماعيل داخل صاحب مصطفى60476261851027074

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيهللا عطى هارف حيدر حسين60477231851183018

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيمحمد غالب علي حسين60478231851023009

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيموسى حسان حميد حيدر60479231851164010

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيسرهيد حسن محمد المختار60480271851150024

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسين كاظم ليث بنين60481231852086010

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيهاشم كاظم زيد عباس60482231851021027

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيعيسى جابر ناصر ضحى60483231852109043

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعليوي هادي علي حسن60484231851005009

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد حاتم ضياء حسين60485161851001054

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن كاظم جواد احمد60486291851003004

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيبداي منشد مجيد حيدر60487271851020018

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعاشور هادي كاظم عذراء60488231852114029

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس قاسم محمد60489271851005075

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيمحمد كامل االمير عبد حسنين60490231851044004

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعلوان حسين صادق يحبى60491231851009086

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيعبيد خوام حمزه نور60492231852192008

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعطيه جابر مهدي سمير60493271851035016

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيالكاظم عبد رزاق ثامر زهراء60494271852055026

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقينعمه صاحب حيدر الهدى نور60495271852063106

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيخضير كريم حميد خضر60496161851060054

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعبيد عباس صفاء فاطمه60497231852108032

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيرباط حسن فالح الرحمن عبد60498271851007056

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيسعود درويش ياسين مصطفى60499191851011064

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيطهيمز منسي الحسين عبد نجم60500221851044029
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المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيطاهر مهودي جاسم جعفر60501271751030014

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقييوسف القادر عبد حاتم رضا علي60502161851049098

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيحرز خنجر عدنان بسمة60503231852122006

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسين عودة كريم صادق60504281851151283

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقينياز نوماس عمار عباس60505281851006066

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيهاشم كريم جابر ياسين60506251851052056

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقياحمد وهاب حسين رفل60507271852089017

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجبير نمل دخيل حسين60508271851002061

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعبهول شندل عمران حيدر60509271851010036

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقياسماعيل حسن فالح حوراء60510161852380021

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيرهيف حسن فاضل مصطفى60511241851076021

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين قاسم كفر ثانويةالبصرةتطبيقيصيوان حسين ناصر قاسم60512161851102020

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد حمزه صفاء محمد60513231851020083

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيالرضا عبد عبيد طالب مشتاق60514221851028120

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيسلمان كاظم محسن هدى60515231852109072

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقياحمد الكاظم عبد جواد امير60516251851200008

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعباس رسول ابراهيم نور60517251852062105

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيمجيد رشيد سعيد عباس60518271851010045

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيعبود كعيد حامد عباس60519231851001023

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد محسن رخاء محسن60520271851001102

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيازغير دهش طعيمه حسين60521161851034028

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبد كريم حسام رحاب60522231852092029

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيناصر كاظم علي منتظر60523271851011051

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيشاكر شعالن صاحب مؤمل60524221851021105

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيجاسم الحسين عبد حامد امير60525231851002013

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمونس صدام رعد علي60526161851140061

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيخضير هللا خير رافد محمد60527161851063060

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقياالمام عبد الوهاب عبد محمود سجاد60528161851015033

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيالرضا عبد بدر نزار ميثم60529161851050122

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيرضا رحيم رياض علي60530271851002146

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيمهدي مسلم علي حسن60531271851008016

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيبدن علي جبار عباس60532161851026047

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيراضي مدفون حامد حسين60533271851002058

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي محمد مهدي حسين محمد60534271851014092

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيخنجر الحسين عبد عدنان حسين60535221851003042

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيرهيلي هاشم عدنان اشرف60536221851004010

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي لطيف اركان حكيم60537221851302019

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد غضبان حسان زينب60538221852204010

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيفاضل حسن كريم علي60539261851027057

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيابراهيم هادي حسين ساره60540231852096018

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحمزه الحسين عبد عالء يحيى60541231851067115

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيهادي محمود حيدر علي60542231851007049

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيرجاب محسن جبار علي60543231851164027

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيسعيد حميد أسماعيل أفنان60544231852124001
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المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيدريب كاظم جواد زهراء60545231852127024

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد فالح محمد ايمن60546161851083013

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد معتوق علي مصعب60547161851075154

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعجيل شنيف غانم اثير60548271851019003

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيعلوان عبيد العظيم عبد تبارك60549271852061005

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيمطر عباس عبود علي60550241851063031

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيحبيب عبد هالل مصطفى60551261851001062

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيهلوس غالي عواد حسين60552261851159002

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيلوتي قند محمد ليث60553241851039039

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجلوب بخيت حمزة سالر60554241852120029

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبد هللا خير هاشم عباس60555221851028069

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته جاسم علي حسن60556221851261006

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيكزار محسن توفيق علي60557221851069046

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيعلي لطيف عدنان حسين60558221851382017

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعلي حسين طه عقيل60559281851044081

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان امانه عمار كرار60560241851006039

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيصالح حسين رائد حسين60561231851021014

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحميدي جاسم داخل حسين60562231851067029

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيعدالن مناتي عدالن همام60563161851028061

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح تركي حسين المجتبى60564111851048006

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيمجهول كاظم هادي زهراء60565251852075023

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيقوجان الكاظم عبد يونس حيدر60566231851163010

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقييوسف المحسن عبد عون عبد غدير60567271852058120

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيشمخي خليف نغيمش صابرين60568221852394005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة643.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيكريم هالل قاسم آيات60569231852136001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة628.0للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيجواد خضير كاظم حوراء60570231852096012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة622.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيعالوي مانع فاهم هاجر60571231852140021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيحسن هادي فالح هادي60572231851004088

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيعالوي مانع فاهم سكينه60573231852140012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.2للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيفيروز حمزه فارس شمم60574231852096022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيحبيب جاسم محمد مصطفى60575231851046040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمعارج عبد سلمان علي60576291851003142

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيالكاظم عبد صاحب ماجد حسين60577271851010029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءتطبيقيعلوان كمر علي اياد60578271851025004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد حميد امجد العابدين زين60579161851050060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيثجيل عوده ماجد رسول60580261851155010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيكاظم هادي عباس حيدر60581231851002042

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة584.1للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيجواد حسين عالء حسين60582231851021016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحمزه مضنون سالم رسل60583231852098019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيجواد فرحان عباس امير60584231851002018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيكاظم شاكر أحمد نبأ60585271852071035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعناد رومي عبد ابتهال60586231852100002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيهاشم عباس حسن محمد60587231851052038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحمزه جبار عالوي احمد60588271851010005
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيراهي عدنان هشام احمد60589161851363017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة582.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيكاظم شعالن عباس احمد60590231851046002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة582.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيعباس خضير ياس سلره60591231852103016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة581.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيلفته خزعل ضياء محمد60592161851303025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة581.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيعمر شعيوط عالء حسين60593221851003043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة580.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيناجي طالب عايد زهراء60594231852148010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة580.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيرحيم حسن محمد امجد60595271851007007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيرسول هاني نجاح رقيه60596271852059034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيجاسم عبيد لطيف فاطمة60597231852136013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعبود هادي جعفر ياسمين60598231852142063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحمد حمزه حيدر محمد60599231851002109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيتوفيق الواحد عبد حيدر هللا عبد60600271851005037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعاشور مجيد أحمد ُعال60601161852183026

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعاصي جواد رياض هدى60602271852058162

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة577.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيجوده محراث رزاق ناصر60603241851165016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة577.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيحمزه الحسن عبد قاسم زهراء60604231852100028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة577.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيعجزان علكه حمزه محمد60605231851055014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين الرميلة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حاشوش عباس كاظم60606161851040010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيشرير الحسين عبد عالء اسوار60607231852127001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيراضي طراد عباس علي60608231851018032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيسلطان حاجم هيثم تمار60609231851002021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالمحسن عبد الحميد عبد ماجد الهدى نور60610161852183033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيراضي دشو خلف عباس60611281851022038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعيسى علي محمود نوال60612231852078056

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنات الصباح اعداديةالنجفتطبيقيعباس ارحيم عالوي اسراء60613251852064003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيالكريم عبد علي صفوه برير60614271851014020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعبود فيصل عباس الهدى نور60615231852091050

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيثعبان جاسم سعد عقيل60616271851009054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيحسن كاظم محمد حسن60617231851183014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيخليف خضير قاسم احمد60618231851033006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعيسى علي حميد كوثر60619231852078049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمراح باجي محسن علي60620241851003047

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيحسين عكاب حميد عباس60621221851003075

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيهادي نعمه صادق محمد60622271851037038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيحمزه حسين محمد ايناس60623271852057018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان المهدي عبد محمد العابدين زين60624161851136008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيهادي علي حيدر رقيه60625231852103008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيدخيل بدري يحيى ُعال60626231852124038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيحسن محمد ناجي مرتضى علي60627221851304013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه راسم حسن حسين60628241851019011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيشباح موسى مجيد علي60629221851021083

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمود حسين غني شكران60630271852087044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقياحمد صالح عيسى مهنا60631161851038110

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم جواد سمير مالك60632221852390011
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيهاشم كامل ضياء علي60633271851010062

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمعاون سكر سعيد منتظر60634221851002122

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيعبود جليل يوسف زهراء60635271852061016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيجودة حاجم الزم عباس60636161851038048

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحيي الرضا عبد حسين علي60637161851010054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحمزه محسن احمد علي60638231851002073

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيعبود بصيو احمد علي60639161851364143

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحمود هادي خالد سجاد60640271851001049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيحميدي حسون فليح مصطفى60641221851096071

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيمنبت حاوي الحسين عبد علي60642281851021037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيطعيمه جبار سلمان محمد60643161851076057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيجابر يوسف الحسن عبد احمد60644161851050008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعلي طالب مشتاق نشوان60645221851001092

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد سويد زكي حسين60646161851085031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيجويد طارق مؤيد حوراء60647161852228027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيراضي جهاد قاسم زهراء60648221852135008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيجاسم توفيق سامي مهدي60649271851034062

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعبد مزهر فاضل محمد60650271851001119

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيحامد محمد عزيز علي60651281851102011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم حيدر علي60652231851004052

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيهادي هاشم احمد محمد60653231851067086

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحمزه علوان امجد حسين60654231851007019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيحمود موحي محمد مصطفى60655161851099034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي حمودي علي محمد60656251851044152

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيجاسم محيسن حسن علي60657231851019046

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيشمله علي كريم امنه60658231852142005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيحسن كاظم ابراهيم فرح60659231852103022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيمحسن جاسم محمد عال60660271852089037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجواد عبد بهاء منتظر60661271851002250

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكنعان فاضل حسن امير60662271851001013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعليوي تركي زيدان كردي60663231851005041

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيمهدي صالح سعد علي60664291851109029

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيحسوني جمعه احمد علي محمد60665161851010076

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيدليمي عبيد حمزه محمد60666271851024072

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي كاظم جواد مالك60667161851036135

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعلي ناصر علي تقى60668271842061010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيعبيد علي احسان رسل60669231842107016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير الهادي عبد حسن االء60670251842062054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة665.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعلي ابراهيم حسن استبرق60671241842101003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيهللا عبد محمد الكريم عبد حوراء60672231842090068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة657.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيراشد عبيد عباس بنين60673231842102007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة657.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيياسين رزاق أحمد زهراء60674231842108018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة656.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين عليوي حسين علي60675231841006101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعوده عبد علي هاجر60676231842098119
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيمنسي جراد عيدان ايات60677231842115013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة654.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي صالح رقيه60678231842088102

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كاظم عدنان قمر60679231842087219

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيمجيد حبيب محمد حيدر علي60680231841021062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيالعباس عبد مراد يحيى يقين60681231842153090

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيصكبان عبد عباس فرقان60682231842087214

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيهللا عبد محمد الكريم عبد زهراء60683231842090112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة644.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسلمان حميد حاتم مؤمل60684231841020215

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة643.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيتقي محمد مرتضى هللا عبد علي60685271841010082

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة642.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيمحو كاظم نوري علي60686231841169051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة641.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهجول عبيد قاسم الهدى نور60687231842142189

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة641.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيلطيف حسين عالء عبدهللا60688231841020148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة640.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعليوي تومان حاتم تبارك60689231842142041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة640.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجابر مهدي نجاح تبارك60690231842087056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة640.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسن كامل محمد زينب60691231842092092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيزيدان عباس موفق سرى60692231842124049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيصكبان رياح عباس احمد60693231841032003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيعيسى عمران قيصر علي60694231841021065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة639.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهادي االمير عبد فاهم امير60695231841020031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة638.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمرزه علي حيدر غدير60696231842142140

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة638.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين مهدي حمزه جمانه60697231842088057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة638.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعبيس مجيد سمير سماره60698131842236006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة637.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيمريح عبيد محمد امير60699231841032014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة636.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعمران علي طه مينا60700231842108045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيخضير مزهر حيدر زينب60701231842112019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيناصر عباس احمد فاطمه60702231842088237

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة633.1للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيياسين عبود وليد زهراء60703161842156023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجاسم عبود محمد امير60704231841031015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم ناجي نعمه بنين60705231842088043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس سودان علي60706231841020175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة631.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجابر وهاب حيدر فخر60707231842088262

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة631.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيصبر موحان الكاظم عبد ضحى60708231842140027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة630.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيجري ضيول فائز سجاد60709221841095008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة630.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير رعد مريم60710271842058243

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة629.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيصبار احمد صبيح فاطمه60711231842088251

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة628.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيخسباك زيدان عبد صباح انور60712231841020034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة627.4للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيالشهيد عبد مجيد علي حسين60713231841021027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة627.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيرباط كتاب عباس عقيل60714231841017098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة626.3للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيابراهيم الكريم عبد المهلب طه60715231841021048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد كرم قاسم بسمه60716231842142029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة625.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحمزه عباس سديد طه60717231841007047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة625.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيشمران شافي حيدر سيف60718231841032038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة625.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم علي الدين نور60719231841020312

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيراجي ابراهيم ياسين امير60720231841007013
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس رشيد صباح حسين60721271841001065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيطاهر ابراهيم عقيل ايالف60722231842136004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة622.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيماجد مزهر هاني ضحى60723231842114066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة622.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيشاكر محمود سالم مرتضى60724231841020271

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة622.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكريم سليم ماجد الهادي علي60725231841020158

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة621.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعناد كايش حسين دنيا60726231842140015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن محمد ياسر60727231841020322

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة619.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيفارس حسين غانم مريم60728231842121066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة617.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجاسم رحيم مسلم علي60729271841014115

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة617.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحبيب كاظم محمد ظفر60730231842144046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعباس غني حيدر جمانه60731231842142054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيجوار بناء رعد حسين60732161841069017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح محمد سمير60733231841183020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيحسين الحسن عبد محمد اسراء60734231842091004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم عون عبد علي طيف60735231842088214

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعبيد ناجي حيدر زينب60736271842161027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة615.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحميو حسين منصور ايه60737231842271040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة615.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحمزه كاظم علي تبارك60738231842124012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائياسماعيل يحيى نبيل مها60739161842152203

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهويدي عباس مسلم عبد عباس60740231841020138

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائينجم مبدر محمد حسين60741231841020085

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيحبيب ظاهر رحيم منتظر60742231841022043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعلي شذره نجاح علي60743221841076073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيشعالن حبيب فاضل شهد60744231842153049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيعلي طالب الساده عبد كرار60745231841183037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيصياد حسن ناجي رحمن60746231841002070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيهرير محمد الستار عبد حسين60747231841027018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعداي علي حيدر لينا60748261842075057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيمزعل عيدان سعد نبأ60749231842107040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحسن مجيد احمد علي60750271841009070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكوم مطشر وليد فراس60751231841005121

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيباخت جويجي حسين ناصر60752261841027138

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيهللا عبد صالل حامد زيد60753231841164018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعبود دخيل عدنان زهراء60754231842118019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيحمزه حميد خليل وجدان60755231842140043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيابراهيم محمد عثمان محمد60756231841008149

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة609.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعبود احمد ماهر زهراء60757231842132041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيسرهيد عبيد ثامر زهراء60758231842115046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيصكر ناجي محمد رشدى60759231842088094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.4للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائينور فيصل موفق زهراء60760231842096035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيحسون كاظم علي مصطفى60761251841046039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجعفر محمد علي سندس60762231842090173

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيتومان محمد جاسم تقى60763271842058076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمرزة محمد علي زهراء60764231842088137
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسون علي حسن حنان60765231842087061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم محمد عبدهللا60766231841020152

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلوان عباس عماد عال60767231842142137

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنين االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيمحمد ناجي احمد علي60768221841379014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيادخيل عون عبد سعد نورس60769231842130052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي حسين وليد سحر60770261842250185

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجبار الحسين عبد علي ود60771231842087276

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلاحيائيمزعل محمد عدنان كوثر60772231842201004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائياحمد نزار ناهض مصطفى60773261841038109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيسعيد حميد مهدي محمد60774231841006163

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن الرضا عبد محمد حيدر60775161841075092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيسلمان سعدون عامر حسن60776231841008032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائييوسف حسن خالد محمد60777231841020235

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبيد فاضل حسين علي60778231841005105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجواد مظفر سامر فاطمه60779231842088250

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيشوكة منصور جميل محمد60780281851042047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة581.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيجبار ابراهيم محمد ابراهيم60781231851020006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة581.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيجواد الستار عبد علي علي60782231851012037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد علوان حسين موسى60783161851371329

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيجاسب الواحد عبد محمد حسين60784161851033032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى زامل حسين منتظر60785161851028058

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحسين جبر هللا عبد محمد60786281851017061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد كامل سلمان محمد60787161851128055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعلي عباس صبيح علي60788161851001110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيانتيشون جاسم محمد عقيل60789161851028031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيخباط سعود صالح الباقر محمد60790231851020074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحسون الواحد عبد محمد علي60791231851006052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيعوده احمد مثنى رند60792231852095004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم باقر الرضا عبد محمد60793241851036092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيغالي عريبي عواد وسام60794291851005111

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمجيد محمد باسم هبه60795271852060055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيعبد عقيل حيدر زهراء60796271852083014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن بدر حسن علي60797161851364146

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيجبار جعفر داود منتظر60798161851128066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيزايد حسن حسين شيماء60799231852123017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد جوهر هشام محمد60800161851075143

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيرمضان أحمد إسماعيل هللا عبد60801161851095008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيياقوت علي عبد عادل رغد60802161852153017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعبد رشيد علي ياسين60803271851019098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيسيد بدر حمزه مقتدى60804281851032043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيسميده وثيج محمد نوال60805221852143018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعويز بدر حازم سراب60806291852053022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقييعقوب جواد فيصل علي60807271851046079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبد صافي حسون سجاد60808161851019067
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيعطيوي حسن يونس علي عبد60809221851037044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيناعور كامل رعد هديل60810231852142062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم حموده سمير حيدر60811221851042028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقينحيو علي عبد قاسم زهراء60812281852077040

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة672.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيهادي األئمه عبد مشتاق فاطمه60813271842058230

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة671.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلاحيائيمحسن ناجي صفاء غدير60814231842141022

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة670.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعلي الواحد عبد عادل فاطمة60815221842204092

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة669.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعلي حسين علي زهراء60816291842065039

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة668.7للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيشمخي نعمه حسين حوراء60817231842132023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيتوفيق فخري مضر اًيات60818231842087027

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة667.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائياحمد علي عامر نبأ60819271842059088

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة666.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمد شمخي حسين علي60820221841002132

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة663.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمحمد صبري أياد نور60821231842098105

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة663.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيناصر طالب علي احمد60822231841020018

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة662.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد رشاد خالد منى60823101842100094

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة662.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد كريم هاشم مهيب60824231841013065

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة662.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم طارق زياد نور60825231842115121

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة661.4للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيرزوقي جابر قاسم ارم60826231842142001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة661.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيكاظم الحليم عبد حيدر حسن60827231841044007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة661.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيهندي ابراهيم حسن مصطفى60828231841008167

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة661.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحسن كاظم احمد حيدر60829231841012037

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة660.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم علي نور60830271842091121

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة660.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعوده حمزه خلف زهراء60831231842142088

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيكريم الرزاق عبد وجدي احمد60832231841021007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي ثامر عامر ثامر60833141841048012

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمهدي عباس بهاء زينب60834231842088152

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة658.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيغني حفظي عماد سرى60835231842087151

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة657.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيشاكر فاضل حيدر علياء60836231842087180

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة657.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر صادق سعيد حسن60837251841031145

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة657.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعبد طالب مهدي بنين60838271842079017

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة656.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيشاكر حمزه محمود آيات60839231842121003

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحسان علي جبار علي60840281841151116

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد محمود اسماعيل آيه60841131842091005

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي حسن محمد احمد زينب60842231842142096

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة655.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعمران حمد حمزه شروق60843231842115076

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة654.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيعباس صالح خالد انعام60844231842125008

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة654.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيتقي جعفر ضياء زهراء60845231842114040

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة654.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيجبار الخضر عبد هللا عبد فاطمه60846231842093071

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيسمين علي اكرم سجاد60847261841009045

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائينعيمه صدام عباس محمد60848281841008056

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائينيسان عمران علي طيبه60849271842057098

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيكاظم امين فراس زهراء60850261842104046

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة653.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد جواد محمد منتظر60851231841020297

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة652.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد حمود علي اسماء60852231842087011
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الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة652.0للبنات االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيراضي محمد كريم براء60853281842096003

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد علي عبد خالد محمد60854101841028088

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصالل داود علي تقى60855291842052061

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبد عباس فاضل دانيه60856271842055064

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيمرسول شراد علي فاطمه60857221842104023

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن الرزاق عبد عقيل أحمد60858161841085004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة651.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيشمران علي عبد ماجد ساره60859231842121046

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة650.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسن عباس هاني آمنه60860231842132002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة650.2للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحسن حمزة مرزة حيدر60861231841021038

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة644.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخلف صدام منديل كريم60862161851301066

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيحمادي احمد االمير عبد اساور60863231852093002

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة629.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيكاظم حسن فليح حسين60864231851005014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الهيل ابو واهم ابراهيم60865161851079001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الهيل ابو باقر رضا60866161851079026

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيعباس حاتم الحسين عبد نور60867231852089036

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيمضخور ناصر سالم رقية60868271852091030

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة621.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم شرقي ماجد احمد60869161851090005

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة621.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيسيد حسن باكيت عباس60870281851013018

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة619.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الجليل عبد جابر رضا60871161851128025

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيصويل الواحد عبد ثابت يونس60872271851005092

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحسين كاطع حطاب حسين60873281851018014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعباس الحسين عبد صالح اسراء60874251852070001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقينجدي نعمه هاشم محمد60875281851018075

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيعداي مولى صبيح نوار60876281851011147

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة680.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيحمود ضياء احمد غاده60877231842134051

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة680.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيباش الجليل عبد امين بنين60878251842096040

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة680.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيكهار كريم عباس هللا عبد60879231841071024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.4للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيصادق صالح مثنى ايهم60880231841047021

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد رزاق هدى60881241842123125

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيسلمان عبيد حاتم دانيا60882231842142062

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمزهر نبيل حيدر كمال60883231841005128

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيعبود الكريم عبد كاظم ترتيل60884231842113007

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعجيرش جاسم مهدي مسار60885291842160054

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة679.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبد جليل نزار عبدهللا60886261841001094

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد علي حسن علي60887251841031435

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيهللا عبد ثامر سالم العزيز عبد60888231841164024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيورش الرحمن عبد حسين بنين60889231842092022

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيصدام االمير عبد سعد بنين60890231842123014

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمودي اسماعيل نصير تبارك60891261842250160

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة678.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعجيمي عبد عماد هللا عبد60892221841039070

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.9المتميزات ثانويةالنجفاحيائييحيى علي ميثم فاطمه60893251842074059

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.9للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيرجب الجبار عبد مثنى محمد60894101841048020

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم جواد احمد رانيا60895291842057096

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمجيت خلف مظهر امجد60896201841030018
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الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمزه نايف ماجد حسين60897231841020083

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعيدان العزيز عبد طالل حيدر60898231841020098

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي حمد احمد وليد60899191841009232

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياطويرش محمد كامل رسل60900151842080038

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة677.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعباس علوان سعد اسامه60901231841008017

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجبر محمد عبد مالك60902241842121191

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيشبيب كاظم حسين هبه60903221842414103

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن محمد زيني علي ضحى60904211842139097

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي كاظم علي تبارك60905121842112028

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيصاحب كاظم غسان سناريا60906251842070113

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجهادي عبيد مهدي كوثر60907271842055172

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجبار داخل عقيل زينب60908241842114136

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي االمير عبد علي ود60909231842142202

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة676.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيمفتاح نوري مظفر مها60910231852103027

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة673.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيخالطي جبر حسن زينب60911231852088028

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة673.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيمحسن خضير صالح مريم60912231852112015

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة671.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد االمير عبد موسى محمد60913251851031155

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة670.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم احسان علي60914231851020056

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة667.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيالكاظم عبد عبله االمير عبد نرجس60915251852084184

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة667.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين الجبار عبد محسن العابدين زين60916111851002018

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة666.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقياحمد عزيز الكريم عبد كرار60917261851038013

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة660.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيمحمد كاظم صالح مرتقب60918231851017081

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقياحمد فرهود فالح جنات60919241852088004

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد محسن هادي حسن60920221851076012

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة554.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحسين علي غثوان رواء60921231852124019

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة552.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيابراهيم خادم مهدي العابدين زين60922231851032028

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة550.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيكريم حميد علي بنين60923231852100012

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة549.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيخلف منشد حميد مؤمل60924221851068027

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة548.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعبود هادي عالء آيه60925231852142010

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة546.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقينعيم كريم حيدر آيات60926231852088002

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة546.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد حمزه محمد مصطفى60927231851020108

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة545.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيسنيد محمد جاسم فاطمه60928231852098053

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة545.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد جبار جميل رسل60929231852091014

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة544.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيكاظم الهادي عبد راضي دعاء60930231852115008

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة543.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيغازي رسن مجيد شهد60931261852095028

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة542.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان محمد جاسم عقيل60932161851300038

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة541.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيعبود موسى حاكم ضياء60933231851012026

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيالحسن عبد الزهرة عبد ذياب هاني60934251851051037

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيطشار راهي كمال ثامر60935271851154036

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان مزهر مردان الرسول عبد60936161851033057

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد فضل نعمان احمد60937241851027008

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيناصر عوده حسن احمد60938261851028006

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيحسن كاظم حسن االء60939231852101008

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيحسون حداوي رحيم سيف60940231851033041
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البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيلفته الرضا عبد حامد فاطمه60941231852271062

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة538.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيخضير علق سهيل زهراء60942231852153011

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة538.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيهاشم كاظم جواد علي60943231851014030

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة537.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيخليل دخيل علي ضي60944231852091030

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة537.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيحميدي عبيد هادي حسين60945231851043013

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة537.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد كاظم محمد هدى60946231852086061

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة535.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجهادي رزاق وهاب منتظر60947271851002258

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة535.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيعبيد سلمان محمود غفران60948231852204006

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة534.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيمصحب فرهود العباس عبد مصطفى60949231851204016

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة534.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيالحر عبد حسن رسول التماس60950241852101004

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة532.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيسعود قاسم علي كرار60951231851043037

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة531.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيمحمد كاظم حسين احمد60952231851002003

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة531.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقينعمه رزاق جعفر الرضا علي60953231851002076

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة530.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعجيل منحران عدوان عباس60954161851135045

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة529.3للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيشاكر علي عامر سما60955231852096020

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيرحيم علي حسين علي60956231851021032

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيمرزوق موحان محمد زهراء60957271852079022

البيئة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم حسين جيهان60958271852063025

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة659.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحبيب العباس عبد هالل ضي60959231842088205

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة650.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيخلف عباس سعد مينا60960231842087239

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة647.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيزيدان كامل حيدر زهراء60961231842088124

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة643.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيحلوس كريم نبيل زينب60962251842056039

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم كريم منذر زينب60963231842087135

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمحمد الرزاق عبد مازن زينب60964231842142109

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحسن محمود احمد جمانه60965231842124014

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة629.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم رزاق علي فاطمه60966231842142156

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعمران كريم فالح اماني60967231842095006

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيجاسم عبد علي بتول60968231842102004

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة617.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود عريبي حيدر زهراء60969231842088123

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة616.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلاحيائيعبد محمد عليوي حسين60970231841188010

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة615.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسن كاظم محمد غسق60971251842101113

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة615.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيخليف غافل حمزه أحمد60972231841169005

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائيمطر سحاب فاضل جاسم60973231841170003

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي صاحب صالح زهراء60974271842056113

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائينايف فرحان عباس هللا عبد60975231841170013

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيراضي عبد عباس االسالم نور60976251842089058

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحسين عمران المحسن عبد زهراء60977231842124034

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيصياح شري كاظم سجاد60978261841202021

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم مجيد رزاق علي60979291841003197

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة604.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيفهد هللا عبد علي زهراء60980231842082022

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائييحيى مهدي قاسم زيد60981231841017071

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيهاشم عبد موسى علياء60982231842079031

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيرشيد هادي مازن الهادي عبد60983271841014087

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيحبيب سلمان نايف رضا60984231841014037
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعبود جواد محمد دريد زهراء60985231842127025

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي زيدان عادل زينب60986161842184123

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة599.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيشافي شاكر رزاق فرقان60987231842095066

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة599.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر جعفر زهراء60988221842175060

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيالوهاب عبد هادي حيدر امير60989231841004008

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيرضا خلف اكرم احمد60990231841047005

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيلفته ناصر باقر زينب60991161842152102

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيناصر حسون عماد زهراء60992271842056124

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين االهلية المقدس الوادي ثانويةالنجفاحيائيعبودي احمد مثنى علي60993251841040009

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيفاضل عبد مهدي ازل60994231842123001

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيحسون احمد حيدر انفال60995271842068014

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيجبر والي محمد صفين60996221842156109

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن علي حسن محمد يوسف60997271841005340

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة596.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعلوان جاسم صالح االمين60998251841035008

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيكاظم جابر علي فاطمة60999231842130037

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيجاسم احمد كفاح عال61000161842169052

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيجاسم كنوش حامد الهدى نور61001271842063153

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن محسن حيدر61002271841153031

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد عبود محسن احمد61003221841001015

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيعلي جخيور ستار حسن61004221851041013

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقينايف نعمه عادل حسن61005161851056013

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقينعمه معيدي رحيم بنين61006271852068011

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة562.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيجياد راهب كفاح محمد61007271851005077

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة561.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن جابر محمد زينب61008161852221009

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة559.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيفهد عبيد فاضل زينب61009231852142035

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعبد مهدي علي بشرى61010231852087009

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيخديم ريسان فائق نرجس61011271852064094

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة556.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيابراهيم ياسين محمد حسين61012231851005017

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة556.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيكاظم الجواد عبد عقيل علياء61013231852143020

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبود مسلم ثامر زبيده61014231852088024

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة554.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين علي عبد حافظ زهراء61015231852098024

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة554.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيجميل حبيب الرحيم عبد الهدى نور61016231852123030

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة670.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيفليح سلمان صالح هدير61017231842123085

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة663.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيحمزة مزهر علي بنين61018231842152005

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة641.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحنتوش موسى ليث ايات61019231842087026

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة636.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيهاشم عبيد حيدر زينب61020231842103022

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة634.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيدخيل عبدالزهره عيسى كرار61021231841069023

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعبيد رسول اركان مسلم61022221841033069

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعباس محمد عامر حنين61023271842160047

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة631.1المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائينهابه مردان عقيل زهراء61024241842084025

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة630.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم خليل عالء زهراء61025271842056119

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة628.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائياحمد علي محمد فاضل أيات61026231842121002

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيجريو كاظم جواد تقى61027231842136006

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي حسن محمد احمد فاطمه61028231842142146

2889 من 1387 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيسعدون عدنان احمد عدنان61029291841007119

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة621.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيعلوان المهدي عبد عباس فاطمه61030231842148025

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة619.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيمنصور جاسم حيدر سيف61031231841032037

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة618.8المتميزين ثانويةميساناحيائيداوود حنون عادل مهند61032281841026042

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيمريهج ارخيص الزهرة عبد وئام61033281842055084

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكرم حسين خليل منتظر61034241841003207

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة616.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم عمران العظيم عبد ايات61035231842271030

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيمحيسن حمود علي زهراء61036231842147014

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس عدنان عباس61037231841038052

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة612.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيسعدون مهدي فالح زهراء61038231842092078

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيكاطع حسين قاسم ريا61039271842093022

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيموزان كريم جليل زهراء61040251842096101

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة610.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعلوان عبيد قحطان زهراء61041231842098049

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن حيدر حسين61042231841002044

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة607.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميدي باجي كمال زينب61043251842062368

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمظلوم مهدي فاضل طيبه61044231842142133

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيسلمان جهاد نعمه زهراء61045271842061027

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسن جميل خالد مالك61046271842160201

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيموسى يونس قاسم محمد61047231841011079

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي عبد رمضان هيثم سجى61048231842088183

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمرزوك مبارك هللا عبد اثير61049221841077003

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيشهيد ناجي ضياء تبارك61050231842142044

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيالحميد عبد عصام فراس سجاد61051281841001039

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0المختلطة العزة ثانويةقار ذياحيائيجعاز كنعان صيوان جابر61052221841345002

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة601.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيعباس عاصم صهيب مروه61053231842116033

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيمجدي علي عدي فاطمه61054271842070023

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيجاسم جابر فيصل نور61055231842123079

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة599.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيمردان جبار ستار هشام61056271841013070

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمطشر عبد ريحان مصطفى61057221841002244

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم سجاد زهراء61058231842087105

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسن فالح ابراهيم امنه61059231842087020

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمطر علي حسن محمد61060241841003159

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيسعيد محمد نوري علي بتول61061231842142027

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيمفتن حميد عدنان إبراهيم61062161851112004

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة602.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيحسن عبود حمزة عباس61063231851168015

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة580.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيمجبل سبيط عالم فاطمه61064231852081028

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعمران الحمزه عبد االمير عبد طفوف61065271852057064

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيهاتف دحام كريم زينب61066231852103013

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة561.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيجاسم الكاظم عبد مثنى زهراء61067231852127030

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة557.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي حسين رزاق مصطفى61068231851020103

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيفلحي احمد حيدر منتظر61069281851012079

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد صالح علي فاطمه61070231852140015

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة553.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين علي عبد حافظ حوراء61071231852098012

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنات االهلية المقدس الوادي ثانويةالنجفتطبيقينصار ياسين كاظم زينب61072251852069001
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلتطبيقيجاسم محمد اسماعيل مرتضى61073231851250020

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبيس كاظم يعقوب حسين61074231851251094

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين قاسم غدير61075231842114070

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة623.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمنسي شاكر حسين زينب61076231842088157

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة613.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيخرباط علي عبد عباس رند61077231842086025

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبد غازي صادق زهراء61078231842088130

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة600.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعالوي عبيد احمد فاطمه61079231842115097

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة599.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبود فرحان علي بنين61080231842092030

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعمران كريم قصي بشار61081231841020040

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة595.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد عزيز سامر طيبه61082251842062464

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائيناصر حمزه رسول نرجس61083231842146023

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيمحمود حميد عباس احمد61084231841003004

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجواد محسن ماجد أيه61085231842124002

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيحسين فرج رمضان بتول61086181842275015

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيمهدي داود صفاء زهراء61087231842096032

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيسعيد حمود صباح صادق61088161741036029

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيكاظم حسن فالح زينب61089231842154046

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة592.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيجاسم العباس عبد خليف الهدى نور61090231842177029

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة591.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيالرسول عبد جبار الستار عبد رقيه61091231842132029

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسوني نور حيدر نورا61092241842103092

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمشجل كاظم جواد هبه61093231842142197

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمنصور عبدالكريم هاني سهام61094161842165276

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيجاسم الكاظم عبد عدنان زينب61095271842062079

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيرضا علوان عباس حسين61096231841251061

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيرزوقي كاظم محمد زهراء61097231842103021

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيمهدي صالح ناجي هجران61098271842144057

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة590.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي راضي محمد مرتجى61099231841020264

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيعاجل مجدي جميل مرتضى61100271841019070

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناجي عبيد نجم زيد61101251841031307

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعبود نوري عطاء بنين61102241842121027

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عوده هللا عبد يحيى61103241841003216

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسن مزهر ميثم أمنيه61104231842142012

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة589.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلاحيائيفزع سميسم فاضل زهراء61105231842202005

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي كلف راهي الحسن61106241841062011

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة588.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيحسين عبيد عماد استبرق61107231842104003

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيكاظم طالب عدنان احمد61108231841069004

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائياسماعيل عباس باسل حسين61109231841020066

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيفقير عزوز علي محمد61110251841150453

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم رضا الهدى نور61111271842056267

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحسن الرضا عبد السالم عبد زينب61112241842077047

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزه نعمه تحسين زهراء61113251842084256

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة586.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس جاسم محمود مروه61114231842088279

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخلف عطيه كشيش مرتضى61115221841018064

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيشون كطفان صدام علي61116271841005174
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البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة585.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيسعدون عدنان احمد حمزه61117291841007071

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهاني مكي مظفر حسن61118231841020059

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيناصر شهيد حازم محمد61119251841151109

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةالمثنىتطبيقيجوان دعبول حسن مقتدى61120291851029010

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة553.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيخليف رحيم عباس مصطفى61121231851020106

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة546.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعلي الكريم عبد امين حسن61122271851002045

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة546.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحسن عطيه ضياء الدين نور61123221851001094

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة546.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيسهم كاطع علي احمد61124161851028007

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة545.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيمحسن االمير عبد علي حسين61125271851010026

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة544.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيعلي محمد جاسم محمد مرتضى61126271851029011

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة543.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيجاسم علي عبد وائل شهد61127231852124031

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة541.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعكيلي جبار مكي حنين61128231852100014

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة541.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحسين خشان صفاء حسين61129231851067030

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة محسن مهدي الرضا عبد61130161851112029

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد جميل عماد تبارك61131221852323064

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيدوهان شهيد علي محمد61132231851042062

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة647.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمطلوب احمد نضير ناصر61133101841002093

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة640.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيالصاحب عبد الصمد عبد الغفور عبد غفران61134231842130035

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيهلوس اكشيش علي زهراء61135261842076010

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة635.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيظاهر عباس فاضل غيث61136231841005120

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة633.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطرفه حربي ابراهيم شهد61137141842112041

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة632.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمغنم شحيت حسن حوراء61138281842070011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة628.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيزيدان فوزي علي احمد61139241841001022

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشكر علي محمد الرزاق عبد زهراء61140141842081011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة626.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيذياب الرزاق عبد محمد بسام61141211841065011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيعبود حسن علي رضا61142231841050012

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة624.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيوادي حسين عالء حسن61143271841014030

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة621.2للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحمود ضياء فرقد مصطفى61144231841021083

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيمجيد نوري صباح تمارا61145201842137009

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة620.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيهاشم حسن كاظم احمد61146231841008012

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة618.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعلي مصطفى حسن محمد علي61147161841044024

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة615.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيلفتة هللا عبد كريم هجران61148261842124015

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة614.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفاضل محمد غسان شهد61149161842165284

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمصلح حميد سعدي هللا عبد61150191841007085

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة611.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيداود خلف سعد محمد61151231841001079

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0الخارجيونالمثنىاحيائيفتنان طعيمه قاسم راجح61152291841400010

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة609.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيجاسم كاظم عبدالحسين علي61153231841252095

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائياحمد خليل هللا عبد علي61154201841035036

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة608.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيكاظم إجبير ساجد أوس61155221841019006

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعبد عبيد عواد زهراء61156231842111027

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة607.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسين حمد احمد آيمان61157231842125003

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيخليل ابراهيم محمود سجاد61158171841364032

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة606.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيعبود محمد هاشم طاهر61159231841044023

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعوده كافي حميد الهدى نور61160221842323224
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الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة605.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسين محمد زيد61161251841031305

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد عباس كريم حارث61162111841023007

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيموسى ابراهيم حسين اديان61163161842380001

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة603.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم ابراهيم رعد رقيه61164231842271117

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة602.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيصحن طلب عبد بارق61165181841067018

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة602.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائيجاسم خضير عالء مروه61166231842146020

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة601.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيموسى هاشم محمود إمامه61167231842082002

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهاشم مجيد الكريم عبد ابتهال61168161842184003

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمجلي سامي سعد فاطمه61169291842053062

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة598.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائياحمد غيدان محمد هللا عبد61170161841139033

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيكريم فنجان مازن زهراء61171241842108060

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين الرزاق عبد اسامه الرزاق عبد61172241841003086

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة597.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيناجي خضر عامر فاطمه61173231842127047

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحمد عبيس رزاق مصطفى61174271841002191

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائييوسف كاظم حسين جعفر61175241841003029

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة595.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسين العالي عبد حيدر كرار61176221841018050

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمهدي علي فارس يوسف61177271841029077

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيفرحان كريم علي حسين61178271841015011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة594.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيادريج حسين رياض امجد61179261841009014

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعباس جبار احمد هدى61180231842114102

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد نجم عقيل محمد61181161841031018

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيمهدي مجيب مهند منتظر61182261841009122

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسين عالء همام61183251841151150

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيسلمان طالب عقيل زهراء61184251842066014

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة593.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيرفيع حامد قاسم جالل61185221841053011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة592.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيداود عبد هاشم حسين61186271841154016

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةالمثنىاحيائيمهدي هللا عبد الرضا عبد الدين نور61187291841029011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة591.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعباس كاظم حيدر زهراء61188231842115049

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيصكر هادي حمادي تبارك61189251852096013

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيحبيب  ظاهر علي حيدر61190291851007073

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيالرضا عبد شهيد االمير عبد زينل61191231851212008

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيعطيه مشمش جواد مصطفى61192231851028015

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة562.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقيالجاسم عبد المجيد عبد ثائر أمير61193231851169004

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة559.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيكاظم ثامر عمار مصطفى61194271851002239

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعيدان عكموش نايف كرار61195271851002178

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيجودة جابر طالب عباس61196221851033052

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيحسين عليوي حميد اسراء61197231852131005

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحمزة عبيد جواد إيناس61198271852088003

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة554.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمرزوك رجاب كاظم بشرى61199251852122009

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة552.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيكزار شمران رضا خديجه61200231852224001

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة552.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيعبد كريم سعد محمد61201231851256038

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيهادي بدري صالح صفا61202231852142038

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيشرقي طبك طارق نبأ61203231852131031

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة551.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيالكريم عبد ابراهيم الكريم عبد حسن61204271851034006
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الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة550.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم سامي صبيح محمد61205161851112055

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة596.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيعلي شنين محمد زيد61206271841027024

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة589.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحميدي عبيد محمد حسن61207231841012021

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيهليل حرب خضر دعاء61208271842056072

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد منصور علي مصطفى61209141841011131

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيزغير عدنان ناطق زيد61210261841012040

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيناصر الرحيم عبد خلدون قدامه61211221841001128

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيالرزاق عبد مهدي عبدهللا قنوت61212271842077075

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة583.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائيعبود الحسين عبد عون عبد علي61213251841020031

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة582.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيمحمد رزاق اثير ضرغام61214231841067043

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة580.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس علي غالب تبارك61215271842060044

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة580.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبالسم شرهان حميد الحسن61216161841075039

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسن العباس عبد فاضل احمد61217221841093011

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيمحمد مخور شهيد ايمان61218231842139008

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة579.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيمحيسن عبد عيسى ايوب61219231841033015

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود محمد هللا عبد احمد61220141841064002

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة577.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيابراهيم كاظم عامر الرحمن عبد61221271841005132

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة577.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمجيد الخالق عبد الدين بهاء حسن61222211841002019

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيهادي محسن ثائر هاشم61223271841030064

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعبد هالل حسن علي61224221841018038

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس فاضل فراس حوراء61225271842056069

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة575.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحاجم عباس جعفر مرتضى61226231841007098

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيرحيم عباس طالب ايات61227231842142017

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمحمد طالب محسن مصطفى61228251841012131

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم حميد مصطفى61229251841150458

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيعطية صباح حاكم بندر61230231841187004

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيشمران شاكر علي حسين61231241841001079

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيراضي شهيد خالد شمس61232231842087157

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم فاضل مازن61233231841020219

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيامانه حسين جبار سجى61234231842121047

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيناصر عبد علي العابدين زين61235231841004020

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيثويني حميد طالب علي61236161841140052

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي حسين قحطان الزهراء فاطمه61237231842142148

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيتالي هادي حسين سجاد61238231841256028

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيعلي شهيد الزهرة عبد سجاد61239231841049020

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيعمران ازغير طارق زياد61240231841034021

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبيد مونس الهادي عبد تغريد61241271842088037

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيمحمد عبد حسين الدين بهاء61242211841028004

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعبد هادي محمد جعفر61243231841012017

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائياحمد نذير حسن زهراء61244171842272007

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمحمد عبدالحسن فارس محمد61245231841005158

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن صالح الهدى نور61246231842086082

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيس رحيم عمار ريام61247231842090102

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعبود باقر صالح احمد61248231841027002
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السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيفاضل العباس عبد رائد فاطمه61249231842114075

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمحمد جهاد علي حسين61250221841365015

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذياحيائيمحمد جعفر انور جعفر61251221841099002

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليفه محمود ابراهيم عمار61252121841205019

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيكاطع حسين عالء احمد61253221841001010

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة563.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيمسلم جاسم احمد مصطفى61254231841006172

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة562.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحثيل صالح سعدي عادل61255221841310067

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة562.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيطالب هادي حميد علي61256231841191036

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة561.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود عزيز ميثم محمد61257271841001204

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم حسين ياسين61258231841011096

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيكريم نوري ناظم كرار61259211841059024

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة558.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزيز هليل الهادي عبد الرحمن عبد61260141841021065

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة557.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرزاق توفيق نبراس مينا61261161842165448

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيفنيخ عباس حسن عيسى61262231851068031

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة540.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب فاخر عباس احمد61263161851019006

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة539.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيوهيب ماشاف محمد حسن61264261851204004

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة538.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جبار ستار كرار61265271851010078

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة538.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيجاسم عالوي محسن حسنين61266231851013014

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة536.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجمعه الحي عبد احمد مؤمن61267161851001139

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة535.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي مجيد عقيل نواف61268161851126025

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة533.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيربيع حسن محمد مرتضى61269231851003109

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة533.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيحسين الكاظم عبد هادي علي61270231851035011

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة532.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد عمران حمزه طه61271271851010041

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة532.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمود ضياء علي سيف61272291851003111

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة530.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان هاشم فايز حسين61273221851081020

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعباس مهدي ضياء حسن61274271851005016

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة529.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن جمعه الزهرة عبد علي61275161851030088

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة527.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيبهير حسين جمعه احمد61276271851002005

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة527.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقينعمه شاكر حسين علي محمد61277271851014097

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة525.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيخشان محمد حمزه مروه61278251852061018

العلوم كلية/بابل جامعة658.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيدوخي مجيد سعد االء61279231842092013

العلوم كلية/بابل جامعة658.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعبيد منغر سليم نور61280231842108051

العلوم كلية/بابل جامعة652.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي االمير عبد باسم رتاج61281231842142066

العلوم كلية/بابل جامعة649.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيتفاك غانم عباس ُعال61282231842101025

العلوم كلية/بابل جامعة643.5للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعلي هادي صفاء مصطفى61283231841047102

العلوم كلية/بابل جامعة641.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيفيضي عبد اكرم سماره61284231842086052

العلوم كلية/بابل جامعة639.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيناصر محمد هادي الهدى نور61285231842088321

العلوم كلية/بابل جامعة633.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيدعيج علي حمزه سجاد61286231841017077

العلوم كلية/بابل جامعة633.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيمهدي احمد ثائر بنين61287231842101004

العلوم كلية/بابل جامعة631.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي االمير عبد حسن زهراء61288231842142081

العلوم كلية/بابل جامعة631.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيد موجد احمد رويده61289231842090100

العلوم كلية/بابل جامعة630.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيغني جبار فالح جبار61290231841002033

العلوم كلية/بابل جامعة629.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعبود جودي رضا محمد رند61291231842132032

العلوم كلية/بابل جامعة629.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد محمود زينب61292231842086046
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العلوم كلية/بابل جامعة629.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحسن حسين نبيل زهراء61293231842087117

العلوم كلية/بابل جامعة628.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيكريم داود عقيل مسلم61294231841006171

العلوم كلية/بابل جامعة625.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيديلي كاظم محمد رقية61295231842165006

العلوم كلية/بابل جامعة625.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيكاظم عالء فريد سجى61296231842086049

العلوم كلية/بابل جامعة622.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيناصر مهدي ناصر زهراء61297231842271137

العلوم كلية/بابل جامعة621.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيهاشم عيسى عباس سجى61298231842130027

العلوم كلية/بابل جامعة621.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبد هللا عبد سعد فاطمه61299231842087198

العلوم كلية/بابل جامعة621.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعباس حسين عالء رفل61300231842120057

العلوم كلية/بابل جامعة621.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيفجر الحسين عبد شريف عباس61301221841040042

العلوم كلية/بابل جامعة620.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسون عباس ليث تبارك61302231842142047

العلوم كلية/بابل جامعة618.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود الرضا عبد آحمد نبا61303231842088310

العلوم كلية/بابل جامعة613.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيرضا وجعان كريم امال61304241842080009

العلوم كلية/بابل جامعة613.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائياحمد خضر احمد رند61305231842132031

العلوم كلية/بابل جامعة611.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبيد حسين محمد هدى61306231842098123

العلوم كلية/بابل جامعة610.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمنصور ابراهيم علي طفوف61307231842120110

العلوم كلية/بابل جامعة609.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيخليفه حمزه خالد هللا عبد61308231841008092

العلوم كلية/بابل جامعة607.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحداوي عبد عادل حسن61309231841021018

العلوم كلية/بابل جامعة606.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيحمزه هادي علي زيد61310271841010050

العلوم كلية/بابل جامعة605.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم حيدر هللا عبد61311231841007053

العلوم كلية/بابل جامعة604.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيفرهود عباس كريم مصطفى61312231841043048

العلوم كلية/بابل جامعة603.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعزيز مجيد المنعم عبد زينب61313221842203064

العلوم كلية/بابل جامعة602.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحريجه حلواص حامد بنين61314231842121015

العلوم كلية/بابل جامعة601.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد كاظم اية61315231842115015

العلوم كلية/بابل جامعة601.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيصالح مسلم عباس حيدر61316231841007032

العلوم كلية/بابل جامعة601.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيناجي حسين حسون حمزه61317231841209007

العلوم كلية/بابل جامعة601.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعباس محمد حسين زهراء61318231842092071

العلوم كلية/بابل جامعة599.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيجابر عباس خضير نور61319231842108050

العلوم كلية/بابل جامعة598.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعلي جعفر صادق زينب61320221842412026

العلوم كلية/بابل جامعة597.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيسعيد االمير عبد حسين اسراء61321231842124004

العلوم كلية/بابل جامعة596.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائينجم كريم صافي قاسم61322231841252113

العلوم كلية/بابل جامعة596.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيعبيد برهي مهدي ضحى61323231842183027

العلوم كلية/بابل جامعة595.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم العباس عبد علي غاده61324231842088221

العلوم كلية/بابل جامعة595.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجذع بناوي غانم رضا علي61325231841008103

العلوم كلية/بابل جامعة595.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيمظهور عليوي كريم وسن61326231842083041

العلوم كلية/بابل جامعة595.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيعبود كاظم باسم المرتضى علي61327231841041015

العلوم كلية/بابل جامعة594.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعمران احمد خالد لميس61328231842108041

العلوم كلية/بابل جامعة593.6للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيمحمود حسين جعفر منتظر61329231841021086

العلوم كلية/بابل جامعة592.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل جليل سجاد61330231841008070

العلوم كلية/بابل جامعة592.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيسعيد حيدر قاسم زيد61331231841002076

العلوم كلية/بابل جامعة592.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي صالح غدير61332231842088227

العلوم كلية/بابل جامعة592.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعباس حسن كريم نور61333231842271297

العلوم كلية/بابل جامعة591.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيحسن فرحان محمد سميه61334231842078051

العلوم كلية/بابل جامعة591.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيعبد جاسم حيدر كرار61335231841060087

العلوم كلية/بابل جامعة590.0المختلطة المدائن ثانويةبابلاحيائيسرحان مالك أمين نورا61336231842184009
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العلوم كلية/بابل جامعة590.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير كوام حسين أيه61337111842081004

العلوم كلية/بابل جامعة590.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحميد حسين علي اسالم61338231841020023

العلوم كلية/بابل جامعة589.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي صالح علي61339231841020176

العلوم كلية/بابل جامعة589.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعبيد نجم مشتاق زهراء61340231842111029

العلوم كلية/بابل جامعة588.0للبنين النجوم ثانويةبابلاحيائيكزار الزهره عبد حسين حيدر61341231841030005

العلوم كلية/بابل جامعة587.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيجبار هادي حسن بنين61342231842110008

العلوم كلية/بابل جامعة587.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائينواف هادي صباح اساور61343231842099002

العلوم كلية/بابل جامعة587.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيحميدي نايف جعفر محمد61344231841061028

العلوم كلية/بابل جامعة586.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيعبد جلوب عبدهللا زهراء61345231842099017

العلوم كلية/بابل جامعة586.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمدب حافظ عباس محمد61346231841002165

العلوم كلية/بابل جامعة585.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيتايه عامر وائل زينب61347231842090154

العلوم كلية/بابل جامعة585.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحمزه غانم مسلم فاطمه61348231842124063

العلوم كلية/بابل جامعة583.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيطه ياسين الهادي عبد زنان شاه61349231842132053

العلوم كلية/بابل جامعة583.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعمال عوده احمد دعاء61350231842101012

العلوم كلية/بابل جامعة583.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيحسن الكاظم عبد تركي زهراء61351231842149010

العلوم كلية/بابل جامعة582.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيحميدي شاكر سليم زهراء61352231842091020

العلوم كلية/بابل جامعة582.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالحسن عبد االمير عبد محمد فاطمه61353231842087208

العلوم كلية/بابل جامعة582.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيفاضل عبيس حيدر زينب61354231842111031

العلوم كلية/بابل جامعة582.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيمهدي جواد ايوب غدير61355231842106039

العلوم كلية/بابل جامعة581.8للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيهبان حامد رائد محمد61356231841021074

العلوم كلية/بابل جامعة581.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيبعيوي احمد ميثم االء61357231842130002

العلوم كلية/بابل جامعة580.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيداود سليمان عمران حسين61358231841041006

العلوم كلية/بابل جامعة580.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن حامد ميثم61359231741191033

العلوم كلية/بابل جامعة580.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيجاسم كاظم فاضل خديجه61360231842081022

العلوم كلية/بابل جامعة580.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيخنياب حمزة جواد ايناس61361231842205001

العلوم كلية/بابل جامعة580.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهرير حسين ضياء عال61362231842271215

العلوم كلية/بابل جامعة579.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيطارش حنظل سعد السجاد علي61363231841047064

العلوم كلية/بابل جامعة579.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيحازم حسين غالب الهدى نور61364231842105043

العلوم كلية/بابل جامعة579.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيبدير عطيه شاكر فاطمه61365271842089060

العلوم كلية/بابل جامعة578.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعلي حمزه حسن سجاد61366231841033035

العلوم كلية/بابل جامعة578.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعبيد جاسم رحمن احمد61367231841169006

العلوم كلية/بابل جامعة578.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعلي تقي حمدي مجتبى61368271841014143

العلوم كلية/بابل جامعة577.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيكاظم كريم حامد اكبر علي61369231841173064

العلوم كلية/بابل جامعة577.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعباس حميد اسعد سماء61370231842086051

العلوم كلية/بابل جامعة577.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيعبود الحمزه عبد كاظم ابراهيم61371231841050001

العلوم كلية/بابل جامعة576.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجاسم علي خالد فاطمه61372231842087196

العلوم كلية/بابل جامعة576.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد كامل جمال ضي61373231842086057

العلوم كلية/بابل جامعة575.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعلي هاشم سلمان تبارك61374231842120028

العلوم كلية/بابل جامعة574.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيزعال شبيب عويد كرار61375231841044048

العلوم كلية/بابل جامعة574.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبادي كاظم ناجح زينب61376231842115065

العلوم كلية/بابل جامعة574.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه حسن ابراهيم بنين61377231842088031

العلوم كلية/بابل جامعة574.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفاحيائيحسين مجيد فاضل مرتضى61378251841157025

العلوم كلية/بابل جامعة573.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم عبدعون نعمة اسراء61379231842119015

العلوم كلية/بابل جامعة573.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيماجد جابر ماجد علي61380281841008034
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العلوم كلية/بابل جامعة572.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيمرهج حميد حيدر حسين61381231841060026

العلوم كلية/بابل جامعة572.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعوده حسن يوسف يعقوب61382251841116051

العلوم كلية/بابل جامعة571.8للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيمهدي االله عبد حيدر فاطمه61383231842151011

العلوم كلية/بابل جامعة571.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيرزيج عون عبد ضياء رند61384231842147011

العلوم كلية/بابل جامعة570.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين فراس يقين61385231841020325

العلوم كلية/بابل جامعة570.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعلي مرزه جاسم احمد61386231841002005

العلوم كلية/بابل جامعة570.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيحسين كريم عباس امير61387231841212003

العلوم كلية/بابل جامعة569.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد كاظم ميثم غدير61388231842100037

العلوم كلية/بابل جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيقاسم ماجد اسعد مريم61389231842087223

العلوم كلية/بابل جامعة568.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيعبيد فيحان حميد نورا61390231842107043

العلوم كلية/بابل جامعة568.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيخضير حمزه علي غدير61391231842142143

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيكريم جاسم علي بنين61392231842100010

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم مطر عادل أيات61393111842082003

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيابراهيم ناظم زكي بتول61394231842078014

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمحسن محمدرضا ماجد حوراء61395231842144020

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيدانه جاسم محسن نورس61396231842104048

العلوم كلية/بابل جامعة567.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيرمح حسين ظاهر مؤمل61397141841019066

العلوم كلية/بابل جامعة566.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجاسم طالب مشتاق علي61398231841020187

العلوم كلية/بابل جامعة566.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيعبعوب حبيب احمد عذراء61399231842124057

العلوم كلية/بابل جامعة566.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيحسين محمد جاسم صفا61400231842106035

العلوم كلية/بابل جامعة566.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عادل محمد سيف61401121841030079

العلوم كلية/بابل جامعة565.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمطر كاظم هاني ياسمين61402231842088361

العلوم كلية/بابل جامعة565.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيبراك زيد عبد عباس صبا61403231842271202

العلوم كلية/بابل جامعة565.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحسون علوان حسن هدى61404231842123084

العلوم كلية/بابل جامعة565.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير علي فاضل احالم61405111842070003

العلوم كلية/بابل جامعة564.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعوده علي عبد عباس رسل61406231842083014

العلوم كلية/بابل جامعة564.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيمحمد علي ثامر فاطمه61407231842101027

العلوم كلية/بابل جامعة564.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد شكر ماجد حسين61408121841025027

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيمهدي عبدالرسول حمد ايهم61409231841014012

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيحسين عزيز حسين محمد61410231841058028

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائييونس علي باسم بنين61411231842087044

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائينعيم حسين حيدر فاطمه61412231842118037

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيكاظم هالل حسين سمر61413231842081041

العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيمحسن عبد قاسم محمد61414231841067077

العلوم كلية/بابل جامعة562.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين مهدي سالم محمد61415131841030080

العلوم كلية/بابل جامعة562.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحسن محمد فالح حسن61416231841021020

العلوم كلية/بابل جامعة562.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيموسى رشيد فارس زينب61417231842088172

العلوم كلية/بابل جامعة562.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياالمير عبد هادي علي دينا61418231842088081

العلوم كلية/بابل جامعة561.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيلفته عبدالرحيم اياد حسين61419231841252027

العلوم كلية/بابل جامعة561.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعلي لفته ناظم زهراء61420231842149013

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات األهلية االجيال امل ثانويةكربالءاحيائيكاظم رشيد حميد استبرق61421271842073001

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيطاهر محمد منذر علي61422231841027043

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيزويد االمير عبد حمزه طيبه61423231842103032

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحبيب الحسن عبد بالسم بشار61424251841045016
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العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيفليح جاسم نعمان شهد61425231842090181

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيهادي عبيد حسن حسين61426231841005042

العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسين جاسم حسين هدى61427231842271314

العلوم كلية/بابل جامعة559.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيصبار توفيق كاظم مصطفى61428271841010127

العلوم كلية/بابل جامعة559.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد فاهم عقيل روى61429231842100015

العلوم كلية/بابل جامعة559.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلاحيائيعبد حمزه حازم علي61430231841063016

العلوم كلية/بابل جامعة559.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيجالب هاشم سالم مها61431231842101033

العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيهللا عبد صاحب سالم زينب61432231842143016

العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم كامل محمد زهراء61433231842271133

العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائينجاري جواد احمد رسل61434111842080033

العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحديد محسن ظاهر سجى61435231842109123

العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيموسى كاظم عباس زينب61436231842100027

العلوم كلية/بابل جامعة557.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيسليمان عاشور محمد حذيفه61437191841341031

العلوم كلية/بابل جامعة557.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن مصطفى احمد نور61438231842088313

العلوم كلية/بابل جامعة557.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبيد خضير ياس آمنه61439231842093003

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجواد عبد علي مرتضى61440271841014179

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود شعيب رحمن سجاد61441141841036008

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيناصر هودان كريم نرمين61442231842099036

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيدبيس فليفل حسين سجاد61443231841255038

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيدويح عباس احمد زهراء61444231842078030

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيالساده عبد غايب فاضل احمد61445111841018012

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيطارش حنظل حيدر الدين صدر61446231841020133

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيسحاب محمد كريم بنين61447231842087048

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيجادر جواد ياسين سجاد61448231841034032

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائياللطيف عبد محمود ليث مصطفى61449111841024032

العلوم كلية/بابل جامعة556.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيمحسن حبيب حسن عباس61450231841024022

العلوم كلية/بابل جامعة555.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيدويح هاشم حسين كاظميه61451231842271252

العلوم كلية/بابل جامعة555.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيهاشم حسن عباس كرار61452231841025033

العلوم كلية/بابل جامعة555.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي غزوان فرقان61453231842087215

العلوم كلية/بابل جامعة555.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيابراهيم مهدي فالح مثنى61454231841183038

العلوم كلية/بابل جامعة554.6للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد احمد غاده61455231842142138

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيعلوان كريم موسى تبارك61456271842144016

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمجيد هربود طاهر هبه61457261842108122

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمحي كاظم جواد زينب61458231842098054

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيموسى عمران عباس المهيمن عبد61459231841017094

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعبيد ابراهيم ثامر نزار61460231841251226

العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلاحيائيحسن جبر محمد قيصر61461231841254012

العلوم كلية/بابل جامعة553.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه راضي كريم منار61462231842090252

العلوم كلية/بابل جامعة553.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيناجي عباس فؤاد صفا61463111842081029

العلوم كلية/بابل جامعة553.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجاسم عباس احمد علي61464231841031073

العلوم كلية/بابل جامعة553.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعلي فاضل الهادي علي زهراء61465231842102021

العلوم كلية/بابل جامعة552.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيعبود حاتم صالح فاطمة61466231842205007

العلوم كلية/بابل جامعة552.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيخلف زيدان فالح بنين61467231842127012

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعلي هجول كاظم دعاء61468271842058090
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العلوم كلية/بابل جامعة551.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد ثائر علي61469231841212015

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمعاش نايف صبحي رفل61470231842142069

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمطرود شاهين كاظم بتول61471231842271046

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيموسى فرحان سعيد قاسم61472261841027097

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيجاسم اسماعيل علي نهران61473231842093092

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعالوي محسن اسعد كاظم61474231841002143

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم حسين الرزاق عبد احمد61475121841030015

العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيدويح هاشم حيدر احمد61476231841038002

العلوم كلية/بابل جامعة550.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيخضير عبد حامد غدير61477231842090202

العلوم كلية/بابل جامعة550.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيهادي رحيم محسن زهراء61478231842086038

العلوم كلية/بابل جامعة550.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد عباس هبه61479111842083040

العلوم كلية/بابل جامعة550.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيعيدان حسن حسين علي61480231841046018

العلوم كلية/بابل جامعة549.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحسن جريان هيثم سرى61481231842117089

العلوم كلية/بابل جامعة549.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيسالم عطيه عباس المنتظر61482221741020007

العلوم كلية/بابل جامعة549.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالكاظم عبد احمد فراس علي61483231841020185

العلوم كلية/بابل جامعة548.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسين علوان محمود درقاء61484181842236048

العلوم كلية/بابل جامعة548.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيعمران الهادي عبد عادل ميقات61485231842112030

العلوم كلية/بابل جامعة548.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالكريم عبد عباس قاسم صادق محمد61486171841080214

العلوم كلية/بابل جامعة548.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحسني علي حسن عباس61487231841002096

العلوم كلية/بابل جامعة547.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيسالم محمد الكاظم عبد نور61488231842086085

العلوم كلية/بابل جامعة547.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه رمزي عامر رؤى61489101842223030

العلوم كلية/بابل جامعة546.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجابر طالب عباس رباب61490231842090085

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيهاشم محمد علي زهراء61491231842118021

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحميدي محمد علي فاطمه61492231842137025

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمجدي سلمان احمد غدير61493231842123058

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحبيب وشيل فارس علي61494221841306145

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيناصر علي محمد عالء عباس61495231841020139

العلوم كلية/بابل جامعة545.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيصالح االمير عبد سمير علي61496271841153052

العلوم كلية/بابل جامعة544.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيموسى الكاظم عبد حسين علي61497231841061019

العلوم كلية/بابل جامعة544.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيهاشم عودة عبدالخضر غدير61498231842095063

العلوم كلية/بابل جامعة544.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيطاهر جميل محمد المنتظر61499101841029003

العلوم كلية/بابل جامعة544.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيجاسم حمزه عامر بيادر61500231842089030

العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعيسى زباله حسين مصطفى61501231841251216

العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيجواد رزوقي خلف فاطمه61502231842147029

العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيشاكر مكي عامر راويه61503231842092052

العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيصكبان جاسم علي حسن61504231841069009

العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيحسين خشان عالء تبارك61505231842130009

العلوم كلية/بابل جامعة542.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيصالح عباس فاضل شهد61506231842271198

العلوم كلية/بابل جامعة542.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمزه عباس باسم امير61507231841020028

العلوم كلية/بابل جامعة542.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد باصي محمد دعاء61508241842143008

العلوم كلية/بابل جامعة541.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر محمد نور61509231842113045

العلوم كلية/بابل جامعة541.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيواجد جابر صالح الرزاق عبد61510291841003173

العلوم كلية/بابل جامعة541.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحمد زاهر وائل احمد61511231841012004

العلوم كلية/بابل جامعة541.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمولود الدين صالح صفاء ولدان61512131842100101
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العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيمكطوف ناصر علي كرار61513221841310102

العلوم كلية/بابل جامعة540.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيكاظم زيد عبد علي زينب61514231842183021

العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد علي فؤاد زهراء61515211842102023

العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد يوسف يعقوب جعفر61516231841252022

العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيفرج حسن الحسن عبد علي61517291841016034

العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسن حبيب هادي الهدى نور61518231842090265

العلوم كلية/بابل جامعة539.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيحمزه عبد علي زهراء61519231842139022

العلوم كلية/بابل جامعة539.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيحماد عباس فريد احمد61520101841016007

العلوم كلية/بابل جامعة539.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيحسين رحيم قاسم الهدى نور61521231842101036

العلوم كلية/بابل جامعة539.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعبد عبدهللا عباس فاطمة61522231842080065

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكريم عباس خضر رضا محمد61523271841014156

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائياحمد الجبار عبد حيدر زهراء61524221842157032

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلوان االمير عبد طيف غدير61525231842142142

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيجاسم عباس سعيد عادل61526231841041011

العلوم كلية/بابل جامعة538.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيوليد ادريس جاسم سجاد61527231841169029

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيمحمد مرتضى لطيف علي61528231841046020

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيفليح نعيم احمد علي61529241841062034

العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلاحيائيعبود صالح فارس زهراء61530231842150008

العلوم كلية/بابل جامعة537.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد حيدر زهراء61531231842142086

العلوم كلية/بابل جامعة537.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيحسين كاظم احمد نور61532211842211017

العلوم كلية/بابل جامعة537.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهاشم حسين احمد مؤمل61533231841020214

العلوم كلية/بابل جامعة537.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد حمود علي مريم61534231842100045

العلوم كلية/بابل جامعة536.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم الرسول عبد ثابت زيد61535271841014060

العلوم كلية/بابل جامعة536.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيسلمان حميد جاسم رفل61536231842120055

العلوم كلية/بابل جامعة536.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيسالم برغوث هويدي أسماء61537231842093001

العلوم كلية/بابل جامعة536.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد علي عزيز نور61538181842352024

العلوم كلية/بابل جامعة535.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعلي محمد باسم الهدى نور61539231842103052

العلوم كلية/بابل جامعة535.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد امير حيدر61540231841034015

العلوم كلية/بابل جامعة535.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعثمان محمد الوهاب عبد هللا عبد61541121841029014

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحمادي جاسم سليم علياء61542231842144047

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعطيه مهدي رعد حوراء61543271842161008

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحمود حسن قاسم شوق61544231842142127

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعلوان جواد الهادي عبد مريم61545231842115107

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيهلول علوان رحيم كرار61546251841051019

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيناصر عليوي طاهر هند61547231842087275

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيطريخ الحمزه عبد احمد بنين61548231842092021

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعيسى حسن صالح صبا61549231842092112

العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيعبيس حسين سوادي سميه61550231842153046

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمصحب زيد عبد محمد بنين61551271842064024

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحسين علي ابراهيم فاطمه61552271842064092

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاغي الحسين عبد رياض ريتاج61553141842091013

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيجودي كريم علي ريام61554231842140018

العلوم كلية/بابل جامعة533.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائياحمد صالح هادي آمال61555261842163001

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيمسيب اسماعيل بشير حسين61556241841039004
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العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيمطر علي عبد فاضل عباس61557241841063017

العلوم كلية/بابل جامعة533.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيسلمان شعالن ماجد تقى61558291842153020

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين علي وليد61559101841202032

العلوم كلية/بابل جامعة533.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيشعالن عبد ماجد زهراء61560231842220010

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحمزه الزهره عبد طالب نور61561271842058274

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيعباس كامل نعمه ضياء61562271841030023

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حسين زهير منتظر61563241841076102

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيشهيب الواحد عبد حسين علي61564271841007057

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجبر الجليل عبد الحسين عبد منتظر61565231841008179

العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعيدان حاتم نظام حوراء61566231842123019

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيضايع الحسين عبد صباح مريم61567271842059082

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيالحسن عبد حاتم فرحان ايالف61568231842130005

العلوم كلية/بابل جامعة531.0الخارجياتقار ذياحيائيمحمد صبار منعم ريام61569221842401022

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيعلي شداوي فرج الدين غيث61570161841047027

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعبيد سيد سعدون حميد61571281841001030

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعباس علي عباس ايناس61572231842108010

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد حيدر علياء61573231842087179

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيخباط سعود حاتم مصطفى61574231841029032

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعواد حمود كطران عالء61575251841007141

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيجبار عليوي ستار علي61576271841010077

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيكوثر شاكر مالك حسين61577271841010040

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيخصيم جاسم حسن يوسف61578221841022068

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسين خضير كامل سحر61579271842160135

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعبد اسماعيل ابراهيم العابدين زين61580231841007036

العلوم كلية/بابل جامعة530.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيهللا على عباس الرضا عبد زينب61581231842169015

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمطرود شاهين كاظم زينب61582231842090144

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحسن عليوي فالح مرتضى61583271841002185

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجبوري محمد علي زهراء61584231842088136

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيسلمان دعبول الهادي عبد محمد61585251841150341

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنخي خليل احمد مصطفى61586101841026229

العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسدخان شياع فاضل ضحى61587231842271207

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعجوب خضر فاضل حسين61588271841005084

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيموسى جالوي يحيى زهراء61589271842060091

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحسين سلمان جعفر غدير61590231842137022

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيناجي عبد باسم حسين61591231841002041

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيعلي عبد سامي فارس سامي61592231841041009

العلوم كلية/بابل جامعة529.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيسكران حمزة علي زينب61593231842206001

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيمحسن محمد نعيم حسين61594261841004018

العلوم كلية/بابل جامعة529.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيخلف كاظم جواد علي61595261841173017

العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيموسى غالب رعد هبه61596231842152023

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد نعمه علي سلسبيل61597141842099036

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبود حسين قاسم محمد61598231841020254

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيطالب محمد مسلم سالم61599231841065011

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيجاسم اللطيف عبد فائز تقى61600261842132026
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العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيسمير كاظم وحيد فاطمه61601261842102096

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحسين الغني عبد صالح آيه61602261842250007

العلوم كلية/بابل جامعة629.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيجبار حسن هللا عبد لمياء61603231852098058

العلوم كلية/بابل جامعة581.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيحسين ياسر صالح حيدر61604251851046017

العلوم كلية/بابل جامعة579.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم جبار رائد زهراء61605231852092042

العلوم كلية/بابل جامعة579.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب الجليل عبد علي احمد61606161851035003

العلوم كلية/بابل جامعة557.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيمطير طهمور مروح نعيم61607221851016053

العلوم كلية/بابل جامعة552.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيعالوي حسن مسلم سراب61608231852148017

العلوم كلية/بابل جامعة548.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيمهدي الهادي عبد حسن زينب61609231852271033

العلوم كلية/بابل جامعة546.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيراضي مجيد كاظم مهدي61610281851011145

العلوم كلية/بابل جامعة542.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيعباس منذور نزار حسن61611271851032010

العلوم كلية/بابل جامعة542.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيحوار هاتف فاهم امير61612231851186004

العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيخرباش الساده عبد حميد حسام61613221851016006

العلوم كلية/بابل جامعة539.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيراضي جبار ستار حسين61614281751006034

العلوم كلية/بابل جامعة537.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخنياب عبدالحر جهاد احمد61615161851301002

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيمهدي جاسب سليم احمد61616271851014002

العلوم كلية/بابل جامعة533.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيمحمد حسين يونس مريم61617211852102026

العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمعارج الرسول عبد غازي حسن61618161851363045

العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيخليل رشيد مرتضى ساره61619231852096019

العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيجابر عمران عباس زهراء61620231852086027

العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيعلي محمد االمير عبد شمسي تماره61621231852136005

العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبيد نجم نبيل غفران61622231852092071

العلوم كلية/بابل جامعة525.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيخرباش الساده عبد محمد مصطفى61623221851016052

العلوم كلية/بابل جامعة524.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيكاظم موشي شاكر هدى61624231852140022

العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعلي مزهر جبار حسن61625281851001022

العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيفاضل الحمزه عبد مهدي زهراء61626231852111015

العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيعزيز حسن هادي هاجر61627231852107031

العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءتطبيقيعبود الزم عدنان ابراهيم61628271851025001

العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقينعمه هاشم شبر عباس61629161851062027

العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنين الرشيد ثانويةبابلتطبيقياسماعيل نوماس اياد أمير61630231851065002

العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيمعيدي هادي فالح دعاء61631231852098015

العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيعلي فاضل الهادي علي زينب61632231852102015

العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيفارس منصور سامي مؤمل61633231851020073

العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعذاب الساده عبد عماد خديجه61634271852091027

العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحيسن سمير محسن فيصل61635271851001089

العلوم كلية/بابل جامعة517.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعلي خليف فاضل بتول61636231852186002

العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيمحمود شكر عباس حسين61637231851068011

العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيكنعان زاهي فاضل علي61638271851036050

العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيعبيس مهدي عامر مصطفى61639231851069065

العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيحسن هادي الحمزه عبد احمد61640231851013002

العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكاظم عبدالجواد جبار بنين61641231852086007

العلوم كلية/بابل جامعة515.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيحسين الحسن عبد كاظم زهراء61642231852180002

العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعبيد حمزه خالد زينب61643231852098029

العلوم كلية/بابل جامعة514.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيعاشور حسين علي محمد61644231851182026
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العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمسير رحمن رزاق اشرف61645231851251044

العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيموسى حضيري طه مسلم61646221851051054

العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحسين مرزة احمد زهراء61647231852115015

العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيعلي عبدالحسين قيصر تبارك61648231852081009

العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيكاغد هاشم سالم صفا61649231852087039

العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقينحاري سلمان سعد عال61650231852093031

العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيمطير علي محمد مرتضى الحوراء61651231852141002

العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيرزوقي سعدي علي اميمه61652231852098006

العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيابوحليل هادي كمال محمد61653271851014099

العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيجاسم الستار عبد عصام ذكريات61654231852115010

العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيخلف يوسف حسن كوثر61655161852383069

العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيحسين عبدالمحسن محمد نورالهدى61656231852080068

العلوم كلية/بابل جامعة510.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيابراهيم جليل علي ابرار61657231852134001

العلوم كلية/بابل جامعة510.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيسعيد عباس حسين غدير61658231852087044

العلوم كلية/بابل جامعة510.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيشالكه الجليل عبد عباس بيداء61659271852058031

العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيراضي شياع غالب حسنين61660231851043007

العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحنتوش مهدي قصي نور61661231852111036

العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان مالك ميثم احمد61662161851094008

العلوم كلية/بابل جامعة508.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيمزعل حسين ماجد فاطمه61663231852164017

العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيعباس حسن خليل احمد61664231851021001

العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيناصر عليوي جواد تبارك61665231852091008

العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيمحمد راضي االمير عبد هند61666271852160122

العلوم كلية/بابل جامعة507.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيعبيس مجيد حسن اركان61667271851021005

العلوم كلية/بابل جامعة507.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيحسين ابراهيم كريم اسراء61668231852131006

العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيحميدي حسن محسن شيماء61669231852144022

العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيالحمزه عبد مرزه حميد زهراء61670231852087022

العلوم كلية/بابل جامعة505.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد الحر عبد علي رواء61671231852164010

العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيحمود ناجي صباح بالل61672231851050004

العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس جعفر صادق نبأ61673271852088081

العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيحسين هادي علي خالد61674231851040017

العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم خليل حيدر زهراء61675271852087027

العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحسين جاسم جميل اكرم61676231851002010

العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم خيون حسن موسى61677281851008144

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيعبدالمنعم عبدالواحد حيدر زهراء61678231852086026

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيناصر كريم سعدي احمد61679231851069003

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبيد المطلب عبد مشتاق طيبه61680231852088035

العلوم كلية/بابل جامعة502.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيغويزي عريمش جابر عالوي61681291851153141

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعبود خليف رياض عباس61682271851034026

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيسليمان اصغر علي حسن ليلى61683271852091082

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيحسن اكرم حاتم اكرم61684231851018004

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعباس الخالق عبد علي عمر61685231851007064

العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيغياض محمد كاظم مها61686271852056067

العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد صبري جمال آمال61687231852092001

العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيمكي صادق حيدر فاطمه61688231852088042
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العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعيدان محمد سعد حنان61689231852078014

العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعبادي عباس خضير ميسون61690271852058144

العلوم كلية/بابل جامعة500.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيهادي حسن علي فاطمه61691271852058130

العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيفليح جاسم محمد مروة61692231852080059

العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيحميدان عبد كاظم فاطمه61693231852110030

العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيمدافس عبد عباس بشير61694221851011015

العلوم كلية/بابل جامعة499.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيعون عبد جدران رياض عزيز61695271851112010

العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيرحيم سهيل علي حيدر61696271851153029

العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيسلمان الكاظم عبد ماجد علي61697231851002088

العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعيسى راضي محمد مكارم61698271852056064

العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسين االله عبد منتظر61699271851153091

العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيخطار حاجم خالد مريم61700271852160105

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيناصر صحن بالسم حيدر61701271851153026

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيمحيسن حسين عالوي زهراء61702231852107014

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي جابر محسن عمار61703161851112043

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيابراهيم عوده مجيد كاظم61704231851005040

العلوم كلية/بابل جامعة497.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالصاحب جبار سعد سيف61705161851301035

العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحميدي عبيد علي غفران61706231852124040

العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيزباله هادي محمد حسين61707231851005016

العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد محسن فاضل جعفر61708271851008011

العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيعمران عباس مهدي حوراء61709271852083008

العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحبيب هادي رزاق زينب61710271752062040

العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيمحمد الحسين عبد عياد الهدى نور61711231852100055

العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيجنابي عمران حميد حوراء61712231852093017

العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيمحسن جبار الحمزه عبد تبارك61713231852120006

العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيالكاظم عبد حسن فالح زينب61714271852058095

العلوم كلية/بابل جامعة494.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيجاسم سعدون جاسم زهراء61715231852210002

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمطرود كاظم حسين عال61716231852086044

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمحمود محمد علي حسين61717231851067032

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخالوي شمخي رعد احمد61718161851079004

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيحسن جبار مسلم عبد حيدر61719271851150061

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمجيد عون عبد علي رسل61720271852063039

العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد محمد فضاء61721271852071033

العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيمطر حالوب دويج حسين61722231851017018

العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيكاظم جبر علي دعاء61723231852079012

العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعليوي حسن هادي نور61724271852058156

العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيجبر حسين عباس ساره61725231852105023

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيصالح مهدي عامر لمياء61726231852086049

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيشذر فليح قاسم محمد61727221851040056

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيالسادة عبد عباس احمد سجى61728271852087040

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيهاشم خليل حسين مريم61729271852061029

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيعلي جودة احمد فاطمه61730231852111025

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيحسين ناصر سلمان سجاد61731231851018018

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحسين عباس محمد زهراء61732231852111013
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العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيمحمد عدنان قحطان بنين61733231852153007

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم اسماعيل عباس محمد61734231851020084

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيمهاوش حلبوص سمير حاتم61735231851033015

العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى صباح شالل محمد61736161851067044

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيعلي عبيد ستار زهراء61737231852117019

العلوم كلية/بابل جامعة491.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيالفي حسين حمزه زياد61738231851204007

العلوم كلية/بابل جامعة491.0الخارجيونبابلتطبيقيعزيز مهدي عصام علي61739231851400016

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعبد حسن حسين اميره61740271852160013

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيزيدان كاظم ميثم منتظر61741231851003119

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيحسن جواد اياد كرار61742231851069048

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلتطبيقيناصر محسن حسين غدير61743231852083011

العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحمادي حنتوش حسين امير61744231851020015

العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيعبادي علوان الحسين عبد هيام61745231852077047

العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيجابر طالب حيدر ضحى61746231852100035

العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسين يوسف سعد علي61747231851020064

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة617.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيخلف حمد عدنان أفنان61748191842153009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة617.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم ذياب حميد حوراء61749231842090066

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة611.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيكشاش مهدي عامر ايمان61750231842114011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة609.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسون رشيد غالب زهراء61751231842092077

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة597.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبيس كاظم حسين زهراء61752231842098042

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة593.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيغزال كاظم عمار ريام61753231842099014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة593.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيعلوان محمد مهدي حوراء61754231842105007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة592.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيجبر صبيح سالم سارة61755231842116020

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة591.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيكريم سليم ماجد الزهراء فاطمة61756231842147028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة590.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمرزه نايف الكريم عبد فاطمه61757231842105028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمد رزوقي محمود الهدى بنت61758231842087043

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة587.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعباس عبود عادل تقى61759231842118008

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة581.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيعبود سهيل نجيب االء61760231842136001

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة579.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيفرهود حميد كاظم زينب61761271842071033

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة574.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمنصور حران جميل غدير61762231842132062

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة563.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيحسون عبيد حافظ نجوى61763231842093089

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة562.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعلي حسين زاهر بتول61764231842078013

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائينزار قاسم محمد دعاء61765271842055066

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة560.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعودة علي عودة ايات61766111842110009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة558.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيطرار كاظم جمعه زهراء61767231842116013

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة557.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعباس حمزة محمد زهراء61768231842109094

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة557.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيشداد جاسم محمد شهد61769231842134043

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة555.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيحسن صاحب ماجد ميالد61770231842128045

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة555.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد محمد االمير عبد هبه61771111842105102

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة554.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيوادي مهدي محمد آيات61772231842092006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة552.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيحيوه تركي فالح تبارك61773231842101007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة552.0للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائياحمد كاظم امجد زهراء61774231842132034

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة551.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيحمزه سمير علي ندى61775231842076035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة550.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعوده الحميد عبد مرسال زينب61776271842161029
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة549.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمغير خضير رياض فاطمه61777231842142154

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة544.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمطشر عزيز علي سرور61778241842121126

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحمادي منصور صباح مريم61779271842089068

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيكريم حليم علي زهراء61780231842108023

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة542.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى حبتور رحيم شهد61781251842100444

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة540.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعبود حسن محمد عالء عبير61782231842130033

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة538.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيمحمد الكاظم عبد سالم زينب61783231842149015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة536.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيهندي حمد الرحيم عبد هدى61784231842094050

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة536.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد جاسم ثامر زهراء61785231842092067

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة535.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعبيس حسن فالح ايه61786261842074011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد حمزة حازم زينب61787231842271143

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة532.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيعجيل عبد محمد هدى61788271842096028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيراضي كاظم علي حوراء61789231842153021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة531.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمجيد ناظم عباس نماء61790251842084608

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهاشم جبار مهند زهراء61791251842084319

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة529.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيعلوان كاظم وهب هدى61792271842076040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائيعبود محسن علي زهراء61793231842146006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي صالل نوري زهراء61794261842250058

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد برغوث ضياء نور61795271842060221

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيمحل كاظم حيدر مريم61796231842133011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كاظم احمد حوراء61797231842121021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحمد حسن علي دعاء61798231842092050

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات حلب ثانويةبابلاحيائياسود خضير حسين حنين61799231842129006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة525.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمود حبيب ماجد رند61800231842088106

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة525.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيكريم رزاق عباس الهدى نور61801271842070030

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة525.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيبستان حمد عبد حنين61802181842242033

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة524.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيجبار محمد يعرب شهد61803271842147030

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة524.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيراضي طاهر امير زهراء61804231842102013

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة523.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين الكاظم عبد حسن هاجر61805251842100711

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة523.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد جواد ناظم يقين61806121842117044

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة523.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيعدوان جعيفص عايد وفاء61807231842125082

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة523.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهالل محمد عالوي شمس61808231842088194

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة523.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس جمعه امين محمد هدايات61809231842088347

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعباس جواد علي فاطمه61810231842108039

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيارحيم شاكر محمود أنسام61811231842092004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة522.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعبيد حمد هادي نور61812231842103053

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيروضان هادي نجاح رقيه61813231842121028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيجواد باقر حيدر بّينات61814231842100011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيسعد عمر رضا مروه61815271842055177

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيعزوز رزاق وهاب الهدى نور61816231842113043

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة520.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسهل مهدي رحمن جنة61817291842160014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعلي حسين محمد ذكرى61818231842119071

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس العابدين زين داليا61819231842090077

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيحمادي محسن عباس صفا61820231842098073
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيصكار هاشم ياسين ايمان61821271842072007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعمران محمد علي عبير61822271842161038

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيسلمان عبود علي محمد نور61823231842145086

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيشافي هويدي فاضل مالك61824231842147035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد نعمه حيدر شهد61825241842139079

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيحمزة خليف فاضل زينب61826231842080047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمادي علي أحمد وديان61827231842271329

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن عبدالعزيز محمد دانيه61828131842091047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيصياح زيد عبد علي رقيه61829271842076014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة518.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد علي باسم ضحى61830111842083028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر رسن داود زينب61831121842112078

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيوحيد علي محمد أحمد فاطمه61832231842088235

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيضيف حميد صباح غدير61833271842095048

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة517.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيمسلم عبد كريم حيدر حوراء61834231842145020

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيطاهر جواد فارس تقى61835231842103011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيجياد محمد اسامه اسيل61836261842087007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيشذر كاظم فاضل اساور61837261842120002

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجاسم وهيب محمد زينب61838231842124045

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيكطوف طالب اياد فاطمه61839231842121057

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيصالح حسن جاسم شيماء61840201842127027

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمهدي عبد جعفر والء61841231842090292

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيهادي منذر شامل ايه61842231842095009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيزويني علي احمد براق61843271842056037

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيحمد جمعه حسين زينب61844251842082020

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيغنام حسين كاظم دعاء61845231842079009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيجالب كاظم احمد ايات61846231842092016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيخليل االمير عبد ميثم هدى61847231842087273

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيسعيد عناد مالك زهراء61848231842147016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيغزاي كامل عدنان فاطمه61849231842099031

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة514.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمود عواد فاضل زينب61850231842271159

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعلي عبيد حسن نور61851231842115120

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيعاشور خضير شوكت حنين61852231842107011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيزغير تويج حسين شهب61853231842142123

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيهاني عزيز سالم نور61854231842092150

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيصالح جاسم صادق تماره61855231842131013

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة513.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحسن احمد كاظم فاطمه61856231842082040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيرسول مهدي صالح زهراء61857231842108021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيفنر مطشر محمود نوره61858271842081066

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة512.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيمحمود الرضا عبد سراج رسل61859271842065015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيسلمان جبار ستار فاطمه61860231842114076

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيسلمان حمد علي براء61861231842087037

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيحسن مالح ساجد ريا61862221842142021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيحمود عبيس هللا خير رفل61863231842103015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعباس الحكيم عبد سمير زهراء61864271842064048
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد محمد حيدر الزهراء فاطمه61865231842087190

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيخلف حامد باسم ميمونه61866191842185050

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة510.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبود محمد االمير عبد عال61867231842271216

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيعلود محمد جاسم فاطمه61868261842090040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيابراهيم كاطع نايف هدير61869291842055104

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيجواد حسين مسلم القياده قمم61870231842121063

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيجابر عبود محمد زهراء61871241842167007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد حسين قاسم نور61872231742090195

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيمرزوك عبيس صفاء حنين61873231842078023

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيعلي هادي مهدي زهراء61874231842079019

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيصعيب علي حيدر ايات61875231842133002

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة507.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيمنصور حسين علي شذى61876231842085012

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة507.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيرشيد جواد صادق فاطمه61877231842212012

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة507.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم عودة عباس عذراء61878231842091036

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين عادل هبه61879231842090284

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيدحام الحسين عبد احمد زهراء61880231842092066

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجاسم علي عادل شهد61881231842120101

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس دخيل حسين دعاء61882251842059136

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيجعفر مرزه العزيز عبد سالي61883231842134040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيرحيم عدنان قحطان مريم61884211842177037

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجاسم حسين حيدر قبس61885271842055169

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمنير عبيد مسلم يقين61886251842059510

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيسلمان سامي احمد حنان61887231842147008

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيكريم الحسن عبد رعد اسراء61888291842085004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمحمد محسن لؤي ايماء61889231842105005

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة505.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيلفته محمد سعيد ابتهال61890271842091004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبيد عوده مشتاق فاطمه61891271842058231

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحمود محمد ناظم نور61892271842055209

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمحسن كريم علي زهراء61893261842250176

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيشاتي جبر شمخي فاطمه61894261842082028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائييوسف فرحان كريم نوافل61895241842112031

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعليوي كاظم حسن زهراء61896231842102014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيصادق صبيح وجدي أشجان61897181842176005

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيعزيز حسين هادي صابرين61898231842181007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسين علي حامد ضي61899231842087172

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيصالح علي احمد فاطمه61900231842130039

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيصكبان عسكر الهادي عبد ليلى61901231842145078

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيحسون حميدي غالي ريام61902271842161018

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيخنجر الكاظم عبد جواد اسراء61903231842130001

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة501.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيمحيسن عكلة هاني عايفين61904231842171006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيحمزه ابراهيم حسين عذراء61905231842081051

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيهللا عبد دحام عطيه ايه61906231842091006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان تركي سليم فاطمه61907251842100531

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيكريم فرحان عبدالعزيز ختام61908231842080027
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيهادي العزيز عبد نوري صبا61909231842090183

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحلبوص عليوي حسين زينب61910241842093053

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكاظم طالب صباح نور61911261842092045

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة500.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيسلمان محمد مجيد رباب61912231842178008

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيحبوب عباس خالد ساره61913271842094037

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطية كاظم جاسم ايات61914251842100056

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبيس رزاق احمد زينب61915231842092083

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعبادي الكاظم عبد عباس مريم61916231842177027

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيكاظم علي فواز شهد61917231842107027

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيحسون عبداالمير فليح فاطمه61918231842101031

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيعلوان عالوي حيدر مهى61919271842054022

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيراضي شنة ابو احمد غفران61920251842084468

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعلوان حمادي طالب تبارك61921231842081019

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيناصر ناجي عبد فاطمه61922231842092127

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيالرسول عبد جعفر صباح زهراء61923291842085064

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة498.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيخضر جمعه عادل زينب61924191842192011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعبود علي اسامه عهد61925231842108034

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحسن يحيى محمد نبا61926271842054024

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد رشيد محمد بنين61927231842089028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيعويد مراد جاسم ايات61928231842128006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيعلوان اسماعيل جالل مريم61929231842085017

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة496.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون عبيد الهادي عبد روان61930251842100257

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيرضا محمد عالء ايمان61931271842057017

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة496.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيشنته حسين جبار نهله61932271842094055

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائينعمه حيدر حسين زينب61933231842087121

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيبجاي بشاره كامل هدى61934221842183069

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشفك محمد عادل غفران61935141842137021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيمحمد الكاظم عبد عماد زينب61936271842070016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم حمدان احمد آيات61937111842068001

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحيسن مظلوم كاظم زهراء61938231842115055

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة494.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد نجم الرحمن عبد نور61939101842117104

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيكاطع علي الحسين عبد ريام61940231842212007

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبود محي زهير ايه61941271842069015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيحمادي الرضا عبد سالم سجى61942231842111036

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبطان شويش سالم غسق61943231842142145

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم هادي سالم بنين61944251842084097

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائييوسف جبار كريم هدى61945271842071054

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيهادي هللا عبد حيدر فاطمه61946231842130040

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيحميد علي عبد علي صابرين61947231842080090

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد هالل رشيد تبارك61948251842100124

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين محمد نعمه سجى61949131842118124

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسون جليل عالء زينب61950261842083044

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائياالمير عبد عقرب حربي ميس61951231742091047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعباس سالم علي مريم61952231842108044
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة593.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسين رضا حسين فرقان61953271852064083

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة568.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيعباس زغير حسين اسماء61954231852079002

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة553.7للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيمحمد هليل حيدر زينب61955231852096014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة543.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيحسين عبيد هادي ايات61956271852094005

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة535.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيطارش هاشم حسنين سما61957231852147015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيخديم رسول الواحد عبد نهاد61958271852064095

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيحسن ديلي كريم االء61959271852067004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة530.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيحبي طه ياسين الهدى نور61960231852148025

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة528.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيبريهي خليل عباس سحر61961231852148016

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة526.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيحسين الساده عبد سعد فاطمه61962231852141013

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة519.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيحمود رشيد باسم تبارك61963231852101015

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة515.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيسرحان صباح عمار ضحى61964231852092063

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة512.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيجبر نجرس سالم منى61965231852115033

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيثامر حمد عبدهللا فاطمه61966231852101028

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة509.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيسلطان كاظم علي نبا61967231852148023

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة507.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيبطي حبيب حسن سجى61968231852115019

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة506.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيبديوي عبود علي رسل61969231852115011

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيتيموز حبيب سالم طيبه61970271852089035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعباده حسن عباس الهدى نور61971271852064097

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيشمران حسين علي زينه61972271852160074

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة497.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلوان متعب صالح شهد61973271852095034

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة495.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقينجم شخير محمد فاطمه61974231852145023

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيمتعب الكاظم عبد ميثم نور61975231852123033

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيراضي لفته هللا خير هديل61976231852111039

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءتطبيقيهندوز عطيه علي سجى61977271852102021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة490.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعيدان عيسى كاظم فاطمه61978271852055063

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة656.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمحي حميد سلوان محمد61979231841009094

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة651.2للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيشمران الحمزه عبد احمد صفا61980231842087163

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة651.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكاظم نور حسين ايه61981231842088023

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة649.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلي هادي فاضل مالك61982271842060192

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة639.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيناجي جاسم احمد بنين61983271842056040

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة639.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكريم صالح سعدي حوراء61984231842120040

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة636.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد حسين الرحمن عبد حسين61985231841017034

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة635.1للبنين االهلية الفراتين اعداديةبابلاحيائيحمود غني محمد ابراهيم61986231841048001

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة631.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيطالب مهدي اثير نادين61987231842088306

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة630.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن عيدان سمير زينب61988231842088164

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة629.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه الكاظم عبد نعمة بنين61989231842088042

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة627.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيجاسم محمد رزاق فاطمه61990231842092122

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة622.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكاظم جبر كريم محمد61991231841002171

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة620.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيشذر حاتم حسام ديار61992231841020103

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة620.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم صالح محمد61993231841018016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة619.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد صفاء بنين61994231842142036

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة619.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيتوفيق فخري مضر زهراء61995231842087115

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة618.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسين الحمزه عبد بهاء مصطفى61996231841047099
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة616.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبود يوسف صبار حوراء61997231842109045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة615.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيكاظم عويد سعدون زينب61998231842081034

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة612.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيجواد درويش اياد رحمه61999231842123022

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة612.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيسعيد علي عامر رحاب62000231842091015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة609.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيجاسم حمزه حسين فاطمه62001271842093039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة609.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسن حاتم علي مرتضي62002231841017160

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة607.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمطر حمد عقيل ايه62003231842132015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة607.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحسين علي صادق رغده62004231842124024

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة607.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيمحمد غازي فيصل حسن62005231841017023

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة607.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم جاسم زينب62006231842080042

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة603.5للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيعلي حسين صادق سجاد62007231841021044

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة602.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمزه حافظ حيدر ضحى62008231842087169

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة600.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيسالم حسن فلحي عبد زهراء62009231842100018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة600.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحسن الحسين عبد حميد مصطفى62010231841007102

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة599.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيابراهيم عيال احمد أيالف62011231842093006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة598.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيكعيد ساجت جعفر محمد62012231841181047

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة598.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد جبار باسل اسيل62013271842063007

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة598.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيكاظم العباس عبد حليم علي62014231841004030

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة597.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحمود مجيد اخاء محمد62015231841009088

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة597.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم الحسين عبد هديل62016231842115129

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة596.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبد جاسم محمد حسين62017231841017048

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة596.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيحمادي حسين وسام زهراء62018231842102024

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة595.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيراضي خشان حسن صبا62019271842058189

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة595.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيسلمان عاجل فالح حسنين62020231841012024

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة593.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد معافي محمد زينه62021231842271165

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة593.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد كمال محمد حمدي62022201841001061

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة593.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيعبيس مويش الكاظم عبد رفل62023231842147010

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة591.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي كاظم علي نور62024231842142195

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة591.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجابر االمير عبد غسان تقى62025271842058078

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة591.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكاظم محسن ظاهر محسن62026231841005133

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة591.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم علي زينب62027231842090141

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة590.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيزباله محمد غانم رحاب62028271842161013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة589.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيخضير غازي عماد رقيه62029271842089020

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة588.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيمحمد معيكيط ابراهيم سجاد62030231841206015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة587.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيحسن كاظم صافي محمد62031271841015044

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة587.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيخلف ناموس ظافر غسق62032211842110067

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة587.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيمهدي مجيد فاضل امنه62033231842137002

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة586.6للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيطالب حميد لواء امير62034231841021011

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة586.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيعباس الشهيد عبد عايد زينب62035231842124039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة586.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيسماوي عبيد فرحان عادل62036231841042059

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة586.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيراجي عمران مكي امير62037231841067015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة586.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيشلش نعمه الرضا عبد تقى62038271842058077

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة585.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيمجيد عباس خضير حسن62039271841153014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة585.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيسلمان عبد عقيل تبارك62040271842094016
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة585.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيمحمد جسام اياد رحمه62041231842134018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة583.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعبد علي محمد عقيل اسراء62042271842093003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة583.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم علي مؤمل62043231841020217

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة582.4للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جوده عماد علي62044151841012030

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة582.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعبد نجم ماجد تبارك62045231842083006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة582.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهاشم وهيب هاشم عباس62046231841020143

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة582.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيخشان علي عباس سجى62047231842092101

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة582.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيخليل محمد حيدر اسراء62048271842093002

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة581.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيكاظم راضي قاسم ضياء62049231841255044

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة581.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن سامر جعفر62050231841020044

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة581.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجعفر موسى رفيق تقى62051231842087057

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة581.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد سامي مصدق62052231841169057

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة580.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيحسن حمزه علي زينب62053251842061022

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة580.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد زيد عبد قاسم مريم62054231842087229

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة580.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيهجول عبيد مهدي زينب62055231842103024

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة579.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيمحيول عائد ثامر مقتدى62056231841033098

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة579.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي حمزه محمد مالك62057231842088298

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة579.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائياسماعيل عباس هالل هدى62058231842147042

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة579.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيموزان يوسف طعمه تبارك62059231842088048

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة578.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب جبر رياض زهراء62060241842121081

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة578.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيصباح محمد جاسم دعاء62061231842089040

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة578.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيسلمان كاظم حاتم زهراء62062231842137013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة578.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيخلف ابراهيم خليل علي62063231841007070

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة577.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيحسن حيدر محمد لينه62064271842057127

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة577.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحسن غازي خالد فاطمه62065231842121058

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة576.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيصيهود زناد جعفر الحسين62066231841054009

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة576.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيبرهان كريم بشير خمائل62067231842113009

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة575.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيرحيم أحمد حيدر فاطمه62068231842103036

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة575.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائياالمير عبد حميد عالء فاطمه62069231842121059

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة575.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه شاكر محمود زينب62070231842090151

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة574.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيذياب علي محسن سجاد62071231841017080

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة574.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحسناوي دحام كامل حنه62072251842076019

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة573.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيساجت سالم كريم رسول62073231841020106

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة573.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعليوي حسن فالح منصور62074231841020299

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة572.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيعوده علي عبد عقيل مرتضى62075231841032076

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة572.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيمحمد طاهر رشيد لقاء62076231842191016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعوده حسن احمد سرى62077271842160137

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمهدي منكور رضا علي62078271841014098

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسبتي ياسين حسين صفا62079231842088200

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيكاظم رسول محمد زهراء62080271842071029

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيجبارة الحسين عبد علي تماره62081231842151003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة571.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيحسن متعب الحسين عبد محمد62082231841027052

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة570.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيحبيب علي محمد فاضل عباس62083271841154034

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة570.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيوهيب سيفي حبيب تبارك62084231842142042
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيجاسم عباس قاسم مسار62085231842125072

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيعامر مجهول علي حسن62086241841159005

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد خضير مهند مينا62087271842056260

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعلي االمير عبد منتصر فاطمه62088231842092131

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيموسى حسين صالح رتاج62089231842109056

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة569.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحسين عليوي جواد الهادي عبد62090231841166018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيرسن ناصر اديب علي62091231841046017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيهاشم شاكر ضياء الهدى نور62092271842147045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيهادي علي محمد حسين محمد ايه62093231842091007

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحي ابراهيم عادل ظفر62094231842088215

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيراشد وناس محمد فرح62095231842128040

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيصاحب صبيح نبيل زينب62096231842087136

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جبار علي العابدين زين62097291841003135

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة568.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحسن محمد صفاء آيه62098271842060006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة567.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمود علي محمود62099111841018095

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة567.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعيسى سالم محمد الهدى نور62100281842052097

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة567.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعليوي عبدالحسين كريم محمد62101231841017153

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة566.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيالهادي عبد صالح احسان حيدر62102271841002074

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة566.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد علي فخري جعفر62103271841153013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة566.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيداود حسن ناجي حسين62104231841017050

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة565.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيراضي حسن احمد ادهم62105231841008015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة565.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيغازي عبيد سليم علي62106231841038062

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة564.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن ناجي حمزه حيدر62107231841020095

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة564.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيالتاج عبد فالح هادي محمد62108261841203025

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة564.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيحسن عبيس الرضا عبد ساره62109231842118033

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة564.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد ثامر شهد62110231842123047

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة564.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجنيح عجيل حميد مصطفى62111221841002243

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة563.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعبيد خضر قاسم سجى62112271842081039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة563.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائينعمه مهدي حيدر ميساء62113221842261007

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.8للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيسعيد علي احسان اسراء62114231842096005

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.2للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوحيد قحطان اياد احمد62115141841046001

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعبود ناجي صفاء بنين62116291842085031

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيشبيب الهادي عبد فالح ايه62117231842120017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيفرهود راضي فاضل قاسم62118231841006122

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة561.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحسون ابراهيم عائد سالم62119231841002078

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة561.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيزينل كاظم سعود علي62120271841001131

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة561.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد الحسين عبد عباس دانيه62121231842142061

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة561.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جاسم حمدان صابرين62122231842172014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة561.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيطريخ الحمزه عبد علي شهد62123231842092107

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة560.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبيد خضير حامد زهراء62124231842093039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة560.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيكامل سرحان اركان زيد62125241841015033

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة560.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيكاظم بدر حيدر الهدى نور62126231842140039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة560.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيجواد علي حسين زهراء62127231842115048

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.3للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيتوفيق كاظم عقيل كوثر62128231842096058
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيصالح هادي سالم ساره62129231842127030

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيكوشي صالح مهدي العابدين زين62130231841175006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد صباح حيدر تماره62131251842100152

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمجلي شراد عفريت فواز62132231841252110

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيحسين علي حسين علي62133231841212016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة558.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعباس كاظم مازن حسين62134231841020084

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة558.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعبيد حسن نهاد فاطمه62135231842114080

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة558.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيكطل محمد باسم محمد62136271841027057

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة558.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكسار راضي جاسم كاظم62137231841257093

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة557.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعيدان عبيد حميد اميره62138231842142013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة557.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيعبدالرحيم حسن محمد احمد زهراء62139231842124030

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة557.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعباس محسن ثبات فاطمه62140271842093038

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة557.0للبنات الرفل ثانويةكربالءاحيائيجيثوم احمد ميري علياء62141271842085006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة616.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيكامل الوهاب عبد مظفر اسراء62142271852089006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة611.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيسعود محمود شاكر شهد62143231852123015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة597.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيمنصور جواد حسين فاطمه62144231852090038

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة585.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيموسى علي حسين زهراء62145271852160060

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة583.3للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيكاظم الساده عبد جاسم علي62146271851029006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة580.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيجغيل سيد أركان علي62147231851183038

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة580.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمحمد الكريم عبد قاسم باسل62148231851067017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة570.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعطيه الحمزه عبد عدنان زينب62149231852092051

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة566.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيجاسم هارون جواد فاطمه62150231852183014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة562.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعلي حيدر تاغي ايمان62151231852080008

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي صبري رعد علي62152231851020062

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلتطبيقيالسادة عبد هادي كاسب هدى62153231852150021

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة559.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيمهدي حسين حيدر علي62154231851032046

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة558.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيمحمد عبيد حسين ثائر62155231851183012

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة556.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيهادي صالح اكرم زهراء62156231852140005

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة554.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيصالل داود عقيل محمد62157291851007176

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة550.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيعبد حمزه جابر زينب62158231852113021

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة550.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيجبار طالب ستار امير62159231851002016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة550.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيمحسن طالب مهدي هاجر62160231852109070

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة549.0للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيسلمان محمد ميثم فاطمه62161231852096036

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة547.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيكاظم محمد ناظم ادم62162231851068004

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة547.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيمحسن النبي عبد علي معتز62163231851035016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة547.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيعاشور هاشم احمد اسماعيل62164271851003007

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة547.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيمحمود كاظم اياد بتول62165231852114009

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة546.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعباس صالح محمد حيدر مرتضى62166231851032071

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة546.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيخضير عبيد حسن االء62167231852131009

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة545.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيعليوي تومان حيدر هويده62168231852118017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة545.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد ابراهيم الكريم عبد محمد62169271851002208

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة545.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعزيز محمد قاسم ضحى62170231852087041

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة544.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيمحمد مدلول علي االء62171231852140003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة543.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيخضير طه فراس مرتضى62172231851007091
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة542.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيعمش حمزة محمد حيدر62173231851043016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة542.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيحسين حسن عزمي الهدى نور62174231852088056

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة541.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس ناجي طاهر علي62175131851016015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة541.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيالقادر عبد الرزاق عبد فرقد احمد62176291851003011

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة541.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحسن جواد ابراهيم اعراف62177231852090002

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة540.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيجاسم الزم فاخر حوراء62178231852102004

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة538.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيموسى ابراهيم حسام بنين62179231852092013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة536.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيمحمد كامل حسن علي62180231851172017

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة536.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيحسين صدام طالب مشتاق62181281851016133

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة535.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيزيد عبد فائز مهند علي62182231851003083

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة535.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيراضي عبيد سالم سجاد62183231851002057

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة535.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيمهدي سفاح فاخر مهدي62184231851183066

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة534.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد الحسن عبد صالح حسنين62185271851014028

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة534.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيمحمد مكصد محمد اوس62186231851052003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة533.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيامين جابر محمد اًيه62187231852087008

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة532.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيحمود عون مخيف حسن62188231851044003

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة530.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد نجم صفاء ايات62189271852063016

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة530.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيلفته كاظم هللا عبد علي62190251851205079

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة529.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعباس محمد عقيل رشا62191231852087018

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة528.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيعباس جمعه فارس سبأ62192231852121025

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة528.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيفياض جبر هادي اديان62193271852063005

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة528.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيسليمان محمد فاضل عباس62194271851034028

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة527.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيجعفر عوده ساجد امير62195271851021007

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة527.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيمنسي كيطان حسن حيدر62196271851011011

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة527.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعمران عسكر علي زهراء62197231852087023

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة527.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيياسين الزم مهدي سجاد62198161851019070

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيحمود جاسم فاضل ياسين62199231851061045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيبرهان حسن فليح حسن62200251851031039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحمزه حميد سعد تبارك62201271852058032

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيرحيم هادي علي حسين62202231851020029

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيسلمان جاسم محمد خوله62203271852058045

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيفرهود جاسب احمد منى62204231852105038

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة526.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيالحسن عبد هللا عبد حكيم مالك62205231852147022

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة525.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبد كاظم محمد ياسر62206231851020118

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة525.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيابراهيم حسين حسن هاجر62207231852093042

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة524.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيدخل علي حسين درر62208271852063036

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة524.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيشاكر سعدي باسم زينب62209231852127033

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة524.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيسلمان غافل علي سجى62210231852092057

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة523.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحمزه صادق صباح محمد62211231851020082

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة523.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيالرضا عبد تايه قاسم ايمان62212231852205001

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة523.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيخضير جبار عصام زينب62213231852102014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة522.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقييوسف عباس مهدي رحاب62214271752058039

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة522.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيشهيد مهدي قاسم زينب62215231852086034

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة522.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيهللا مال كطران ضياء رسل62216231852127018
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المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة522.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيعبيد علي عبد عامر نرجس62217271852089044

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة521.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيكليب خشم حميد حسين62218221851035027

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة521.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيياسين محمد علي موسى62219241751015093

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة521.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيكمر محي رياض زهراء62220231852092043

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة521.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعباس خضير علي ضحى62221231852092062

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة521.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسين حسن صباح محمد62222231851251241

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيسلمان سكر دكمان الحسين سيف62223271851029004

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيموسى كاظم جواد صادق62224231851040028

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيرضا عبيس رضا محمد62225231851003099

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد حسين زيد62226271851030033

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيصدام عبد الحسين عبد كاظم حمزه62227271851005026

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة520.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيالكريم عبد مكي الكريم عبد مقتدى62228271851010110

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة519.0للبنات عشتار اعداديةبابلتطبيقيعامر عبيد علي غصون62229231852125014

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة519.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيقاسم محمد غسان امين62230221851036013

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة519.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيغضيب عسكر حامد مرتضى62231231851251255

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة519.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيلطيف سليم حيدر ساره62232231852124029

القانون كلية/بابل جامعة643.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيحميد حسن محمد قصي نبأ62233231822101031

القانون كلية/بابل جامعة606.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيمحمد محمد ناجي وفاء62234231822094024

القانون كلية/بابل جامعة603.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيكاظم عبيس عامر يوسف62235231821027058

القانون كلية/بابل جامعة601.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيناهض مطلك عباس زهراء62236231822112016

القانون كلية/بابل جامعة599.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيجعفر حمود علي محمد احمد62237231821032006

القانون كلية/بابل جامعة596.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحمد عباس محمد أمير62238231821052009

القانون كلية/بابل جامعة595.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيداود سلمان داود الهدى نور62239231822098092

القانون كلية/بابل جامعة594.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيابراهيم محسن سعد حسين62240231821043012

القانون كلية/بابل جامعة593.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيلفته علي محمد يحيى زينب62241231822137012

القانون كلية/بابل جامعة592.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيحسين ابراهيم سليم اسراء62242231822088006

القانون كلية/بابل جامعة591.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسن خليل كريم سرور62243231822093053

القانون كلية/بابل جامعة588.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيناهض مطلك عباس بيداء62244231822112006

القانون كلية/بابل جامعة588.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيبندر عبد علي كرار62245231821014080

القانون كلية/بابل جامعة587.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيعناد جابر علي عبد عباس62246231821020024

القانون كلية/بابل جامعة583.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيكاظم خضير رحيم محمد62247231821063061

القانون كلية/بابل جامعة579.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيعبود مهدي احمد علي62248231821005018

القانون كلية/بابل جامعة578.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيعلي عبد نجم مريم62249231822085013

القانون كلية/بابل جامعة576.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيحسن عبد ليث زينب62250231822129006

القانون كلية/بابل جامعة573.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيهوبي الرضا عبد حسام ليلى62251231822133024

القانون كلية/بابل جامعة573.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيفزع فهد بالسم ليث62252231821012061

القانون كلية/بابل جامعة571.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمجيد محمد حيدر حسن62253231821008031

القانون كلية/بابل جامعة571.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيعبد مسلم عباس خالد62254231821045009

القانون كلية/بابل جامعة567.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيفرحان حسون عامر عباس62255231821063034

القانون كلية/بابل جامعة567.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيحمادي جاسم حافظ أحمد62256231821252002

القانون كلية/بابل جامعة565.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيحسن جواد صالح ميثاق62257231821198047

القانون كلية/بابل جامعة565.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيفزع دغير ناصر زهراء62258231822104021

القانون كلية/بابل جامعة564.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيكريم عباس ثامر حسين62259231821028016

القانون كلية/بابل جامعة563.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيكاظم عباس محمد زهراء62260231822084009
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القانون كلية/بابل جامعة562.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيفرج كاظم صباح اشراق62261231822090001

القانون كلية/بابل جامعة561.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيعباس عبد حمد علي62262231821008093

القانون كلية/بابل جامعة561.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيطه حسن صباح حسين62263231821043013

القانون كلية/بابل جامعة560.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيجبر سالم موسى زهراء62264231822119047

القانون كلية/بابل جامعة556.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيغيدان جاسم عالء طيبة62265231822112021

القانون كلية/بابل جامعة555.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيصالح خضير سعد علي62266231821027029

القانون كلية/بابل جامعة555.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيمظلوم جاسم باسم هدى62267231822120022

القانون كلية/بابل جامعة555.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجادر كاظم رحيم محمد62268231821009106

القانون كلية/بابل جامعة555.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبينشمي حاتم سالم مرتضى62269231821005024

القانون كلية/بابل جامعة554.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيعلو جاسم كاظم موسى62270231821019026

القانون كلية/بابل جامعة554.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيعبد محمد باسم زهراء62271231822130015

القانون كلية/بابل جامعة554.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيحسين عليوي حافظ مهدي62272231821022060

القانون كلية/بابل جامعة553.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيبرغوث الزين ابو ياسين طه62273231821014047

القانون كلية/بابل جامعة551.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيالحسين عبد علي حيدر مصطفى62274231821055054

القانون كلية/بابل جامعة551.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيمحمد عبود حسين سجى62275231822115031

القانون كلية/بابل جامعة550.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحسن فليح رعد علي62276231821020027

القانون كلية/بابل جامعة550.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيشالل صكر عماد زهراء62277231822127024

القانون كلية/بابل جامعة549.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيحمزه ابراهيم صالح نور62278231822140018

القانون كلية/بابل جامعة548.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيناصر علي هيثم احمد62279231821045002

القانون كلية/بابل جامعة548.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمحمد هادي اكرم حوراء62280231822088009

القانون كلية/بابل جامعة546.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيخنياب هللا عبد علي حيدر62281231821008061

القانون كلية/بابل جامعة545.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيموسى منصور صالح سرى62282231822103023

القانون كلية/بابل جامعة545.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحسين عبود مهدي حيدر62283231821044038

القانون كلية/بابل جامعة544.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيحمدان الكريم عبد مؤيد اديان62284231822088003

القانون كلية/بابل جامعة544.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيروكان عبد هاشم احمد62285231821027006

القانون كلية/بابل جامعة543.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيمهدي لطيف عظيم كرار62286231821043036

القانون كلية/بابل جامعة543.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحسين حمزه سليم تبارك62287231822197002

القانون كلية/بابل جامعة542.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيسعيد نعمه حيدر ايمان62288231822124006

القانون كلية/بابل جامعة542.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلادبيكيطان كاظم ياسين بكر62289231821040006

القانون كلية/بابل جامعة541.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيهادي سعدون علي عذراء62290231822109035

القانون كلية/بابل جامعة541.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيراضي مجيد وليد حوراء62291231822093024

القانون كلية/بابل جامعة541.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيحربي العزيز عبد عقيل فاضل62292231821250039

القانون كلية/بابل جامعة540.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيناصر عليوي مسلم اخالص62293231822087003

القانون كلية/بابل جامعة540.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيخضير سلطان االمير عبد علي62294231821022039

القانون كلية/بابل جامعة539.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيعرط هادي ناجي مجتبى62295231821004095

القانون كلية/بابل جامعة539.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيمحمود جاسم قاسم سرى62296231822125023

القانون كلية/بابل جامعة539.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيهللا جار خضير ياسين نور62297231822125041

القانون كلية/بابل جامعة539.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيعلي حمادي كاظم علي62298231821160025

القانون كلية/بابل جامعة538.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيراضي خضير السالم عبد تبارك62299231822125008

القانون كلية/بابل جامعة538.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيكاظم مالك وليد ديانا62300231822111011

القانون كلية/بابل جامعة538.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيمغيض حمزه علي نور62301231822111048

القانون كلية/بابل جامعة537.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيحميد علي حسن دعاء62302231822099011

القانون كلية/بابل جامعة536.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيجلوب عاصي جبوري زيد62303231821035008

القانون كلية/بابل جامعة536.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعناد حسن يعقوب هاجر62304231822105036
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القانون كلية/بابل جامعة536.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيحسين عزيز خضر عباس62305231821005013

القانون كلية/بابل جامعة536.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيعباس علي عبد نوفل حسنين62306231821020011

القانون كلية/بابل جامعة535.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيمحمود ابراهيم باسم تماره62307231822094006

القانون كلية/بابل جامعة535.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيموسى عمران حسين محمد62308231821252088

القانون كلية/بابل جامعة534.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيكريم محمد علي حوراء62309231822117028

القانون كلية/بابل جامعة534.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيمحمد عباس فاضل زينه62310231822122021

القانون كلية/بابل جامعة534.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيالحسين عبد علي نبيل احمد62311231821007005

القانون كلية/بابل جامعة532.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيشاكر خضير فالح رقيه62312231822087017

القانون كلية/بابل جامعة531.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيكاظم فيصل عارف حيدر62313231821038022

القانون كلية/بابل جامعة530.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيراشد عبيد حسن جواهر62314231822099008

القانون كلية/بابل جامعة530.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيهاشم طالب علي حسيني62315231821020016

القانون كلية/بابل جامعة529.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيشمخي عيدان مظلوم حيدر62316231821004039

القانون كلية/بابل جامعة528.0المختلطة الكرار ثانويةبابلادبيحميد عبيس ضياء علي62317231821175006

القانون كلية/بابل جامعة528.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيهللا عبد االمير عبد وسام شهد62318231822102016

القانون كلية/بابل جامعة527.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحمد كتاب حسين طارق62319231821052039

القانون كلية/بابل جامعة527.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيحميد قاسم محمد زهراء62320231822088021

القانون كلية/بابل جامعة527.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيرزوقي محمد مقداد زينب62321231822087027

القانون كلية/بابل جامعة527.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيالمنعم عبد هادي سعود حسين62322231821031013

القانون كلية/بابل جامعة526.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعباس مهدي امجد علي62323231821014057

القانون كلية/بابل جامعة526.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيجاسم عويد جاسم امل62324231822093011

القانون كلية/بابل جامعة526.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيمحسن احمد صالح رويدة62325231822115019

القانون كلية/بابل جامعة526.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيالصاحب عبد كريم مصطفى يوسف62326231821014110

القانون كلية/بابل جامعة524.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيمرزوك ساكت الكريم عبد علي62327231821022040

القانون كلية/بابل جامعة524.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيشدهان الحبيب عبد عيسى سجاد62328231821035011

القانون كلية/بابل جامعة524.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيجاسم زباله حمزه زهراء62329231822100012

القانون كلية/بابل جامعة523.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيمهدي كاظم عادل مها62330231822098090

القانون كلية/بابل جامعة523.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيمرزه كاظم عماد تبارك62331231822091008

القانون كلية/بابل جامعة523.0للبنين السدة اعداديةبابلادبياحمد حسن محمد كرار62332231821016056

القانون كلية/بابل جامعة523.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحسين مكطوف محمد عباس62333231821052043

القانون كلية/بابل جامعة523.0للبنين حلب ثانويةبابلادبيهراطه طريطش عباس فراس62334231821056010

القانون كلية/بابل جامعة523.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيكاظم حمزه عبيس حسين62335231821160008

القانون كلية/بابل جامعة522.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيبوران عبيس فرعون ريام62336231822124024

القانون كلية/بابل جامعة522.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيصكر رشيد عبيد زيد62337231821030020

القانون كلية/بابل جامعة522.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحنتوش خليل رافع فهد62338231821197024

القانون كلية/بابل جامعة522.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيسعيد االمير عبد علي االمير عبد62339231821004064

القانون كلية/بابل جامعة522.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيسلمان عباس احمد علي62340231821063040

القانون كلية/بابل جامعة521.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحسن محمود طالب علي62341231821052065

القانون كلية/بابل جامعة521.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيحسين عبيد يحيى زينب62342231822105016

القانون كلية/بابل جامعة520.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيموسى حسين علي حسين62343231821023013

القانون كلية/بابل جامعة520.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيعوده حمزه خليل بنين62344231822084001

القانون كلية/بابل جامعة520.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيمنصور حامد ماجد سلسبيل62345231822120012

القانون كلية/بابل جامعة520.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيحسون فاضل عباس الدين مالك62346231822103030

القانون كلية/بابل جامعة519.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيهندول حسين حسن نورس62347231822120021

القانون كلية/بابل جامعة519.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعالوي عواد احمد نبأ62348231822099037
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القانون كلية/بابل جامعة518.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيحمد عاشور عباس نور62349231822109048

القانون كلية/بابل جامعة518.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيياسين رحمن علي مرام62350231822124043

القانون كلية/بابل جامعة518.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيموسى حمير ماهر زينب62351231822133015

القانون كلية/بابل جامعة518.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبياحمد غازي انور هشام62352231821043045

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيطالب محمد عادل عامر62353231821065023

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيجاسم عزت طالل طيبة62354231822115043

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيشناوه الحسين عبد محمد انفال62355231822087006

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيراضي مهدي اكرم نورة62356231822130037

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيمحمد ماضي قاسم نور62357231822130036

القانون كلية/بابل جامعة517.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيعصفور خضر عدنان رسل62358231822126021

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيجرمط علي محمد رقيه62359231822124023

القانون كلية/بابل جامعة516.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيالرضا عبد محمد علي احمد62360231821169004

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعليوي عبيد الرحيم عبد زينب62361231822105014

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيحمزه شناوه حمزه شناوه62362231821060018

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيالساده عبد سعد فارس زهراء62363231822086030

القانون كلية/بابل جامعة515.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيجوهر جواد سالم حوراء62364231822125010

القانون كلية/بابل جامعة515.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيخضير الكاظم عبد حافظ احمد62365231821022004

القانون كلية/بابل جامعة515.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيعطيه صالح جعيز حوراء62366231822109009

القانون كلية/بابل جامعة515.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيحمزه جبر منصور مروه62367231822271049

القانون كلية/بابل جامعة514.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيعبود محمد جاسم زيد62368231821205012

القانون كلية/بابل جامعة514.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيعالوي مانع فاهم عباس62369231821012038

القانون كلية/بابل جامعة514.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيمرزه هاشم احمد حوراء62370231822125009

القانون كلية/بابل جامعة514.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيبعنون علوان يوسف عال62371231822123021

القانون كلية/بابل جامعة513.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيعوده مهدي صالح رسول62372231821004042

القانون كلية/بابل جامعة513.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيمذكور رطيب حسين بهاء62373231821043010

القانون كلية/بابل جامعة512.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيكاظم كريم علي كرار62374231821251176

القانون كلية/بابل جامعة512.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيكاظم شاكر مصطفى عباس62375231821055033

القانون كلية/بابل جامعة511.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيعلي محمد يحيى باسم تمارة62376231822078009

القانون كلية/بابل جامعة511.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمزه محمد تأميم حوراء62377231822117025

القانون كلية/بابل جامعة511.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيمحمد حسن علي غفران62378231822092032

القانون كلية/بابل جامعة510.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعلي عباس عالء آيه62379231822092003

القانون كلية/بابل جامعة510.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيهاشم حسن انور علي62380231821027027

القانون كلية/بابل جامعة510.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيجميل محمد سجاد آيات62381231822086002

القانون كلية/بابل جامعة510.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعباس موسى حيدر اكرم62382231821043005

القانون كلية/بابل جامعة509.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيحميد دينار عباس حسين62383231821007013

القانون كلية/بابل جامعة508.0المختلطة الكرار ثانويةبابلادبيكاظم عباس رباح مصطفى62384231821175009

القانون كلية/بابل جامعة508.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيكسار الحمزه عبد طالب وسام62385231821251225

القانون كلية/بابل جامعة508.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمحمد جاسم صبري مريم62386231822088038

القانون كلية/بابل جامعة508.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيحمزه شمران عدنان حيدره62387231821016021

القانون كلية/بابل جامعة507.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحميد بدر عيسى فاطمة62388231822148025

القانون كلية/بابل جامعة507.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيحسن قحطان علي قمر62389231822084021

القانون كلية/بابل جامعة507.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيحسن خضير هللا عبد محمود62390231821042041

القانون كلية/بابل جامعة506.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحمزة جاسم علي رغد62391231822115018

القانون كلية/بابل جامعة506.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيراهي ابراهيم احمد محمد62392231821073039
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القانون كلية/بابل جامعة506.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيحمود شاكر ليث شهد62393231822100021

القانون كلية/بابل جامعة506.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعيدان نجم صباح مصطفى62394231821051055

القانون كلية/بابل جامعة505.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيحمد كريم مسلم كريم62395231821029033

القانون كلية/بابل جامعة505.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيكاظم جواد مرتضى محمد62396231821060032

القانون كلية/بابل جامعة505.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيحسون حمزه صالح فاطمة62397231822169015

القانون كلية/بابل جامعة505.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيحسن فرحان حمزة محمد62398231821169046

القانون كلية/بابل جامعة503.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيجواد خضير عامر قتيبة62399231821027035

القانون كلية/بابل جامعة503.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيدحام صنديل طالب يوسف62400231821055064

القانون كلية/بابل جامعة502.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيخلف حاتم علي عباس62401231821073026

القانون كلية/بابل جامعة502.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيمنصور حسين سعد ليث62402231821045017

القانون كلية/بابل جامعة502.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيحمزه عباس حيدر رسل62403231822118006

القانون كلية/بابل جامعة502.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلادبيحسن عمران علي بنين62404231822134003

القانون كلية/بابل جامعة502.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيجاسم عبيد محمد حمزه62405231821161009

القانون كلية/بابل جامعة501.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيطراد الرسول عبد أبراهيم علي62406231821052053

القانون كلية/بابل جامعة501.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعبد حطحوط رحيم ايهاب62407231821033010

القانون كلية/بابل جامعة500.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيسلمان الخالق عبد عادل عادل62408231821029019

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيساجد عبود خلف رئام62409231822116006

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيابراهيم خليل قاسم سيف62410231821030026

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيعبيس صاحب ثامر هدى62411231822109052

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيكاظم العباس عبد باسم سجى62412231822087029

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيمنجل ميز حميد سامر62413231821051021

القانون كلية/بابل جامعة498.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعبد خلف محمد نور62414231822105035

القانون كلية/بابل جامعة498.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيفنجان علكم قضبان نورا62415231822117110

القانون كلية/بابل جامعة498.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيحمزه علي عبد حسين الجبار عبد62416231821003044

القانون كلية/بابل جامعة498.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحميد شمخي ابراهيم فلاير62417231822090033

القانون كلية/بابل جامعة497.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيخليف جاسم عالء هللا عبد62418231821052049

القانون كلية/بابل جامعة497.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحمدان عباس خالد محمد62419231821011098

القانون كلية/بابل جامعة497.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحميدي جاسم داخل زيد62420231821004045

القانون كلية/بابل جامعة497.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعطشان صيهود رائد مريم62421231822107041

القانون كلية/بابل جامعة496.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيكاظم عباس صباح محمد62422231821003081

القانون كلية/بابل جامعة496.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيرستم منيهل هاشم علي62423231821003068

القانون كلية/بابل جامعة496.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيعبد هللا عبد هاني حسين62424231821005009

القانون كلية/بابل جامعة496.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيحسين كامل عقيل عذراء62425231822112023

القانون كلية/بابل جامعة496.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيابراهيم مكي احمد أريج62426231822086001

القانون كلية/بابل جامعة495.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيفليح ناهي سعد وسام62427231821033084

القانون كلية/بابل جامعة495.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيكيطان برسيم عامر وسن62428231822124054

القانون كلية/بابل جامعة495.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيشعيب عبد ابراهيم علي62429231821004066

القانون كلية/بابل جامعة495.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعلي الزهره عبد حامد مرتضى62430231821032074

القانون كلية/بابل جامعة494.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعباس جبر حيدر أسد62431231821052005

القانون كلية/بابل جامعة494.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيظاهر جاسم نوري شيماء62432231822139019

القانون كلية/بابل جامعة493.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيكديمي الهادي عبد كريم مقبوله62433231822114042

القانون كلية/بابل جامعة493.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبينواف هادي فالح ساهره62434231822099019

القانون كلية/بابل جامعة493.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيناجي راهي رياض براء62435231822143003

القانون كلية/بابل جامعة493.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيراشد راضي حسين رواء62436231822194003
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القانون كلية/بابل جامعة492.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيسعيد رسوم محمد اخالص62437231822092005

القانون كلية/بابل جامعة492.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيشنان كاظم محسن فرقان62438231822089045

القانون كلية/بابل جامعة492.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيمحمد غازي ابراهيم علي62439231821038032

القانون كلية/بابل جامعة492.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيعرمط عبيس عامر ياسر62440231821212036

القانون كلية/بابل جامعة491.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيعلي حسين عبيد حسين62441231821029009

القانون كلية/بابل جامعة491.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيمزعل علي حسين أحمد62442231821018001

القانون كلية/بابل جامعة491.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعلوان كاظم جواد احمد62443231821032002

القانون كلية/بابل جامعة619.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيساير بدري علي رنين62444231842102012

القانون كلية/بابل جامعة593.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيلفته سامي محمد سامي62445231841001030

القانون كلية/بابل جامعة590.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيابراهيم آحمد مرتضى هبه62446231842088346

القانون كلية/بابل جامعة574.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيطاهر فطران باسم حسين62447231841042029

القانون كلية/بابل جامعة571.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه اياد زينب62448231842128023

القانون كلية/بابل جامعة564.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعبد جبار محمد فاطمة62449231842106041

القانون كلية/بابل جامعة560.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيجواد عبداالمير احمد عبدهللا62450231841052024

القانون كلية/بابل جامعة556.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيحسين تركي جميل عبدهللا62451231841052025

القانون كلية/بابل جامعة556.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيرحيم خليل اثير بنين62452231842086007

القانون كلية/بابل جامعة554.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيحسن شنداوي محمد منتظر62453231841172037

القانون كلية/بابل جامعة553.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيعبيد حسن احمد هيثم62454231841016050

القانون كلية/بابل جامعة550.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسين علي عماد أيمان62455231842092018

القانون كلية/بابل جامعة550.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيكاظم عليوي هللا عبد زهراء62456231842106018

القانون كلية/بابل جامعة548.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم عباس مسلم62457231841164045

القانون كلية/بابل جامعة546.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعلي محمد الرضا عبد عدنان رسل62458231842123023

القانون كلية/بابل جامعة545.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم هاتف محمد كرار62459231841251178

القانون كلية/بابل جامعة542.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكنيفذ بريهي حسين الهدى نور62460231842087244

القانون كلية/بابل جامعة540.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعباس الساده عبد عبيس يوسف62461231841020327

القانون كلية/بابل جامعة539.0للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيعباس الحمزه عبد هللا عبد أيمان62462231842151001

القانون كلية/بابل جامعة538.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيعلوان عبد رسول يوسف62463231841024052

القانون كلية/بابل جامعة535.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعبيس كاظم جواد محمد62464231841012110

القانون كلية/بابل جامعة535.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمطر فرج صالح عبدهللا62465231841020146

القانون كلية/بابل جامعة535.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسون خليف رحيم سمرقند62466231842095053

القانون كلية/بابل جامعة534.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحمزة محمد أياد زهراء62467231842114036

القانون كلية/بابل جامعة534.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحسن خضير كفاح صالح62468231841033043

القانون كلية/بابل جامعة533.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيحسن هاتف احمد نهى62469231842112032

القانون كلية/بابل جامعة573.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقياسماعيل الحسن عبد رائد ميثم62470231851020114

القانون كلية/بابل جامعة545.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيهادي هاشم جعفر اماني62471231852091005

القانون كلية/بابل جامعة543.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعباس الكاظم عبد علي سجاد62472231851003047

القانون كلية/بابل جامعة542.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيطارش حميد عصام كرار62473231851003091

القانون كلية/بابل جامعة541.0للبنين الرشيد ثانويةبابلتطبيقينور عبد علي حسن محمد62474231851065019

القانون كلية/بابل جامعة531.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيحاوي كاظم جواد شهد62475231852127044

القانون كلية/بابل جامعة526.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيكاظم حسين صادق فاطمة62476231852124042

القانون كلية/بابل جامعة524.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيشباده طالب صبحي تبارك62477231852086014

القانون كلية/بابل جامعة522.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيخلباص حسن الحمزه عبد حسن62478231851188002

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعبيد جبر الرضا عبد هديل62479231852091053

القانون كلية/بابل جامعة516.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيعيدان حاتم جميل شيماء62480231852123016
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التمريض كلية/بابل جامعة679.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائينصيف صاحب جاسم مريم62481231842143029

التمريض كلية/بابل جامعة673.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيمحمد مهدي حسن مالك62482231842093079

التمريض كلية/بابل جامعة673.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعبد جبار محمد براء62483231842106009

التمريض كلية/بابل جامعة673.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالوهاب عبد نعمه سعد محمد62484231841020241

التمريض كلية/بابل جامعة672.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيعلي حمزه حسن امير62485231841042010

التمريض كلية/بابل جامعة671.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيقدوري سلمان قائد حسن62486211841005028

التمريض كلية/بابل جامعة671.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيهراط فليح حسن بهاء62487261841041005

التمريض كلية/بابل جامعة671.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحلبوص عبود دلشاد آيات62488271842058003

التمريض كلية/بابل جامعة671.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيعبيد حسين كاظم فاطمه62489231842143024

التمريض كلية/بابل جامعة671.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيفرهود تكليف فاهم مهيمن62490231841020303

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعوده شاكر حازم محمد62491231841012111

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمفتي علي محمد زهراء62492231842090126

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمرزه عبدالحمزه ميثم حسين62493231841005056

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيعليوي االمير عبد عالء حسين62494231841040015

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعباس خلف مصطفى انس62495211841005022

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين احمد عادل وسام62496101841205115

التمريض كلية/بابل جامعة670.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعباس حمزة رزاق غدير62497231842169025

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيعبود عبيس فاضل عباس62498231841044025

التمريض كلية/بابل جامعة670.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم فاضل سلمان حسين62499231841006035

التمريض كلية/بابل جامعة670.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعلوان عباس الرسول عبد سجاد62500211841206010

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعباس حمزه عباس زينب62501231842142103

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحجيل الحسين عبد محمد عباس62502231841032045

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد غالب العابدين زين62503231841255037

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس كامل مرتضى62504231841032079

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيحسين هادي يحيى سجاد62505231841013024

التمريض كلية/بابل جامعة669.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم جبار عالء صادق محمد62506111841037079

التمريض كلية/بابل جامعة668.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيحسين جبار جاسم مهدي62507241841064043

التمريض كلية/بابل جامعة668.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن فالح محمود ريام62508231842088113

التمريض كلية/بابل جامعة668.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحمد حسن كاظم اثار62509241842220008

التمريض كلية/بابل جامعة668.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد مسلم العابدين زين62510231841005071

التمريض كلية/بابل جامعة668.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلاحيائيبناي صافي علي عبد العابدين زين62511231841210010

التمريض كلية/بابل جامعة668.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيكريم حسين بشير سجى62512231842185009

التمريض كلية/بابل جامعة668.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيجواد حسن حيدر امير62513231841162002

التمريض كلية/بابل جامعة668.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيخليل ابراهيم ضياء ابراهيم62514211841010001

التمريض كلية/بابل جامعة667.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيخضير ياس هاني روان62515231842112013

التمريض كلية/بابل جامعة667.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسين محمد بسيم تبارك62516231842090056

التمريض كلية/بابل جامعة666.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيضايف حميد موجد فاطمه62517231842109173

التمريض كلية/بابل جامعة666.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيعبد علي داخل زهراء62518231842091017

التمريض كلية/بابل جامعة665.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيمرهج كريم عدنان عال62519231842086059

التمريض كلية/بابل جامعة664.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيشاهين راضي فاضل بنين62520231842109023

التمريض كلية/بابل جامعة664.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيكريم فرحان حمزه اسماء62521231842145003

التمريض كلية/بابل جامعة664.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيتقي مجيد علي فاطمه62522231842145075

التمريض كلية/بابل جامعة664.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلاحيائيحمد عليوي اياد حنين62523231842202002

التمريض كلية/بابل جامعة663.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيعلي االمير عبد علي زينب62524231842166018
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التمريض كلية/بابل جامعة663.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيموسى كاظم موجد زهراء62525231842145043

التمريض كلية/بابل جامعة663.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيحسين وحيد حسن أحقاف62526231842167001

التمريض كلية/بابل جامعة663.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيجاسم عبد رحيم دعاء62527231842111021

التمريض كلية/بابل جامعة662.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد محمد براق62528231842132016

التمريض كلية/بابل جامعة662.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيحسين دحام رياض ليلى62529231842168024

التمريض كلية/بابل جامعة662.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيرويش ناظم سعد رهام62530231842154031

التمريض كلية/بابل جامعة662.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين علي غدير62531231842088229

التمريض كلية/بابل جامعة661.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيحسين رحيم رضا مريم62532271842070026

التمريض كلية/بابل جامعة661.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيصكبان فرحان حسن رباب62533231842130011

التمريض كلية/بابل جامعة660.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسن كزار الحمزه عبد فاطمه62534231842092125

التمريض كلية/بابل جامعة659.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيضايف حميد موجد زهراء62535231842109097

التمريض كلية/بابل جامعة658.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيعبيس حسن صالح هبه62536231842082054

التمريض كلية/بابل جامعة658.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعباس محسن ثبات مريم62537271842093044

التمريض كلية/بابل جامعة658.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيدويح هاشم حيدر زينب62538231842078041

التمريض كلية/بابل جامعة658.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم عوده فاهم اخالص62539231842091002

التمريض كلية/بابل جامعة657.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيهالل علوان محمد هاجر62540261842091053

التمريض كلية/بابل جامعة657.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين عالء زينب62541141842100048

التمريض كلية/بابل جامعة657.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمرهج حران طالب ايات62542221842204018

التمريض كلية/بابل جامعة656.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيفيضي محسن سعودي زهراء62543111842079025

التمريض كلية/بابل جامعة655.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلاحيائيخصاف كريم شباط سكينه62544231842214008

التمريض كلية/بابل جامعة655.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد هشام قدس62545101842109070

التمريض كلية/بابل جامعة655.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائينجم عباس حيدر فرح62546231842103039

التمريض كلية/بابل جامعة655.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيهنون علي وليد حوراء62547231842121023

التمريض كلية/بابل جامعة654.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيحسن جاسم علي زينب62548231842149016

التمريض كلية/بابل جامعة654.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيهادي شاكر محمود زينة62549231842109121

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي اسعد الندى قطر62550241842121178

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعبود حسوني محمد مريم62551231842086077

التمريض كلية/بابل جامعة653.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيالرضا عبد طالب علي نور62552231842220016

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيشنون حسن حيدر بنين62553271842058055

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم ناصر الرحمن تبارك62554231842127014

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحمود شعيب كاظم بنين62555231842124010

التمريض كلية/بابل جامعة653.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمحسن مسلم رسول بنين62556231842123013

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيشيحان كاظم جواد ضحى62557241842102084

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعباس الزهرة عبد علي تبارك62558231842078020

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمسلم ثجيل عبد مريم62559121842112125

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحبيب ظاهر محمد دعاء62560231842142064

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيد رضا احمد غدير62561231842142139

التمريض كلية/بابل جامعة652.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمهدي لطيف عامر نور62562231842127064

التمريض كلية/بابل جامعة651.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيجودة محمد كاظم تبارك62563231842140010

التمريض كلية/بابل جامعة651.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفليح كاظم عامر رسل62564141842100033

التمريض كلية/بابل جامعة651.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعناد هادي حسن نبأ62565271842094052

التمريض كلية/بابل جامعة651.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعمران طعمة حسن فاطمة62566231842127043

التمريض كلية/بابل جامعة650.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعباس عدنان عقيل سميره62567231842108029

التمريض كلية/بابل جامعة650.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيعباس خضير ستار ساره62568211842150010
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التمريض كلية/بابل جامعة650.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيخلف علي محمد عبيد فاطمه62569191842243062

التمريض كلية/بابل جامعة650.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسعيد علي عامر رغد62570231842271114

التمريض كلية/بابل جامعة649.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيكاظم محمود صالح منار62571261842083086

التمريض كلية/بابل جامعة649.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيشعالن غازي فيصل ايه62572231842177005

التمريض كلية/بابل جامعة649.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين علي قاسم مريم62573271842060187

التمريض كلية/بابل جامعة649.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيحسن هادي مسلم زهراء62574231842143015

التمريض كلية/بابل جامعة649.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيعزيز عباس حفظي ساره62575231842121043

التمريض كلية/بابل جامعة648.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيسرحان هندي طعمه زينب62576231842076017

التمريض كلية/بابل جامعة648.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيمحيسن حسين صدام بتول62577231842177006

التمريض كلية/بابل جامعة648.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيرحيم مخيبر رحمان عال62578211842097074

التمريض كلية/بابل جامعة648.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيعلي االمير عبد جليل نورا62579231842166023

التمريض كلية/بابل جامعة648.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيردام عبيد حسن ساره62580231842105021

التمريض كلية/بابل جامعة648.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عماد فاتن62581231842090207

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائينهابه هادي شاكر رسل62582241842139038

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم محمد مها62583231842082045

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيكماش فخري رعد حنين62584231842112008

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيكعوب حويش علي زينب62585211842156023

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير عطيه قاسم فاطمه62586141842104032

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس علي عباس الهدى نور62587111842126050

التمريض كلية/بابل جامعة647.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيكزار حميد زاجي انوار62588231842144006

التمريض كلية/بابل جامعة646.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيداود سلمان حسن شيرين62589211842293014

التمريض كلية/بابل جامعة646.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيكريم كاظم كريم زينب62590241842117061

التمريض كلية/بابل جامعة646.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيصاحب حميد محمد كوثر62591231842113035

التمريض كلية/بابل جامعة646.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس علي ياسمين62592231842120156

التمريض كلية/بابل جامعة646.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعليوي حسن عامر سمية62593231842117092

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة549.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبياحمد مهدي حسين غفران62594231822092031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة546.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبد حمزه عماد مريم62595231822111040

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة540.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيخلخال صالح مهدي احمد62596271821031017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة530.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيحبيب محمد مهدي محمد62597231821028046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة527.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيهادي ناظم علي زهراء62598231822100015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة520.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيحمزه نصار خالد مريم62599231822124045

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة516.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيسلمان محمد جاسم حوراء62600231822123007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة514.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيعبيد رزاق حيدر شمس62601231822121023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة513.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيجبار حميد فاضل محمد62602231821203007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة509.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيحسين العباس عبد حبيب مالك62603271822070026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة509.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسين يحيى خضير يوسف62604271821031215

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة508.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيكريم هالل مهدي أنفال62605231822136003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة505.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيكريز عبد رحيم احمد62606271821037004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة505.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيسلمان محمد جاسم مهند62607231821012079

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة502.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيفهد عبد رحمن أحمد62608111821024001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة501.0الخارجياتكربالءادبيطالب عدنان مؤيد ميسم62609271822401086

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة499.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيمحمد حسن سالم جياد62610271821006011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة498.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد الجليل عبد سجى62611111822081031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة498.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيجبار حسون كامل حوراء62612231822099010
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة495.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم الواحد عبد قاسم زهراء62613231822115025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة495.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيجرو ابراهيم الرزاق عبد نور62614231822128069

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة493.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيسعيد دريب ندوان سجاد62615271821045016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة493.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيشالل لطيف عباس الحسين62616231821043007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة492.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيحمزه هادي علي حسين62617231821005008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة491.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعباس خضير جبار حسين62618211821223013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة491.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيحمزه مكي شاكر حسين62619271821006020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة489.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعباس علي محمد دموع62620231822098023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة489.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيكريم هالل مخلف مصطفى62621231821061057

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة489.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمود خضر فائق حوراء62622271822140013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة488.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمزه حسين علي وفاء62623231822117118

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة488.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيعبيد حسين علي حسين62624241821063007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة488.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعباس خضير اكرم نور62625231822086053

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة488.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعبيد الحر عبد علي صفا62626231822087037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلادبيخشان جبار سالم قاسم62627231821168014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيعلي عطيه عقيل العابدين زين62628231821195016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيلفته عبيد عباس زيد62629251821122056

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيسلمان ابراهيم اسماعيل شهد62630231822099022

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيحسن فالح كريم مسلم62631161821103028

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيحمد عالوي كريم شيماء62632231822160018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيجميل نوري امير زينب62633211822220006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعبيد حمزه حسن وديان62634231822098100

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد مصطفى فرحان زينب62635131822071061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيعلي عبيد حميد فاطمة62636231822148024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحمادي عبيد سالم سالي62637231822115030

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيخضر جبار خيري جهاد62638261821041007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيحسين محسن سعد دعاء62639231822127015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيجمعه مرزوك حيدر خضر62640231821020018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيساجت علي صالح علي62641231821203006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيخالف كريم جاسم منال62642231822125037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيشلوشي حديد حسين نبأ62643231822088040

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيحبيب جبر فاضل امير62644231821065006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيحسين حمزه حسين جهينة62645231822087012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيطاهر علي يوسف حسن62646231821043011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيسلمان حسن الحسين عبد احمد62647231821043002

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيعبيد مرزك فليح حمزه62648271821037018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيزيدان كاظم صدام بنين62649231822112005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.1للبنات التحرير ثانويةبابلادبيهللا عبد حفظي حيدر زهراء62650231822096007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبياسماعيل خليل احمد رفقه62651231822124021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيشهيد الحسين عبد بهاء زينب62652231822103017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيكاظم عبيس علي هللا عبد62653231821183049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيسلمان حسون عزت علي62654231821023032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيمهدي صالح احمد صبا62655231822126048

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة477.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيمرتضى رشيد الرضا عبد زينب62656271822093025
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيكليل حمزه عمار جعفر62657261821151003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيعودة ضياء حيدر ايمان62658271822109006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعبادي الحسين عبد احمد منتظر62659231821065041

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيحبيب مهدي معن ضيف62660231821018019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيسطان كاطع هاشم علي62661271821024052

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيالطائي حسين عباس ابات62662231822109001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيالمحسن عبد عامر علي نبأ62663231822117098

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبياالمير عبد فؤاد زيد ساره62664231822121020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيصالح حسين سعيد صبا62665231822143016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة474.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيعلي حمزه كاظم الحسن62666231821006006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة474.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيكاظم مظهر هشام هللا عبد62667231821018021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة474.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعبيس زغير مردان ديان62668231822124019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيمعله جابر ربيع سالم62669231821031019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلادبيطعيمة خشان صبار اسراء62670231822168001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيكاظم هللا عبد نجم كرار62671231821063056

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالرزاق سالم سعد عبدهللا62672121821019015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعبيد سلمان عالء هللا عبد62673231821058021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعوده رشيد علي كرار62674231821009101

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيذرب محمد الكريم عبد سجى62675231822087032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيعلوان حسين عدنان علي62676231821001051

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيداود عيال حسين مصطفى62677231821026024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيمهدي عباس مؤيد محمد62678231821002032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيهويل الحسن عبد جبار زهراء62679221822194011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيسلمان كاظم رعد سجى62680261822176004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيحسون كاظم مهدي اسيل62681231822124004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيعلي خليل اسماعيل يوسف62682111821011070

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيجبر حسن علي أحمد62683231821018002

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيغضيب كريم نوري عباس62684231821004063

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعوده سلمان أحمد محمد62685231821052078

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبود األمير عبد ميثم حسين62686271821031058

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيصالح علي محمد حيدر غدير62687231822088034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيحسين علي سالم محمد62688271821012020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيكاظم حمد وليد عبير62689261822176006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةادبيصيهود عذاب جميل حسين62690161821103005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيمونس عمران الكريم عبد أيات62691231822093001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيناصر العباس عبد خضير مروه62692231822096021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعلي حمزه حسن نهاد62693231822081039

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيعبيد سلمان صادق جعفر62694231821007010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيفرحان حسين رعد حسين62695231821063012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيبعيوي زيد عبد نجاح تبارك62696231822100010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيحمود جبار رحيم بهاء62697231821003007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيعليوي هاشم عباس حسين62698231821195009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعظم فحاط اسماعيل عقيل62699231821052051

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيمحمد سامي خليل غسق62700231822205015
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيياسر جهاد طعمة علي62701221821231010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيمجيد الكاظم عبد رسول نور62702231822102026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيصخي عبيد مدلول مؤمل62703241821035029

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيواوي علي محسن رائد62704231821044042

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيشعالن حاجي علي كرار62705241821016037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيشطب نوري محمد طيف62706231822103026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج ذهب عالوي حسين62707141821061043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيراشد ساري رشيد هديل62708121822112116

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيحميد مجيد موفق مروة62709231822110050

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجوده محمد باسم الهدى نور62710231822087044

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيعبيد حاتم علي براء62711231822160005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيبريثع كاظم جواد محمد62712231821200043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيصكب عالوي الرضا عبد ايوب62713231821195005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيحمزه حامد عباس ميس62714271822071037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيعفلوك شهيد عقيد ظافر62715271821037026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيخنجر راضي سعيد عباس62716261821041023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيمحمد كاظم سجاد محمد62717231821063063

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيعلوان عبود ناجي حيدر62718231821030018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيصالح غياض محسن زهراء62719261822128010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيرفه عبيد عباس الزهراء فاطمه62720231822096018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيعبيد يوسف والء سرمد62721231821160014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0الخارجيونواسطادبيصالح  غياض  محسن   سيف62722261821400018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحمادي هويدي رزاق زينب62723231822121012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيمطر خليل حامد الحميد عبد62724111821021064

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيحمادي حمزه الحسن عبد حمزه62725231821251067

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة462.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعبود ياس احمد خديجه62726231822093025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة462.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد الحسين عبد حسين صفاء62727241821035013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنات النور اعداديةواسطادبيمنصور ملي كاظم زينب62728261822119024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيجريد كاظم صبار فاطمه62729231822101027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيراشد حديد حاكم أمنه62730231822081002

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيمحمد غني علي الحسن ابو62731231821007003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيمحيسن منصور عباس الهدى نور62732231822127041

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيخضير لهمود نافع هيثم62733271821012029

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيشميط حسن قاسم محمد62734271821025033

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة461.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيجاسم هاشم طالب بنين62735231822092012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمحمد جاسم أرهيف ضياء62736261821157015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحسن الباقي عبد حسن ساره62737231822076027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيبريسم كاظم خضير حسن62738231821003011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيالوهاب عبد محمود صالح منتظر62739111821024040

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيحسن عويد هاشم الحسن62740111821024008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيكوش علوان حاكم نصر62741271821150108

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيسوادي خليف حيدر كرار62742271821037039

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة460.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيعزوز عباس علي زينب62743231822109027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيعبد كاظم حسين محمد62744231821044093
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيشالل لطيف عباس الحسن62745231821043006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيداود كاظم محي احمد62746261821208005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيعطيه حسن علي حسن62747261821173011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيعبد صاحب محمد حسين62748231821020014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيكاظم جواد احمد اسراء62749231822121001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم حمود مكصد حسين62750251821122045

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد كامل سالم علي62751111821052072

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة459.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبينهابه راضي حمدان سجى62752231822111023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة458.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيفاضل محسن احمد نور62753231822093093

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة458.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيخلف باجي محمد جعفر62754261821025009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة458.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيعريان سلمان عبيد ماهر62755261821032036

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة458.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيمحمد شاكر فارس حوراء62756231822091010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة554.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس قاسم اكرم62757231841002023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة549.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزكي الرضا عبد حيدر غدير62758251842062488

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة548.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمجيد طالب حسنين زينب62759231842123036

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة547.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعالوي عبد عباس فاطمه62760231842103037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة532.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحميدي محمد علي هللا عبد62761231841019068

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة527.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيناصر حميد عبيس حمزه62762231841204006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة526.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيثويني حسين رحيم بنين62763231842107009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة525.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيعلي رضا محمد طيبة62764231842112023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة524.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمراد فرهود الكاظم عبد فاطمه62765231842092126

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة522.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس مضر شاكر طيبه62766231842088209

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة521.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبد صافي احسان ساره62767231842142114

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة519.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم جوده حاكم آيات62768231842091001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة518.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءاحيائينور حسين يوسف حسين62769271841025008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة517.0للبنين االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيعمران عباس عمران علي62770231841074016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة515.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعبيس جواد فالح غيث62771231841033074

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة514.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيالنبي عبد فهد علي حنين62772231842111018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة511.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيموسى يحيى صالح محمد62773231841012114

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة505.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيشاوي علي تحسين يوسف62774231841067099

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة504.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعبود علي احمد بتول62775231842086006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة503.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيمحمد فضل حاكم حسن62776271841040007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة503.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعلي عباس عادل زهراء62777231842092076

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة502.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيبريهي خليل الحسين عبد زينب62778231842271155

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة502.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيحلو عبد علي مريم62779231842134066

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة500.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائييوسف كاظم حميد مصطفى62780231841052049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة500.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمزة مزهر سالم غفران62781231842109148

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة499.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيوناس عمران عيسى مروه62782231842081061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة496.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمحمد مجذاب مهدي صالح62783231841005082

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم عاد ميثم رتاج62784231842087079

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة495.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيفليفل مجيد وسام حوراء62785231842271089

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة494.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمطلك عباس اسماعيل عذراء62786231842123056

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة494.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيلفته عبيد صالح فاطمه62787251842108179

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة494.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيكاظم فاضل ازهر علي62788271841020033
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة488.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيجبار حريز رياض حيدر62789241841001095

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمحمود حمزه عيدان رؤى62790231842123020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيعوده غضيب خضير سجاد62791231841034027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيفرحان عباس المهدي عبد اسالم62792251841007019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي الرحمن عبد المهدي عبد زيد62793271841002087

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحمزه حميد غالب رفل62794231842123025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيسماوي جبر حليم سرور62795271842058178

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيحسن خضير علي ضحى62796231842130031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيشمخي حبيب وسام علي62797241841003128

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس محمد عبدهللا62798231841020153

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيليلو سعود نجاح زهراء62799231842087118

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم طالب مشتاق بارق62800271841005038

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسون نعمه ابراهيم فاطمه62801231842095064

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيمتعب سايب كامل سجاد62802231841169032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيكريم عزيز علي سجى62803231842096042

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيطاهر نعمه محمد نبأ62804221842323137

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكاظم برزان هادي هدى62805231842079048

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنين حلب ثانويةبابلاحيائيعيسى حسين عدنان عيسى62806231841056004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمود الحسين عبد الرزاق عبد حسن62807231841251049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة477.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيفزع نازول عايد علي62808231841067058

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة477.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيظاهر عباس فاضل هند62809231842271325

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة477.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعراك ابراهيم حسن ميثم62810231841251228

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة477.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيعلي مطشر اسماعيل اسيل62811221842163004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.8للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد نهاد منتظر62812231841021087

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة476.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيالكاظم عبد هادي نجاح مريم62813231842142173

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة475.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد جميل نعيم62814231841012141

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة474.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسن مجيد رضا نوره62815231842109199

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة474.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيهادي عوده منير محمد62816231841018018

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيكاظم غازي عماد مهيمن62817231841024049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيذرب عثمان شعالن عمر62818221841003166

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعلي محمد االله عبد حسين62819231841007027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة473.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيتوفيق فخري مضر زينب62820231842087133

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيهادي فخري رياض زهراء62821231842183017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين محمد حسن محمد مريم62822231842088291

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0الخارجياتبابلاحيائيحمود حمزه جاسم زينب62823231842401019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعوده جبار مسلم حنين62824231842087062

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة472.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبدالكاظم احمد فراس احمد62825231741020021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحسن علوان حسين أسماء62826231842092003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة471.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحسين حظي عباس براء62827231842121011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم جواد بنين62828231842088032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعبود محمود عائد دينا62829231842086021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين علي ايات62830231842080012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيحمزه كاظم حسن حمزه62831271841007029

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة470.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيموسى كاظم شعالن محمد62832231841251192
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم حليم مصطفى62833231841019117

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيابراهيم اسماعيل حقي الهدى نور62834191842246101

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائييحيى سكران كاظم فاطمه62835231842149025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجوده عمران جواد فاطمه62836231842271227

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة469.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحبيب محسن محمد رنده62837231842088107

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيحبيب كرم جساب استبرق62838231842182001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيواوي عبيد حسين ساره62839231842121042

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيخضير فارس ماجد عباس62840231841022023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة468.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيرحيم حسين مهند شهد62841231842098069

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي شاكر زيد عبد زينب62842251842170167

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةبابلاحيائيحمود مسير سمير الفضل ابو62843231841258001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيزغير شاكر سلمان علي62844231841069017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمد عباس محمد رغد62845231842088096

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة467.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيساجت فنجان فرج علي62846241841039023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسن علي صاحب حسين62847231841173027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيعباس مخيف مكي رغد62848231842105011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين رزاق صالح سجى62849111842080070

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيعلي حسن مازن ايالف62850231842105004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة466.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعليوي حسين حميد رقية62851231842271116

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة465.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم تركي عباس ليث62852241841169038

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعطيه شاكر علي محمد62853271841014169

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيشعالن محسن قاسم فاطمه62854231842144052

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائينجيب جبار قاسم مصطفى62855231841065027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيناصر فاخر رياض ياسمين62856271742052081

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيياسين هللا عبد ياسين حسين62857231841029010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجواد حسين كاظم زينب62858231842271160

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة464.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس علي محمد بنين62859231842117026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيحمود كاظم محمد ورود62860231842133014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيكاظم ناجي حيدر ميس62861231842107038

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعليوي ابراهيم محمد رقيه62862231842123027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيعلي عبد خميس سالم زهراء62863231842112016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيجله عمران علي احمد62864231841007009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلوم علي ابراهيم هللا عبد62865111841016050

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيخضير جاسم عامر آيات62866231842092005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعسل عبد حسن زهراء62867231842144025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة463.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيباصي جبر شاكر عال62868231842093064

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة462.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر حمزه امير62869231841029003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة511.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيالحسين عبد غني حيدر مصطفى62870231851021044

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة507.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيلفته حسن فالح احمد62871231851003009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة507.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيابراهيم الحسين عبد علي شيماء62872271852070014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة500.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحمد موسى احمد ساره62873231852124028

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة500.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيمهدي رزاق يحيى حسن62874231851038021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة499.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيجبر غانم كامل الحسن ابو62875231851020008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة498.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيمحمد الحسين عبد ضياء أيات62876231752107002
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة497.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيمهدي عزيز عماد مصدق62877231851009073

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة492.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيكاظم االمير عبد فراس يسر62878231852087060

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة489.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيسعد خميس مدحت مروان62879231851003110

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة489.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيشبيب علي احمد حسين62880231851003024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة487.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيعبود اوحيد سمير اثير62881231851040003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد حامد رعد مرتضى62882231851007090

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيصكب عبيد خالد طالب62883231851004043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيحافظ حسين رياض غدير62884231852092069

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيعباس علوان حامد ساره62885231852147014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيكاظم حمزة حسين علي62886231851043026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة486.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيكطران رزاق حيدر زهراء62887231852101021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة485.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيعلي سلمان سالم رقيه62888231852111009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة485.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيمحمد حسين خليل مصطفى62889231851069064

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيحمد تركي حسن زهراء62890231852078023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة484.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعلي جفات رعد علي62891231851002082

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحسين سلمان غالب غدير62892231852124039

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحسون علي عبد الحسين عبد علي62893231851002085

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسن شناوه الزهره عبد حسين62894231851251083

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة483.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيحسن هللا عبد نجم زينب62895231852143014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيابراهيم خليل حسين بنين62896231852100008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمحسن علي محمد علي مهند62897231851067111

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيغالي حسين حمزه اسماعيل62898231851040009

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد محمد كحار عباس62899231851251159

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة482.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيمحيسن تركي قاسم مرتضى62900231851252052

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيمحمد غريب محمد امير62901231851012006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيعبود حسين جابر يوسف62902231851016049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيزعيبل محيسن ماجد اسراء62903161852175046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيحمزه كاظم عقيل علي62904231851060034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيمظلوم غزوي عباس غاده62905231852107022

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة481.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيهاشم كامل عدنان شهد62906231852271047

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءتطبيقيمحمد جاسم محمد نمر62907271851025025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم محمد حسين زينب62908271852058085

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيغلفص كاظم بدري كوثر62909231852081033

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسين محيسن عقيل هيام62910231852086062

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيشياع مصطفى اياد نهاد62911271852058152

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيحسين الرحيم عبد محمد فرقان62912231852088046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحسن تركي نبيل سعد62913231851003050

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيطالل فاضل الكريم عبد هدى62914221852106034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة480.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيالرزاق عبد اكرم محسن فاطمه62915231852124044

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين مهدي هاشم كوثر62916231852098057

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيناصر محمد رعد عباس62917231851017040

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيناصر كاظم هادي علي62918231851182017

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة479.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيحبيب عباس كاظم محمد62919231851005048

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيطاهر حسين حازم اسامه62920251851031020
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقييحيى سكران كاظم رضا62921231751069028

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيكريم عبيس عامر براء62922231852121011

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيموسى جاسم احمد نسرين62923231852112016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة478.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيرشيد باقر وائل نهى62924231852142058

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة645.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيمشير صكطري سامي زينب62925231842076016

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة637.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيزيد عبد علي محمد غالب حسين62926231841032027

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة628.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيهجول عبيس فاضل ساره62927231842093052

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة625.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيغاوي هادي كريم الهدى نور62928231842165014

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة622.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيبحر حسن جابر حيدر62929231841252046

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة621.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيمتعب كاظم جواد زهراء62930231842104016

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة617.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيجبار محمد اسماعيل ساره62931231842105020

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة615.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيكاظم الحسين عبد جودي هاني62932251841150417

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة610.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيدايخ نعمه هاتف علي62933241841009059

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة609.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيكاظم كريم خضير نورالهدى62934231842139050

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة607.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيحسن جبار ستار زهراء62935231842106017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة604.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيصاحب علي حسين مرتضى62936251841022046

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة602.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعلوان الحسين عبد خالد حنين62937231842115031

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة602.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس فاضل نصر زهراء62938231842117067

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيموسى كريم سالم عقيل62939251841112016

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيسرحان فاخر فاضل زهراء62940231842144030

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيفرحان حكمه هللا عبد سعاد62941231842181006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمطلك حسن كريم باقر62942271841010026

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيجحيل حمزه عالء حيدر62943231841166008

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعطشان علي حمزه ريام62944231842144023

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة591.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيطراد الكاظم عبد اياد هديل62945231842115128

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة590.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيزغير محمد حسين سهى62946231842198007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة590.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعاشور عباس علي زينب62947231842144037

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائينادر نائب قاسم محمد62948251841112024

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيسقف عطيه احمد دالل62949231842111022

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة586.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعبد حمد رشيد فارس62950231841255068

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة586.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيفهد طارق ثامر أنفال62951231842108001

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة586.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيهداش الحسن عبد موحان محمد62952231841173095

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعمران محمد حمزه كرار62953231841020203

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيكاظم حسن صبار مرتضى62954231841171028

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة584.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي مهدي زيد علي62955231841020173

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة583.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد حسين فرحان تراب ابو62956251841010010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة583.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيكاظم حاتم قصي سجى62957231842124048

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحسن عباس كريم مصطفى62958231841032082

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيهللا حمد حميد قاسم براء62959231842103007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة581.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيناصر حسن كاظم افياء62960231842090012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد االمير عبد عماد علي62961231841251139

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة579.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيحسين حسن ناهض فاطمه62962231842104039

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة579.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيمروه عبدالكاظم ابراهيم شهالء62963231842139030

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة579.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيلواخ عبيد درباش حسين62964231841173022
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة579.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعبيد كامل شامل زهراء62965231842123031

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة578.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم هادي حنين62966231842083010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة578.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيعبيس حسن صالح نبأ62967231842082046

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيس عبيد محمد فاطمه62968231842115099

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيمريح جواد عباس زهراء62969231842145039

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيخضير راشد كاظم نور62970231842115122

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائياحمد عباس احمد مريم62971231842093078

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيكريم الحمزه عبد فارس زهراء62972231842099019

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعباس كريم حسن شهالء62973231842177022

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة572.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحاجم جليل جواد اشواق62974231842144004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة572.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيخليفه سلمان محمد ازهار62975231842178001

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة572.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسعيدان كايم طالب حيدر62976231841020097

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة571.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيردام علي حسين احمد62977231841005005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة571.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبد عبدهللا حيدر كرار62978231841005126

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة570.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين رحيم حسين غيث62979251841150266

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذياحيائيسالم وارد حميد رسل62980221842187005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيامطير حميزه محمد ايناس62981231842219002

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمود عبيد هاشم جعفر62982251841044035

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحاشي ياسين حسين ياسين62983231841038107

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمود فدعم عباس انتظار62984231842109013

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة567.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيراضي كاظم عباس فاطمه62985231842090224

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيهادي عبود حسن ياسمين62986271842071056

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحمادي محمد قحطان ورود62987231842144065

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة564.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كاظم جواد اصيل62988231842164006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة562.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيواني مزهر حميد نبأ62989221842172066

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسن ابراهيم فالح مالك62990231842092142

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدهش خادم هادي علي62991251841031512

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيجسام علي حميد نور62992231842093096

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد الحسين عبد حبيب هللا عبد62993251841112015

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيعباس ناهي لهيب عايد62994291841008010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيالزهرة عبد علوان رزاق الرحمن عبد62995231841018010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبد محمد حاكم آثار62996231842092002

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيعباده ناجي ماجد احمد62997231841049004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيعبيس جريان عجمي غفران62998231842206007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيشاكر حمزة احمد محمد62999231841038075

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيمرهج عبيد نزار تبارك63000231842153017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلاحيائيعبود علي عيسى غفران63001231842208006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيعلي شناوة كاظم بدور63002111842401005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيشبيب عوده علي سناء63003231842190005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيموح كاظم محمد حنان63004231842139010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيهادي عباس علي حسين63005231841205007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد كاطع الواحد عبد اسعد63006241841010008

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم كاظم غفران63007231842077082

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيصالح فهد عنوز جوادين63008231841066007
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة554.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيسلطان علوان محمد بنين63009231842140008

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة554.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكاظم خضير علي زهراء63010231842079018

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة554.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيتركي عبطان زيد عذراء63011231842142135

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيردام صالح جواد علي63012231841061018

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم علي عبد سعد زهراء63013231842091019

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيمحمد موسى رعد نوران63014231842108052

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيكاظم عكموش عباس زينب63015231842092088

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيضاحي عليوي محمد سجاد63016231841020124

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيادريس حسين ناصر حسين63017231841067030

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيشرقي شعيب امير نبأ63018231842081068

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيطعمه رسمي سعد الهدى نور63019271842088140

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيحمزه عاشور محمد فاطمة63020231842168022

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيحسون مهدي شاكر فرج63021231841252109

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهويدي عباس حيدر حسين63022231841020068

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد عامر نور63023231842127063

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيد عبيس سعد يسر63024231842142204

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيتقي جاسم محمد مريم63025231842121067

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةقار ذياحيائيغضبان منخي احمد عادل63026221841246005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمحمد داود عدنان سكينه63027231842127032

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيجاسب عون سهل حمزه63028251841112006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيعطي مايح عايد حسين63029231841038029

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيجبار حسين علي شهالء63030231842081049

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيابشون سلمان فاضل حسن63031231841059011

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيجبر علوان عباس هاجر63032231842098118

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبيد جبر قاسم حوراء63033231842109046

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيابراهيم هاشم صبيح زهراء63034231842134028

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيكسار فنجان كاظم علي63035251841113017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحبيب غريب ساطع هناء63036271842058289

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيجبار جاسم حسين الهدى نور63037231842177028

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمحمد محسن عمار كوثر63038231842098094

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة546.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيرعد ابراهيم مضر افنان63039231842185002

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيخليفه عبد حسين مرتضى63040221841030035

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيعلوان حسين هاشم زهراء63041231842131022

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيراضي ظاهر علي حسين63042231841191016

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالواحد عبد صاحب عالء مهدي63043251841009293

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسين علي محمد هاشم مريم63044231842125071

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيسلمان خضير جاسم تبارك63045231842171001

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيبستان راضي حسن موج63046231842106048

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيحسين حسن سالم ابرار63047231842153001

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم خالد بنين63048231842121017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمسلم جاسم احمد بنين63049231842109016

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيالرزاق عبد علي احمد محمد63050251841030022

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد هميان رحيم محسن63051251841122172

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجاسم علي عباس الهدى نور63052231842109193
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيهللا جار كاظم عباس زهراء63053231842107019

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمصيخ حسن سالم محمد63054231841173087

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيالزهره عبد عوده محمد دعاء63055231842177010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيهادي هاشم خضير هبه63056271842058283

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيخليل عباس صالح صفا63057231842092113

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيهادي عبيد احمد وطن63058231841005176

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائينوار لبي حمزة اسراء63059231842080003

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعبيس علي مسلم زهراء63060231842114043

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيحسن الساده عبد وليد رند63061231842147012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيمطر مجهول عايد زينب63062231842190004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلوان جواد رعد رسل63063231842271107

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيجغيل كاظم جواد شذى63064231842183024

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيزباله علي اكرم آيه63065231842088004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخضير كاظم علي ياسر63066251841205248

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجاسم محمد باسم طه63067231841031052

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيمحمود غني عدنان محمود63068251841003041

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسين علي عباس63069251841122105

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائينعمه كاظم علي حسين63070241841017020

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان جبار حسن حنين63071241842093027

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيسفاح نايف حسن زينب63072241842123064

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيمرزوك شاكر تحسين قمر63073231842122034

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيلفته الحسين عبد خضير محمد63074231841051086

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيحسين متعب عماد سجى63075231842091029

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعطشان هادي كريم احمد63076251841009012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعبيس خضير علي آيات63077231842119003

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيعواد هللا عبد خالد شفاء63078231842178013

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعباس العال عبد جبار اساور63079231842103003

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة654.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين احمد عباس زينب63080231852098031

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة622.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيالعباس عبد حسن خالد مصطفى63081251851122141

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة613.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيكاظم علي رحيم ياسمين63082231852122030

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة604.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد ساير ياسين طه63083231851169019

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة603.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيعبيدان كاظم سعد مريم63084231852177009

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيعيدان حسن حسين زهراء63085231852105013

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيحسن بخيت كاظم زيد63086251851013017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيفليح خزعل ستار غفران63087261852108039

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيابراهيم خليل عباس ضحى63088231852120024

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد ناصر جابر علي63089271851020039

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة593.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيمغير كاظم مالك ساهرة63090231852210004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة593.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحمادي فندي هلكان حسن63091231851006017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عواد مطشر محمد63092251851116092

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد امين موسى مصطفى63093231851002122

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة584.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعمران محمد ماجد زهراء63094231852100029

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيمحمد الكاظم عبد جواد زينب63095231852111017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحسين عبيد حامد براق63096231852271012
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيحميد منعم حسن غدير63097231852105032

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة578.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيعون عبد حمزه حامد زهراء63098231852153010

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعبد بديوي علي حسين63099251851013012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي ياسر عبد عباس63100221851036043

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيشاطي محمد صبر كاظم63101231851168018

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيصحن عبد صالل اآلء63102231852093004

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمعدي ثجيل جاسم صادق63103251851150135

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيحسين جاسم محمد زينب63104231852080037

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيشنيار هللا عبد ماجد اسيل63105221852102007

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة573.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيعبود زيدان جاسم محمد63106231851202011

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة572.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيساير نعمه طالل محمد63107251851052042

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة571.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيشنيار هللا عبد ماجد أحمد63108221851039005

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيحسين ناصر حسين نبأ63109231852110035

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيمنصور طاهر قاسم محمد63110231851061036

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة564.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيذباح خيون محسن سعيد63111251851116049

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة564.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحطاب خلف جواد رسول63112221851063012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة563.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعوده مرزة علوان زينب63113231852108023

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيحمزه غضبان المي ايمان63114231852119012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحمزه محمد نعمه مؤمل63115231851032056

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحاتم فاهم حميد نوال63116231852271078

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيفياض علي محمد جاسم63117231851022008

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيمهدي غضيب نور علي63118251851153108

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيشنان حسين عباس هدى63119231852117045

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيصالح جابر شبيب يوسف63120231851014055

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةقار ذيتطبيقيبتور رشك الرحمن عبد حسين63121221751246003

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيستار مردان يوسف امير63122251851113008

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيعطيه علي هاشم احمد63123251851046003

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان راجوج عزيز حيدر63124221851006015

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيمهدي تايه عليوي زهراء63125231852148011

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبيد كاظم رائد مريم63126231852092079

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيمنصور مطهر رحمن حيدر63127231851061012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد جرو جميل لينا63128231852094017

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعلي صبار سعد علي63129231851032047

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعليوي هادي مهدي حسين63130231851005018

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيارديني نايف علي مصطفى63131231851016043

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيفضاله مخيلف رياض ميس63132231852079035

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيكاظم حبيب ظاهر شاهزنان63133231852105025

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيفنجان طعمه مهدي اسراء63134221852104002

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقينشمي خليل أكرم نور63135271852058153

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيكاظم صنيدح سلمان سارة63136231852126021

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيفندي شهد سالم دعاء63137231852113014

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيكزار معيوف جابر مصطفى63138221851092020

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0المختلطة االخالص ثانويةبابلتطبيقيحمادي غزاي عليل حسين63139231851221001

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجبار رحيم سليم مختار63140251851122136
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة544.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقيمخيف فخري هللا عبد الهادي علي63141231851169020

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيعطية كاظم فؤاد سهاد63142231852205012

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيمحمد مهدي احمد ايات63143231852127006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحمزه كشيش حسين زيد63144251851122056

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيمشكور عبد مؤيد حيدر63145241851017026

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمهدي عبيد ثامر ضيء63146231852115025

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيكاظم محمد جاسم محمد63147271851015065

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعباس عبيد محمد مصطفى63148251851013050

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيعلي عباس جواد عباس63149271851033011

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم هادي صادق63150251851122067

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي هللا جار محسن رقيه63151221852105031

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيعبد حسن سلوم قحطان63152271851023013

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيصالح جابر حبيب فاطمه63153231852098054

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيناصر علي حسين احمد63154251851012006

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيعبد جويد النبي عبد علي63155231851012036

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد كاظم حسين نورس63156231852115036

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيمنصور طاهر حبيب منتظر63157231851061040

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعلي جابر سعد اسامه63158251851122015

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعودة مسلم عبد حسن مريم63159231852127053

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيجدي نجم حسين نوره63160231852119110

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيسلطان كاظم خضير ساره63161231852092055

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيمحمد عباس بوهان حسين63162231851069014

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيخضير كتاب عامر سجاد63163221851006024

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد حسين علي مؤمل63164241851169011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة671.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيخضير ريس حيدر تبارك63165231822099005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة668.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبياسماعيل عجة محمد زينب63166231822078022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة655.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحمزه زباله حسين غفران63167231822098071

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة652.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيجواد حسن صباح رسل63168231822084006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة650.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيمطلك حمدي جاسم زهراء63169231822093035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة648.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيمحيميد مهدي طه رنده63170231822112012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة645.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيكاطع علي ثامر شيماء63171231822081024

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة639.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيحسن هللا عبد عباس زينب63172231822101013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة638.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعبد حسين صدام آمنه63173231822092001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة636.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعلوان حسن رعد ايناس63174231822115005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة635.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيمهدي جبر كريم ابابيل63175231822098003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة632.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعبد مدلول برهان زهراء63176231822107017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة630.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيالميخ ابو طرخان محمد طيبه63177231822196010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة630.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيتركي طالب الستار عبد عيسى63178251821122111

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة629.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيمجدي سعيد مسلم ساره63179231822091018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة629.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيحمزة هاني حيدر ورود63180231822144017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة629.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيمردان فيصل حمزه ايمان63181231822087007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة626.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحمزه عجاج عدنان زهراء63182231822093038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة625.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيكاظم عباس خضير آيات63183231822103002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة624.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسين حطحوط سعد دعاء63184231822093027
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة624.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيلفته كريم أحمد نور63185231822105033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة622.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعبيد نجم حاتم غصون63186231822093071

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة619.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسون حبيب علي دعاء63187231822093028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة618.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيكاظم جواد قاسم سجى63188231822098053

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة617.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعلي حسين علي زينب63189231822115027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة616.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحمود مسلم مثنى كفاح63190231822098084

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة616.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيصالح حسين علي عبير63191231822111025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة616.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيخضير ياس الحمزه عبد ضحى63192231822117069

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة616.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيمحمد مكصد محمد اسالم63193231822139001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة615.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيعلوان هادي ظافر صبا63194271822109047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة615.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيابراهيم عيال احمد ايناس63195231822093017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة615.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيمحمد كاظم علي غدير63196231822102020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة614.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيعلي طالل فارس زينب63197231822172011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة614.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيشمران العباس عبد محمد فاطمه63198231822102023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة613.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيموسى جاسم عدنان افتخار63199231822102004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة611.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيعبد حسين نجاح سجى63200231822091021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة609.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعبد محيميد عباس هدى63201231822110054

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة609.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيموسى العزيز عبد محمد وائل63202231821032087

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة606.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيخليف محمد عباس ختام63203231822144008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة606.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيعطيه علي حسين سناريا63204231822079014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة605.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيعبود نجم رحيم بنين63205231822127005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة603.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيالحمزه عبد كاظم صاحب بشير63206231821183011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة602.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيرحيم الستار عبد قاسم زينب63207231822086039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة602.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيرميح مرزه محمد زهراء63208231822123015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة601.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيسلمان سامي علي نرجس63209231822086052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة601.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيحسن علي حميد محمد63210231821253091

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحمزه سلمان جاسم مريم63211231822121032

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيحمد كاظم شهيد شهالء63212231822126047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيالحسين عبد رضا كاظم نور63213231822083044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحمزه حسن صالح اطياب63214231822076004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيعلوان عبيد حسن سندس63215231822160016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة600.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيحسن مطلب عامر حنين63216231822081010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيمشهد مشرع عبد وصال63217231822083051

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيدحام حسين مهدي زينب63218231822115028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحيميد عباس االمير عبد زهراء63219231822117042

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيابراهيم خميس حسين سجاد63220231821012027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيعودة عباس جعفر حسين63221221821057008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة598.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيكريم الحسين عبد ابراهيم الهدى نور63222231822086054

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة598.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبياالمير عبد سالم علي الزهراء فاطمه63223231822098075

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيجاسم حسن فليح ضياء63224231821019010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيحمد علي محمود ماجده63225231822195011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيمحسن الرحمن عبد عوف دعاء63226231822079007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيخفيف كاظم عواد أحمد63227221821019004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيكاظم جواد ناظم أمنة63228231822087001
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيجاسم حمزه احمد مريم63229231822088037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيرشيد سعيد احمد امير63230231821073011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيعالوي عبيد عايد فاطمه63231231822101028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيابراهيم عون عبد زيد بنين63232231822121004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعلي عبيد حيدر فاطمه63233231822093077

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيكاظم حمزه حسين سوسن63234231822087034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيكريم عمران موسى زهراء63235231822099017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة586.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيدحام عبيس علي هند63236231822133026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة586.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيعبد طالب محسن هبه63237231822096023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيدمن كيطان حسن مسلم63238231821012074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيذياب عثمان شعبان ايسر63239231821255013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيهادي عباس صادق ميقات63240231822127038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة583.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعبيد حمزه عباس زينه63241231822098050

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة583.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيمجذاب صبار علي هللا عبد63242231821185015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيصالح ابراهيم محمد اسيل63243231822115004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة581.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحنتوش خليل رافع مالك63244231822197013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة581.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيسهيل فارس علي شهد63245231822093060

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة581.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجغيل سيد اركان منتظر63246231821183083

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعباس عاشور الحسين عبد ساره63247231822119055

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيهللا عبد الرضا عبد كاظم موسى63248231821173070

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة579.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم علي عامر تيجان63249231822093020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة578.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيالحمزه عبد كريم حاكم نور63250231822083042

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة578.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيفهد دخيل رزاق هبة63251231822205021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعبد حمزه حسين زهراء63252231822107018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمزهر عبيس كريم ابراهيم63253231821008018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعبود خضير مهدي سجى63254231822099020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسون جريان صباح حوراء63255231822117026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيالكريم عبد يوسف عامر غدير63256231822087038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحمزه حسين حيدر قمر63257231822098083

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعبيس عبيد حمزه نرجس63258231822196012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيحمزه انور محمد فاطمه63259231822127035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيصعيب محسن محمد منتهى63260231822133025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيمزنان ضمد كزار سناء63261231822107030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيهليل كريم اياد طيبه63262231822121027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة574.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيجبر هللا عبد غانم علي63263231821032050

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة573.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيمهدي جبر رحيم تبارك63264231822098019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة573.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيمحمد جاسم حميد سالم63265231821028025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة573.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيعلي بستان محمد بنين63266231822195004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة571.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيفاضل عبيس باسم براء63267231822195002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة571.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيعبد جبر رزاق زهراء63268231822088017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة570.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيعبد صادق جعفر أحمد63269231821046001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيمحمد تايه محمد زهراء63270231822127025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعمران علي مراد منال63271231822081034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحسين سامي محمود رقيه63272231822090019
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيموسى علي عقيل فرقان63273271822070022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيشعيب موسى حسن زهراء63274231822112014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيكهيه علي رزاق كرار63275231821055047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة568.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيكريم كاظم كريم نرجس63276231822205020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة567.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيخليف هللا عبد حسين منال63277231822179014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيغايب كاظم حسن زهراء63278271822070014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيشياع عبيد ستار رواسي63279231822107016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيرحيم كاظم حامد طيبه63280231822102019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعطيه جواد احمد جواد63281271821031034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفادبيمنصور هاشم ياسر ضياء63282251821157011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجاسم هادي منير سنار63283231822087033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة565.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيحمزه الخضر عبد محمد حسين63284231821001023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة564.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيلفته كريم جعفر سرى63285231822105019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة563.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيحسين حسن محمد زينب63286231822124030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة563.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيحمزه محيسن عباس فاطمه63287231822126054

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة562.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيخليف جاسم عالء تبارك63288231822115009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة562.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيمحمد جاسم صالل علي63289231821253068

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة562.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسن علي جبر فاطمه63290231822093074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة561.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيخلف جبار عامر سجى63291231822086041

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة561.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيخليل علي باسم ساره63292231822115029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيعباس محمد عصام امير63293231821003006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيحسون اللطيف عبد وديع الزهراء فاطمة63294231822086045

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة560.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيشيحان عباس محمد بنين63295231822127008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيحمزه سهيل اياد زينب63296271822078026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة559.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيعبيد غائب كريم حسين63297181821315004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيسعيد حميد اسماعيل أالء63298231822107001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيجمعة جاسم فاخر نور63299231822148031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة557.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيالصاحب عبد االمير عبد حسين مريم63300231822093086

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيمرزه اسماعيل موسى يقين63301231822161009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيبكوع حضيري جواد رغد63302231822136015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحمد شهاب مؤيد حيدر63303231821052028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمحمد جاسم امير رقيه63304231822088015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم كريم امين كوثر63305231822093084

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة555.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعمران حسين عالء سجاد63306231821043017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيجراح سرهيد يوسف نرجس63307231822127039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمزه عباس الحسين عبد هدى63308231822117112

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيمحمد تركي غانم هند63309231822131027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم علي عامر مريم63310231822093089

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيحسون محسن علي نور63311231822100032

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيعباس مطر حسن هدى63312231822083048

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبياالمير عبد رؤوف ضرغام سجى63313231822092027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعباس حسين قاسم زهراء63314231822086031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيمخيلف عبيس عمران فاطمه63315231822093078

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة550.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيجابر حسين عوده فاطميه63316231822145030

2889 من 1439 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة549.1للبنات التحرير ثانويةبابلادبيمظهر محمد عماد ضحى63317231822096015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيكريم علي خالد فاتن63318231822099030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة548.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيكعوز مراح حسين دعاء63319231822205006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيجاسم حسين محمد زينب63320231822098049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة546.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيعمران الحسن عبد عامر اساور63321231822088004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة546.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجابر لطيف حسين فاطمه63322231822087039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة546.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيعلي كاظم فيصل تقوى63323231822102009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة545.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيخنون هللا عبد نجم مصطفى63324291821009124

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلادبيهادي علي نعمان نبأ63325231822152011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيشاني غازي ليث علي63326271821031134

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيابراهيم حسين ابراهيم رنده63327231822092021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيمحمد دلول عباس فاطمه63328231822113040

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة542.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيمنديل الكاظم عبد حامد دموع63329231822182003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيحميد عون عبد محسن أمان63330231821027001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيالجليل عبد فضل الجليل عبد ساره63331231822107028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0الخارجياتبابلادبيعلوان نعمه محسن اسيل63332231822401003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيشنان وهاب حكمت اسراء63333231822083003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبينعمه جواد سالم فاطمة63334271822071029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيجادر راقب سعيد وفاء63335231822078040

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعباس احمد حسين نور63336231822093096

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيضاحي نور عبد مرزه ايات63337231822140002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة539.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيجالب الكاظم عبد ماجد زينب63338231822166004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيهللا عبد محمد جاسم محمد63339231821183075

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيموسى عبيد فالح مصطفى63340231821051056

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيواوي حسين عباس مريم63341231822121034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيصالح كاظم جواد سجى63342231822077019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة537.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيمنديل الكاظم عبد محمد رنده63343231822182004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيسكر عليوي عباس زبيدة63344231822205008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيجراد خلوفي محمد اية63345231822127002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبياحمد محمد عيسى دعاء63346231822092018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيجعفر حمود مالك زهراء63347231822113028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيعبود كاظم جبار تبارك63348231822100009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيعسل عبيد جمر ابتهال63349231822133001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيصاحب عباس صاحب امير63350251821013006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيعباس خضير محمد ساره63351231822177008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعبد زغير خضير حسن63352231821061010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيناصر عبيد أموري خديجه63353231822196005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيوردي علي عدنان زينب63354231822196008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيجاسم علي حسن زينب63355231822123016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحسن غازي فاروق االعلى عبد63356251821008096

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيراجي حلو مكي الرحمن عبد63357231821011059

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيجاسم حمزه عبد زينب63358231822093046

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة532.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيصويح هالل عباس ماهر63359231821183070

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة532.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيرديف حسن هللا عبد رقيه63360231822105010
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة532.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيجبر نعمة حسين زينب63361231822143013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة532.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيسواده كاظم جواد علي63362221821057017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيكريم جبار رعد نور63363231822140017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعزيز سعيد وليد زهراء63364231822086033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعيسى مهدي سليم زينب63365231822086037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمصطفى حسن صاحب عبير63366251822064039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيعبد علي عبد حسين احمد63367231821005002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحبيب عبيد محسن فاطمه63368231822098079

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيجواد حنتوش صادق هبه63369231822102031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبيد امطشر عامر اسيل63370231822111002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة530.0الخارجياتبابلادبيمحمد كامل احمد شهد63371231822401027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيموسى نايف رسول محمد63372271821153068

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيجابر حسن حمزه تبارك63373231822105007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيمحمد حسين معز دعاء63374231822121009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمجيد طالب محمد زينب63375231822088025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيكريم عباس فاضل عباس63376271821031096

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيالحسين عبد غفار قيصر قمر63377231822090034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعبود حسن الرحمن عبد انوار63378231822124005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيجبر مهدي مالك ابتهال63379231822077001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيرذالة مياح جالل أطياف63380231822081001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيفياض عبيد سليم حوراء63381231822093023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيطعمة حسين عباس زهراء63382231822137009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة527.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيعسل كارشن علي امير63383231821013007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة527.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيالكاظم عبد منشد رزاق الهدى نور63384231822093095

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة526.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجواد وهاب حسين بان63385231822160004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيناصر محسن احمد رند63386231822084007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحمزه راشد قيس ضحى63387231822098064

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعبد نجم ميثم رغد63388231822087015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيرشيد احمد محمد مؤتمن63389231821046042

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيجابر حسن حمزه ساره63390231822105017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيالرضا عبد كاظم جبار زينه63391231822121016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيجواد الحسين عبد كاظم فاطمه63392231822129009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة524.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسين علوان حاكم سماح63393231822093057

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيحسون سلمان حسين أحمد63394231821002002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيعبود هاشم الرحمن عبد تبارك63395231822123004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيرحيمه الساده عبد مهدي حسين63396221721046007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيعبود حسن صالح زهراء63397231822205010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيحسين حمزه كاظم هند63398231822089052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيغازي حسين محمد مهدي63399231821250052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة521.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيصالح كاظم علي حسين63400231821183019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيجدوع شاكر علي حنين63401231822143004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيعاكول هللا عبد حيدر زينب63402231822123017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيهاشم صبيح مالك علي63403271821031136

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيحسين عبد جبار بنين63404231822106004
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيشيال علي صباح علي63405231821043030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعبيد محمد باسم هللا عبد63406231821043022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيمهدي محمد زهير نور63407231822136038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيحسين هللا عبد حسين شهد63408231822183015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيجياد رحيم ليث رتاج63409231822102011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة520.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمتعب عبيد حردان صفا63410231822169014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيالحسن عبد شعالن علي غفران63411231822177012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيعبيس رشيد ابراهيم زينه63412231822114025

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيسرحان جاسم حسين اسراء63413231822164003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيحسن هادي شاكر اسالم63414231821032009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيشاطي كاظم راجي سلوى63415231822076028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيغازي حسون الزهره عبد حوراء63416231822129002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيمحمد كريم خليل الهدى نور63417231822104032

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة517.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيمشعان سلطان حكمت الهدى نور63418231822213003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعطشان عباد فالح محمد63419251821012280

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة517.0الخارجياتكربالءادبيعوده الحميد عبد كفاح تبارك63420271822401026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة517.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيكاظم محمد باسم بنين63421231822177001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة516.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيعليوي عبد عاهد زينب63422231822120009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة515.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيزغير عباس رحيم بنين63423231822144006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيحسن بدر عامر مصطفى63424231821250050

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيابراهيم مرداس ظاهر زهراء63425231822161006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيمحمد الجبار عبد الستار عبد سمية63426231822131020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعلوان حسين علي مالك63427231822105028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيحسين هاشم جاسم حمزه63428231821195011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيسلطان عبيس حيدر زهراء63429231822098035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيحمزة محسن علي هاجر63430231822136039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيحداوي مبدر حسين ساره63431231822119052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيخلف كاظم احمد الهدى نور63432231822093094

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيفندي محل سعدون محمد63433231821005023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيمدير عطيه محمد زينب63434231822081021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيالساده عبد زيد عبد حامد مرتضى63435251821122152

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيحسن سليم سلمان سجى63436231822091020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم حسين ناصر كرار63437231821183065

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيعصفور خضر عدنان الهدى نور63438231822126061

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيمهدي محمد زهير براق63439231822136006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيجبر شمخي يحيى زهراء63440231822076024

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعلي عبد حسن محمد عقيل سجى63441251822089026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيحربي جبار زيد عبد فاطمة63442231822079022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيهادي حسين هادي تقي محمد63443251821024228

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحميد حسين محمد ليلى63444231822078033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحادبيعبيد غائب كريم وليد63445181821342048

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيجواد ابراهيم حامد حمزه63446231821179008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبينايف عبيد محمد ديار63447231822119035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحمزه سلمان حسن يقين63448231822093107
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجابر كاظم عدي رسل63449231822087014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيكسوب عليوي يوسف مريم63450231822081032

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلادبينجم مهدي صالح علي63451231821199007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيناصر محسن محمد احمد63452271821012004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة510.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيحسين محمد عباس صابرين63453231822166008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيياسر فاضل جمال احمد63454271821153002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيحمود احمد رافع منار63455231822081033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيخليف زيدان سلومي حسين63456231821033018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيفرمان زيد عبد فالح احمد63457231821182001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمزهر ناجي سعود بتول63458231822169003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم هادي جعفر63459271821037013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنين البيان اعداديةبابلادبينعمه محمد ستار كرار63460231821014078

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبطان زيد عبد عكموش نوره63461231822111049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمرزه شرهان عمران مريم63462231822088039

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيكاطع علي حسين سجاد63463271821020026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيظاهر عباس حسين يحيى63464231821014108

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعناد عباس جاسم رنا63465231822117037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيظاهر عبيد حميد محمد63466231821183076

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيحسين محمد االمير عبد حسين63467231821250012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيمظلوم علي جاسم زينب63468231822144012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسن عيسى حسن جعفر63469251821012054

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيكاظم المهدي عبد سالم حسام63470231821183012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيجادر كريم علي حسن63471231821038014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيعلي مبدر علي محمد ورود63472231822129010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين المسائية الفلك ثانويةالنجفادبيراضي جاهل جبار علي63473251821158013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيكاظم حسين فاضل زهراء63474231822208008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيمظلوم عبد احمد هللا عبد63475271821031099

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحنتوش خليل نافع مسار63476231822197012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيعليوي عبيد عادل احمد63477231821008021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة506.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيخضير مصحب سعد هدى63478231822208020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيحمزه هاتف حسن سرى63479231822081022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبياحمد كريم ميثم طفوف63480231822102018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيرزوقي نوري رزاق ضحى63481231822092030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيهللا عبد العباس عبد رزاق أحمد63482231821002004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة505.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعويد كاظم هادي علي63483231821196010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعون عبد علي حيدر زهراء63484251822089020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيخضير حسن شهيد زينب63485231822098047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيمرزوك علي حسين علياء63486231822133020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيمهدي حمزة جميل غفران63487231822205016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيمحمود حمزه حامد زبيده63488231822085006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحسن الباقي عبد رعد بنين63489231822076009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيسعيد كامل صادق دعاء63490231822114013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيفليح نغماش حمزه وليد63491231821013051

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيدليح اليمة عبد ابراهيم زهراء63492231822164009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيفرهود صالح جواد حوراء63493231822140006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحماد جبر ستار ضمياء63494231822098066

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيلفته عطيه شريف رقيه63495231822092020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعبيد عوده محمد نور63496231822092044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيسرهيد حسين حامد امير63497231821028007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبينعمه نجم طالب فالح63498261821041030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيعوده هاشم جاسم ندى63499231822078036

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعمران مهدي حمزه سراب63500231822105018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيجوده مجلي عامر حسن63501231821003012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيشيحان عباس محمد سجى63502231822127029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيكاظم حميد سعدي زهراء63503231822083018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحسون مطر احمد دعاء63504231822115013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيكاظم علي كامل علي63505261821041028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبياالمير عبد جواد حيدر نور63506231822086057

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيخضير مكي محمد زهراء63507231822112017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيحاجم صاحب كامل عصام63508231821068022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيالميخ ابو صالل احمد محمد63509231821196016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيدغر مانع حازم ديانا63510231822213001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيالساده عبد زيد عبد حامد هللا عبد63511251821122079

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيبرهان محيسن مهدي قاسم63512231821186018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيجهادي ابراهيم سجاد مصطفى63513251821013055

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبينايف عبيد سلمان استبرق63514231822119007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيمزهر نوري حيدر نور63515231822103034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيجايش االمير عبد عماد قيس63516231821172021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيكاظم محمد قاسم صفا63517231822105023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيدرويش عيسى جعفر حيدر63518221821057010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيردام علي عبد خالد فاطمه63519231822115048

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعلوان سلمان مكي بنين63520231822105006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعبد كاظم حسين محمد فاطمة63521231822098074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحمد نعاس عزاوي أبتهال63522231822078001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيكاظم محمد قاسم مروه63523231822105027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيالحسين عبد جهاد مجيد رسل63524271822099030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيجاسم عباس ثامر زهراء63525231822086023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيجاسم حمزه صادق صبا63526231822088029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيحمد غيدان ستار غاده63527231822178007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعباس فيصل سويد زهراء63528231822087021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبينايف علي غالب نجوى63529261822126095

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبينعمة عبيد عبيس اية63530231822133006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحسن هتلر احمد سميه63531231822117060

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحمادي غزاي علي سجاد63532231821044045

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيحمزه علي حسين العزيز عبد63533231821160019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعبد عيدان سامي فاطمه63534231822115049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيعباس محمد فارس امواج63535231822094003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيعلوان ياسين كاظم امين63536251821013007
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيمزهر وادي مخيف سيف63537231821183036

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسلمان جهيد كاظم اصيل63538251821024030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيعطية منذور علي حسين63539231821005007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعلي عيسى قاسم نبأ63540231822117100

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيسلمان داود هاشم احمد63541231821179003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيهاشم حمزة توفيق عمار63542231821027033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيفليفل مجيد احمد زهراء63543231822092022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعبيس الحسين عبد مهدي آيات63544231822119004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيليلو رشيد عالء هبه63545231822102032

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعلي مهدي حسين ضي63546231822107033

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيحسين علي باسم بنين63547231822079005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيجمعه هليل حسين فاطمه63548221822101022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيمحمد اللطيف عبد سامي زاهد63549271821037022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيإسماعيل حسين يوسف فاطمه63550231822110049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيكاظم لفته عادل فاطمه63551231822120017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيختالن اسماعيل صادق فاضل63552231821065031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة491.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيعبد هادي علي حسن63553231821205008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيعباس كاظم معمر قمر63554231822096020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيالحمزه عبد مهدي محمد نبأ63555231822111044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيعبيد كاظم جبار محمد63556231821003079

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيعبيد خضير حامد االء63557231822106003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعزيز احمد ماجد فاطمه63558231822105026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعال العباس عبد رعد رويده63559231822087019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيسلمان مخيف علي عبد مصعب63560271821110030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعوده محمود شاكر حنين63561231822119022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيالمهدي عبد فالح راقي علي63562231821183056

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيحسين مهدي موسى محمد63563231821043041

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيراضي هادي أحمد زهره63564231822082010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيحمد الزهره عبد طالل حسين63565231821060015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيكاظم رحيم فاضل فهد63566231821200038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيسلمان عياده حمزه كاظم63567231821043035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيحسن خضير فالح ميامين63568231822081035

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيهادي خضير محمد هدى63569231822143027

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة657.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعباس سالم ليث لبابه63570231842086074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة654.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيعبد جاسم عكاب فاطمه63571231842153060

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة652.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيطليفح جاسم بحر صفا63572231842114063

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة649.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهدوان حسين محمود بشرى63573231842142031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة647.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسين خضير محمد سجاد63574231841164021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة642.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه محمد نبأ63575231842105037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة633.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعباس حمزه حسين سجاد63576231841002080

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة631.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحسن محمد باسم محمد63577231841020224

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة628.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم سعد احمد اسيل63578231842271023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة626.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيحسين خلخال مزهر اثمار63579231842108004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة625.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيلعيوس ماهود هللا عبد ضحى63580231842123051
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة622.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجواد الحسين عبد جواد فرح63581231842132074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة622.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد صبري الكريم عبد فاطمه63582231842088254

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة621.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعجرش هاشم حسين محمد63583231841173083

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة620.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيهادي حمد هارون زينب63584231842098063

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة620.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكطب عليوي كامل مسلم63585231841005165

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة619.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيمحسن عباس فاضل عباس63586231841038053

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة617.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيظاهر حمد جبار بنين63587231842090044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة616.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيجدوع كاظم حسن افراح63588231842190001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة613.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي محمود تبارك63589231842090064

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة613.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيسلطان حسين عايد منتظر63590231841067090

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة613.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن سوادي محمد منتظر63591241841016084

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة611.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيبربر صبر اللطيف عبد أمنه63592231842111001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة611.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلاحيائيصكر رشيد عبيد ايمان63593231842150003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة607.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحمود جابر فاضل رواء63594231842144022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة607.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيسلمان حسن عماد براق63595231842120020

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة606.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيمحمد سلمان فاضل اطياف63596231842081004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة602.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم زهير رياض براء63597231842087036

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة601.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمزه الكاظم عبد محمد رسل63598231842271112

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة601.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم خالد حسين63599231841173021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحسن فالح علي تبارك63600231842096019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة599.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيرضا عبيس رضا تبارك63601231742108007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة598.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسين هادي حسين ريام63602231842088112

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمظلوم حسين حمزه محمد63603231841005140

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيبيدي ناجح صافي الهدى نور63604271842147044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيبرهان كريم نمير مسار63605231842113036

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة597.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعباس ياسين فالح فاطمه63606231842092129

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة596.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيد طالب علي زهراء63607231842090113

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة596.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيناجي خالد وليد ايمن63608231841173012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيالحمزة عبد حسين محمد زهراء63609231842152010

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيشمران عبود صباح المكارم ام63610231842121008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد االمير عبد ماجد سجاد63611231841258006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعرمط مرزه مكي مأمون63612231841007092

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبد هادي الحسين عبد زهراء63613231842093044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيلوتي نعمه سامي استبرق63614231842191001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة594.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعويد عباس كريم منتظر63615231841005172

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة593.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعبود علي محمد الوهاب عبد ابراهيم63616231841002002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة591.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالصاحب عبد يحيى ليث طيبه63617231842087175

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة590.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيتركي عبطان عباس زينب63618231842107021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة633.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيعبيد مالك ساطع زينب63619231852124026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة629.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيمحمد مجذاب مهدي رحاب63620231852107009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة615.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيعبيد كاظم جواد فاطمه63621231852148019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة609.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحمود زليمه حسيب أحمد63622251851116001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة605.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعلي صاحب رياض هاله63623231852108037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة603.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيحمود حليم علي حيدر63624231851043015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة592.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيناصر محمد جاسم رحيل63625231852114019

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة591.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيسعيد محمد سمير زهراء63626231852127026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة588.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيكاظم جواد احمد سجود63627231852148014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة583.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعسكر هللا عبد نجم ايالف63628231852090006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد غازي فيصل غصون63629231852142044

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيصالح بهلول مازن فاطمة63630231852088041

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة580.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعبد اكريدي حسين جواد63631231851032009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيراضي الحسين عبد ثامر ياسر63632231851251292

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة577.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيحمزه موحان طه براء63633231852093011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة576.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيهادي كامل مسلم رسل63634231852148009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيمحسن جبار احمد كوثر63635231852105034

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة575.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيحسين محمد جاسم زهراء63636231852177004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة572.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيكاظم هادي حسين مريم63637231852088049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة569.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيخضير فخري تحرير طيبة63638231852087042

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيلفته كاظم علي زينب63639231852078030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة563.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيعبيس عبد عطيوه تبارك63640231852121013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة562.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيمحمد جواد علي زيد63641231851050015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيمبارك عباس جميل فاطمه63642231852100043

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيطعيمه مدلول علي زهراء63643231852144017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة540.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيعبيد كاظم جواد اسيا63644231852204001

اآلداب كلية/بابل جامعة487.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجاسم حسن ظافر زهراء63645231822117041

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعبيس هادي كريم كوثر63646231822090036

اآلداب كلية/بابل جامعة468.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيابراهيم حسين محمد حسين63647231821004031

اآلداب كلية/بابل جامعة467.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيجواد كاظم جواد سرى63648231822212010

اآلداب كلية/بابل جامعة466.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيشنو دخل احمد رنا63649271822108014

اآلداب كلية/بابل جامعة465.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيحسون عبد ياسين عباس63650271821012013

اآلداب كلية/بابل جامعة462.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجواد علي عباس مالك63651271822099087

اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيكريم كاظم سماوي هبه63652231822081041

اآلداب كلية/بابل جامعة456.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيعبيد غازي خالد فاطمه63653231822212014

اآلداب كلية/بابل جامعة455.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيهادي عباس عامر زهراء63654271822067021

اآلداب كلية/بابل جامعة453.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعباس خلف حسين علي63655231821052059

اآلداب كلية/بابل جامعة453.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحسين علي احسان تبارك63656231822090012

اآلداب كلية/بابل جامعة453.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيكاظم كمر ماجد مريم63657231822121036

اآلداب كلية/بابل جامعة452.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيربيع داخل محمد محمود63658271821012023

اآلداب كلية/بابل جامعة452.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيحسن جبر الزهره عبد رسل63659231822086017

اآلداب كلية/بابل جامعة452.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعباس خضير حسن بلسم63660231822124009

اآلداب كلية/بابل جامعة452.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسين حسون ابراهيم علي63661251821024332

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعباس كاظم عادل محمد63662271821021058

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسون عكله مهدي يعقوب63663251821024305

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيحسن علوان صبار بنين63664231822271014

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيبرغوث حمود عباس فاطمه63665231822098078

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيابراهيم عوض نزار زينب63666231822101016

اآلداب كلية/بابل جامعة451.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيخلف حسون ضاري زينب63667231822103019

اآلداب كلية/بابل جامعة450.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيانهير حسين علي مهدي63668271821048076
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اآلداب كلية/بابل جامعة450.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيراضي ابراهيم كريم غيداء63669231822110039

اآلداب كلية/بابل جامعة450.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيجوده عبيد حيدر رغده63670271822051018

اآلداب كلية/بابل جامعة450.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيمظلوم حسين هادي زهراء63671231722078023

اآلداب كلية/بابل جامعة449.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيحسين عبيد علي صبا63672231822085010

اآلداب كلية/بابل جامعة449.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحسين ناصر حسين علياء63673231822148022

اآلداب كلية/بابل جامعة449.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيجبوري هادي فاضل علي63674231821004077

اآلداب كلية/بابل جامعة449.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيحبيب مسلم مؤيد استبرق63675231822086003

اآلداب كلية/بابل جامعة448.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمجلي جعفر حيدر ديار63676271822141017

اآلداب كلية/بابل جامعة448.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيمدحي سرحان حميد مروه63677231822104026

اآلداب كلية/بابل جامعة448.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيمهدي محمد سعد نمارق63678231822091033

اآلداب كلية/بابل جامعة448.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيالزهره عبد الهادي عبد حازم جيداء63679231822113013

اآلداب كلية/بابل جامعة447.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيمدحي حمزه فاضل هبه63680231822104035

اآلداب كلية/بابل جامعة447.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيكيطان زنكاح محمد حسين63681231821004032

اآلداب كلية/بابل جامعة447.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيمظلوم علي حسن نور63682231822144015

اآلداب كلية/بابل جامعة447.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيعبيد محسن حازم رسل63683231822127018

اآلداب كلية/بابل جامعة446.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيراضي شياع طالب امير63684231821043008

اآلداب كلية/بابل جامعة446.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيسالم حسين عالء حسين63685271821016032

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيفهد حسين حمزه امين63686271821011009

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيفريفش نعمه كريم زينب63687231822093050

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعلي حسين حمزه فاطمه63688231822098076

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيهادي كريم جاسم محمد63689271821044116

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيعلوان حسن حسين علي63690231821012045

اآلداب كلية/بابل جامعة445.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعباس جواد رياض زينب63691231822117050

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيهللا عبد برغوث فريح ميس63692271822088080

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيجواد يونس الزهره عبد هللا خير63693251821116015

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيناجي محمد ضياء ضمياء63694231822208012

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيكباشي كريم السالم عبد أحمد63695231821011008

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعزيز حسن محمد قاسم داليا63696231822092016

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيعلي الكاظم عبد حميد ايمان63697231822140003

اآلداب كلية/بابل جامعة444.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعبيد راهي سمير علي63698271821011061

اآلداب كلية/بابل جامعة443.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيدباغ محمد حسن امير63699271821021012

اآلداب كلية/بابل جامعة443.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيجاسم نعيم رياض زهراء63700231822079011

اآلداب كلية/بابل جامعة443.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيعبد غازي رحيم الهدى نور63701231822271060

اآلداب كلية/بابل جامعة443.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيجمعة عبيد حازم علي63702231821023029

اآلداب كلية/بابل جامعة443.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيظاهر جابر سالم كرار63703231821004090

اآلداب كلية/بابل جامعة442.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيجوده عبيد حيدر زينب63704271822051029

اآلداب كلية/بابل جامعة442.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيهاشم طه محمد صفاء63705231822110034

اآلداب كلية/بابل جامعة442.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعبيد حسن فاضل زهراء63706231822081015

اآلداب كلية/بابل جامعة441.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبينتيش كاظم رزاق حسنين63707271821048013

اآلداب كلية/بابل جامعة441.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيمحمد جاسم محمد نوره63708231822271062

اآلداب كلية/بابل جامعة441.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيخلف صلف محمد ايمان63709231822164006

اآلداب كلية/بابل جامعة441.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيعباس صاحب عظيم زينب63710231822212008

اآلداب كلية/بابل جامعة440.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعلي جواد محمد علي فاطمه63711231822087040

اآلداب كلية/بابل جامعة440.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعوفي فياض االمير عبد احمد63712271821021006

2889 من 1448 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/بابل جامعة439.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيردام االمير عبد سالم ريام63713231822271032

اآلداب كلية/بابل جامعة439.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيعبود عدنان حيدر الجواد محمد63714231821030037

اآلداب كلية/بابل جامعة438.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيخضير فارس جهاد فاطمه63715231822082016

اآلداب كلية/بابل جامعة438.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيمجيد حميد مجيد محمد63716231821002033

اآلداب كلية/بابل جامعة438.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيراضي خليل يوسف منتظر63717231821012078

اآلداب كلية/بابل جامعة438.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيخليف هادي حسن مصطفى63718271821038103

اآلداب كلية/بابل جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيأمين حليم عماد تبارك63719231822087011

اآلداب كلية/بابل جامعة437.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيفرهود كاطع لقمان عباس63720231821004061

اآلداب كلية/بابل جامعة437.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عبد هادي هللا عبد63721141821008058

اآلداب كلية/بابل جامعة437.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيمحمد حسن باقر هادي63722231821005026

اآلداب كلية/بابل جامعة437.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحمادي عبيد راجي رسل63723231822115017

اآلداب كلية/بابل جامعة436.0الخارجياتبابلادبيعبود كاظم احمد ساره63724231822401024

اآلداب كلية/بابل جامعة436.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيحسين غالي رزاق ايمن63725231821033008

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيشعيب حتحوت جبار محمد63726271821006052

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيمهدي صالح زيد عبد دعاء63727231722148007

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيسعيد علي عبد يوسف احمد63728231821195002

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيحسين فاضل حسن ساره63729231822124032

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجاسم عبد زاهر صفا63730231822087036

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعلي محمد علي أمير63731231821002006

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيحسون الحمزه عبد ضياء آيات63732231822102002

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيشالكه جبار ناجح مصطفى63733231821009130

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبينجم فاضل ثامر تبارك63734231822124015

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيشويل لعيبي غازي محمد63735141821030065

اآلداب كلية/بابل جامعة435.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيكطران تكليف سعد صفاء63736271821025015

اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيخضير كاظم علي بنين63737231822098014

اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعمران حميد عباس مهدي63738231821052099

اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيفعيل جاسم عقيل علي63739231821003061

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيناهي عظيم صاحب زهراء63740271822146010

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيخلف كاظم عباس أمير63741251821122015

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس هاشم صالح نور63742131822126061

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيداود محي محمد آمنه63743231822096001

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيشاهين ابراهيم ميثم الهدى نور63744231822103033

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيحسن جاسم رضا مرتضى63745231821060033

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيعباس حسن حمزه رقيه63746231822088016

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيالكاظم عبد عزيز كاظم حوراء63747231822108005

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيهاشم محيميد صالح مصطفى63748231821013045

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحسن متعب ناجي هدى63749231822117114

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيشاكر حسين حيدر دينا63750231822127016

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيعلي حمزه علي حسين63751261821032012

اآلداب كلية/بابل جامعة433.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحسين حبيب طارق سجى63752231822148016

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيكناص بهو محسن علي63753261821026047

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيجاسم نايف سعدون مصطفى63754231821073047

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيكليل حمزه مهدي سجى63755231822133017

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيكاظم هادي زهير هللا عبد63756231821205016
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اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيعباس عمران كريم ياسين63757261821041042

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحمادي جاسم فاهم ماجد63758231821004094

اآلداب كلية/بابل جامعة432.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبياالمير عبد فاهم عالء حسن63759231821020009

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيكاظم حسن هيثم رسول63760261821041018

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيلهواك مهدي احمد عيسى63761231821014076

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعبيد فيصل وسام بلسم63762231822124010

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيحمد شهاب هللا عبد محمد63763231821031063

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيهليل كمير نزار أحمد63764231821018003

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيخلف الكريم عبد حميد االء63765231822098005

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعلي حسين قاسم هناء63766291822060159

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيخضر فرج محمد مرتضى63767231821003085

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيجاسم عبيد لطيف زهراء63768231822136019

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيحسن هاتف باسم زهراء63769231822112013

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيكاظم مكطوف علي سيف63770231821253045

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيديكان كاظم عقيل امير63771231821251028

اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيكاظم حايف الكريم عبد علي63772231821018025

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيداود فاضل عاصم كرار63773261821047140

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيحسين علي رياض مروة63774231822208016

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيكريم حمزه غالب الهام63775231822148003

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيمحمد جاسم عباس احمد63776271821048003

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيهادي عبد أحمد محمد63777271821031165

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيكاظم سعيد حامد ساره63778231822160013

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيهاني علي عماد نور63779231822123028

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيحسين عبيد طراد محمد63780231821022052

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيحمزه يوسف يعكوب تبارك63781291822077008

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيعبد شمخي حسين حيدر63782231821189014

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيكاظم كريم سالم امير63783231821032011

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيكاظم جواد فاضل امير63784231721015003

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجبر عزيز أياد مؤمل63785261821047145

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيخدام هللا عبد فوزي عباس63786271821049084

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد عباس حازم ايات63787111822095012

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيابراهيم محمد عيسى ماري63788231822124042

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيمرزه عبيد جليل علي محمد63789231821060030

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيراضي طعمه مهند زهراء63790231822105012

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعيدان مسلم داود زهراء63791231822110020

اآلداب كلية/بابل جامعة429.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيفهد كاطع خضير عمار63792281821151150

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيمحي علي عبد بشير زيد63793231821004043

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمتعب مرزه ساجت ماجد63794271821003104

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيالكاظم عبد غالي حيدر كرار63795231721004066

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيمولود كريم مؤيد علي63796131821015041

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعطيه ابراهيم خليل سجاد63797231821033029

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيكاظم مجيد حاكم مرتضى63798231821004116

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيفاضل عبيس هالل حسين63799231821253030

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيسلمان ابراهيم اسماعيل رغد63800231822099013
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اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيراضي داخل صباح حنين63801231822130009

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيحسين ابراهيم كاظم نبأ63802231822100030

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعروج سالم طارق تماره63803231822099007

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيجوهر كاظم حامد استبرق63804231822125002

اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيخضير عبد صادق شهد63805141822075132

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيبشير محمد االمير عبد باسل فاطمه63806231822110043

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيشياع هادي حاتم شروق63807231822115038

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيخضير حسين علي حنين63808231822271017

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيكريم خضير قاسم بنين63809231822108003

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعمران الكاظم عبد جواد علي63810231821043026

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيجرد ظاهر سعيد هديل63811231822119105

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبينعمة عذيب فيصل جعفر63812141821031017

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيجسوم عبيدان جاسم زهراء63813231822137005

اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم شنيشل عقيل مصطفى63814141821027088

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعرط عطيه عماد هدى63815231822107048

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيشكر الزهرة عبد حسن محمد بدور63816231822108002

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيجبر سالم حامد عبيدة63817111821007052

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيمحمد كريم االمير عبد سجى63818271822097022

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعباس حمزة باسم مصطفى63819231821169052

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعلوان مهدي احمد اسامه63820271821031019

اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيحالف تركي عبد حسن63821231821016011

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحسن كاظم حامد ازل63822231822078002

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيشاهر عبيس حامد عماد63823231821192014

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيرشيد زيد عبد نعيم أكرام63824231822098001

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيابراهيم حمزة مهدي حسين63825231821019008

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيضيدان منصور حسن ابراهيم63826231821022001

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم الزهره عبد سجاد63827271821003059

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيبريهي هادي محمد اشراف63828231822106002

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيكاظم جواد ميثم غفران63829231822100024

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعبيد فاضل علي زينب63830231822105015

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيكيالن يوسف احمد مريم63831121822089065

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيشعالن حسون حمزه احمد63832231821012005

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيجراد ياس فتاح محمد63833231821022054

اآلداب كلية/بابل جامعة425.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعزيز محمد حسن علي63834271821049100

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيمصطفى فضل عباس حسين63835271821021028

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيحسون ناصر علي حسين63836231721068063

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمسير كاظم خيري حوراء63837271822102039

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيسلبوح خضير عباس نور63838271822099093

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيحسين زيدان حسين هبه63839231822094022

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيحمزه زيدان رزاق احمد63840231821009006

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيعبد شمخي حسين الصادق جعفر63841231821003009

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيكاظم جبار ستار زينب63842231822100019

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاالولى الكرخادبيحبيب جواد الحسن عبد فاطمة63843101822128004

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيحربي راضي حافظ تبارك63844261822126021
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اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف غليم عاشور وليد63845131821025048

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعلي حسن مجيد وهب63846231821016080

اآلداب كلية/بابل جامعة424.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيلفته كركز عباس اثمار63847231822124002

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحبيب عدوج سمير كرار63848231821014079

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيشالكه فارس سعود خديجه63849231822107013

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيهاتف طالب جاسب منتظر63850231821203008

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبينفاوه جاسم العظيم عبد تبارك63851231822121007

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبييوسف هاشم زياد براء63852231822088007

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيصكبان فرحان مؤيد حوراء63853231822130011

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعمران هللا عبد جابر سرور63854231822098054

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعباس خضير احمد زينب63855231822124027

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيعبد خضير حسين سميه63856231822131021

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيعباس علي محمد مرتضى63857231821004119

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيبخيت محمد أحمد تبارك63858231822208005

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيمحسن دخيل هادي هبة63859231822208019

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيفارس كمر عبد كوثر63860231822126056

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيصياد مطلك نخيالن محمد63861231721014075

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيجاسم علي محمد سعد حيدر63862271821030023

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيموسى عمران رعد تبارك63863271822098009

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعبيد حسين علي احمد63864271821017005

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيهادي تركي محمود نجاة63865271822093037

اآلداب كلية/بابل جامعة423.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمجيد فخري محمد مصطفى63866251821024286

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبينوشي عبيد علي ياسر63867231821002038

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبد علي حسين علي63868271821031118

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيذباح حبيب رياض زهراء63869231822093037

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين حلب ثانويةبابلادبيحسين حبيب عباس حسين63870231821056006

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحنتوش مهدي صالح زينب63871231822117051

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلوان خشان فاضل عباس63872231821009069

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيسلمان طعمه قدوري انتظار63873161822193002

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيكاظم موسى الحسن عبد موسى63874231821032085

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيمرزه عليوي مجيد مجتبى63875261821151020

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف عطيه مرتضى غسق63876131822093080

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيكريم شدهان هادي ياسمين63877231822126074

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيعباس غني حمزه مروه63878231822100028

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيطربوش صالل موحان ختام63879261822074011

اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيشهاب حاتم طالب نور63880271821153076

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعبد جعفر محمود يوسف63881271821020080

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيعبيد كاظم حامد مصطفى63882231821046050

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيهادي عبيد ستار محمد63883271821031175

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجعفر العباس عبد عقيل محمد63884271821031182

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس ستار رضا ايمن63885151821020015

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيحمزه علوان حسين علي63886231821033050

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيكاظم الحمزه عبد عالء عباس63887231821009067

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيمحمد شريف علي نور63888231822101033
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اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيعبد نسيم علي رقيه63889231822130012

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيلواح مطارد خيري ارجوان63890231822179001

اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيهادي ماجد منذر حسن63891111821011013

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيحسون االمير عبد صالح رسول63892231821195014

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحسين حسن محمد علي63893231721173054

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعزيز عبيد باسم زهراء63894111822081026

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحسون جواد الرضا عبد فاطمة63895111822105047

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيشمران خضير ياس بتول63896231822110007

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيزويد كريم علي زينب63897231822108012

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيضيدان سعدون فاضل مهدي63898271821031209

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين حمزة صالح مسلم63899251721012301

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيلفته دحام علي عبد الرحيم عبد63900231821052047

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيفزع هاشم عبيد محمد63901231821033069

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيجواد هادي حسن محمد63902231821014089

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيسلمان حسين محمد زينب63903261822126056

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيحسين عبود علي ميسم63904231822123027

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيعزيز سعدون ميثم زهراء63905231822107024

اآلداب كلية/بابل جامعة420.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيجواد حمزه عباس خضير63906231821197015

اآلداب كلية/بابل جامعة528.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعباس حمزه غازي طه63907231841025016

اآلداب كلية/بابل جامعة516.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيالحر عبد عون عبد السالم عبد كرار63908271841015036

اآلداب كلية/بابل جامعة510.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيراهي مطر عالوي عذراء63909271842064082

اآلداب كلية/بابل جامعة509.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيرشيد كريم عارف بنين63910271842069021

اآلداب كلية/بابل جامعة508.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيفليح عبيس فاضل لينه63911271842089065

اآلداب كلية/بابل جامعة505.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحسين علي ضياء يمام63912231842096067

اآلداب كلية/بابل جامعة505.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائييونس حسين عبداالمير هدى63913231842146025

اآلداب كلية/بابل جامعة495.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيعلوان كتاب رفيق علي63914271741024035

اآلداب كلية/بابل جامعة494.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعطيه حسن عادل حيدر63915271841010044

اآلداب كلية/بابل جامعة490.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيشمخي سالم عالء ليث63916271841150093

اآلداب كلية/بابل جامعة490.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحميد هادي موجد دعاء63917231842120049

اآلداب كلية/بابل جامعة488.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيديكان محمد كريم مريم63918231842123072

اآلداب كلية/بابل جامعة487.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعبيد علي خضر ورود63919271842095078

اآلداب كلية/بابل جامعة484.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيجبار كاظم محمد مسلم63920271841150119

اآلداب كلية/بابل جامعة483.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيجازع محمد المحسن عبد فاطمه63921271842087071

اآلداب كلية/بابل جامعة482.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيحسين ياسين طه وفاء63922271842095079

اآلداب كلية/بابل جامعة481.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيخنفوس االمير عبد صالح علي63923161841135019

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيرضا هاشم عمران حكيم63924271841008023

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمد فرحان حسين احمد63925231841020013

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيناجي علي محمد صفاء منتظر63926231841007105

اآلداب كلية/بابل جامعة477.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعلي عطيه احمد زهراء63927271842083029

اآلداب كلية/بابل جامعة474.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيحسين الزهره عبد صباح شهالء63928231842177023

اآلداب كلية/بابل جامعة473.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيباقر سلمان حيدر سيف63929251841007106

اآلداب كلية/بابل جامعة472.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيمجيد فاضل مناف مصطفى63930271841045038

اآلداب كلية/بابل جامعة471.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيرحيم حنون حسين السجاد علي63931231841212014

اآلداب كلية/بابل جامعة471.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمود حسن جبار اسماء63932291842052015
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اآلداب كلية/بابل جامعة469.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائيرضا كاظم حسن نورة63933171842241038

اآلداب كلية/بابل جامعة469.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحران الزهرة عبد رحمن حوراء63934271842079023

اآلداب كلية/بابل جامعة468.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبدهللا محمدحسن عماد زيد63935251841007089

اآلداب كلية/بابل جامعة468.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن علي حسين علي63936141841027032

اآلداب كلية/بابل جامعة466.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيحسن احمد ابراهيم زينب63937201842117022

اآلداب كلية/بابل جامعة466.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمود حمزه علي فاطمة63938231842119169

اآلداب كلية/بابل جامعة466.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحسين جابر محمد امير63939271841002035

اآلداب كلية/بابل جامعة464.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعلي احمد ابراهيم احمد63940231841001002

اآلداب كلية/بابل جامعة464.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيسالم علي محمد الكاظم عبد علي محمد63941231841043040

اآلداب كلية/بابل جامعة464.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعسكر عباس خضير فاطمه63942231842145072

اآلداب كلية/بابل جامعة463.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيصاحب جبار حيدر الزهراء فاطمه63943231842088239

اآلداب كلية/بابل جامعة463.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعذار حامد مكرم مسلم63944101841058006

اآلداب كلية/بابل جامعة462.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلاحيائيحمزه حسن الكاظم عبد علي63945231841036003

اآلداب كلية/بابل جامعة462.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعباس صبحي انور زينب63946271842161025

اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيناصر حسين غانم زهراء63947231842153033

اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيعبد دوهان فليح فيحاء63948231842143027

اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائيابراهيم اسماعيل حازم فاطمه63949231842146019

اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالساده عبد حسين عماد طيبه63950241842114176

اآلداب كلية/بابل جامعة520.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيجاسم كرم جاسم فاطمه63951231852102028

اآلداب كلية/بابل جامعة512.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعبد عزوز جمعه علي63952271851015046

اآلداب كلية/بابل جامعة488.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيمجيد علوان عباس جالل63953271851008012

اآلداب كلية/بابل جامعة487.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هزاع حمزه آيات63954271852091001

اآلداب كلية/بابل جامعة486.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيكسار يوسف عبد علي63955231851026021

اآلداب كلية/بابل جامعة485.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيمراد عبد ابراهيم هللا عبد63956231851007046

اآلداب كلية/بابل جامعة485.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيشطب عبد حسين ايات63957231852114006

اآلداب كلية/بابل جامعة483.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالرسول عبد عبود حسن مؤمل63958271851001098

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيالساده عبد علي احمد مريم63959231852098060

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيفلحي جواد عباس حمزة63960161851043044

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسين علي حسنين الهدى نور63961231852086055

اآلداب كلية/بابل جامعة480.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقييدام كاظم ماجد كرار63962271851010082

اآلداب كلية/بابل جامعة479.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيهداد عبد صالح علي63963291851107028

اآلداب كلية/بابل جامعة479.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيعبد سامي النبي عبد حسن63964161851143004

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعبد شاكر قاسم عباس63965271851036036

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيسريع الرضا عبد هللا عبد سجى63966271852062047

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيجابر حسن باسم زهراء63967231852124022

اآلداب كلية/بابل جامعة478.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد حمزه عباس زينب63968231852092050

اآلداب كلية/بابل جامعة476.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيحسن هاشم صالح هاشم63969161851002285

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة447.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيفرهود محمد مكي زينب63970231822124031

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيرشيد خليل حمزه زينب63971231822124029

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيموسى حسين علي ورود63972231822108027

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة431.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيهنيدي عكل كماز محمد63973291821001150

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة428.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحزام وحيد الحسن عبد علي63974231821014069

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة427.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيطالب جاسم باسم هديل63975231822137024

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيخصباك خميس كريم حسن63976261821016008
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االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيحنتوش عباس سعد سجاد63977231821030023

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة426.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيهللا عبد كاظم جواد عباس63978221821235008

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيشاكر حمزه محمد زبيد63979231821251084

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة422.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيجاسم علي حسن حنين63980231822139009

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة421.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعباس حسين علي عقيل63981231721173043

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة421.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبينجرس عطيه عادل شمس63982231822124034

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم محمود احمد اسراء63983111822067003

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة420.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيابراهيم علي سامي محمد63984231821012067

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة465.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيهللا عبد صبر عباس فاطمه63985231842091039

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة464.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيحسين حمزة حياوي حسن63986231841018006

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد ابراهيم يوسف غفران63987231842087187

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيناصر خليف حسين خديجه63988231842081023

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنات حلب ثانويةبابلاحيائيكاظم علي حسين زينب63989231842129010

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة461.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيصدام رحمان محمد علي63990251841151090

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة457.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيزغير حميد رشيد هديل63991231842103054

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة476.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيلفته جابر خليف بشرى63992231852078010

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة476.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعطيه علي مخلص علي63993231851002091

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة475.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقياالمير عبد مهدي محمد حنين63994271852095012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة627.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيسعيد شمخي رسول زهراء63995231822205009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيمحمد هاشم حميد منار63996231822076035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة582.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيسعدون شهيد مؤيد سرى63997231822088028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة572.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيمنصور كاظم عزيز عذراء63998231822079018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة570.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيعبود طاهر محمد رسل63999231822143009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة563.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيمظلوم حسين مهدي حوراء64000231822115011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة559.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم حسين عبد محمود64001231821183080

األساسية التربية كلية/بابل جامعة558.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيجبار حسن حمزه فاطمه64002231822102022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة556.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيكاظم علي حمزه ايالف64003231822179003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة556.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيصدام محمد طارق امنه64004231822112003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة555.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيفليح حمزه الهادي عبد بتول64005231822196002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة553.0الخارجياتبابلادبيوناس حمزه حسين زينب64006231822401022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة552.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيالرضا عبد مالك رياض حنين64007231822098020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة551.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيحمزه عطيه محسن زهراء64008231822179006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة548.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيكاظم جواد هادي زينب64009231822164014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة548.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيكريدي عطيه طالب علي64010231821052064

األساسية التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيسكر عبد علي امير64011271821023004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة543.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبينجم ياسين الجبار عبد فرح64012231822098081

األساسية التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحسين برهان بدر زهراء64013231822113024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيموسى جاسم حسين تبارك64014231822083006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة540.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيحمد الزهره عبد رياض تبارك64015231822089012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحسن الجاسم عبد محمد مريم64016231822113045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيحمزة كاظم عباس سجاد64017231821058016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيعلي طالب جاسم مريم64018231822090039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة534.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيعبيد االمير عبد عادل اسراء64019231822144003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيشمران كطان زامل نور64020231822109047
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبود سوادي احمد غدير64021231822111026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيحسين حمزه عباس كوثر64022231822083033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيحسين هالل حيدر هدى64023241822102072

األساسية التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبييوسف محمود هللا عبد مهدي64024231821032083

األساسية التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيناصر النبي عبد محمد علي64025231821005021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيابراهيم شمران اياد ثرى64026231822092015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة527.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيحسين محمد سليم مريم64027231822084022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبينايف حسين صدام فاطمه64028231822212015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيحسن حمادي ستار احمد64029231821007004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبينمش حمود محسن علي64030231821178035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيجاسم كتاب راهي دالل64031231822119032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيهاشم محمد جاسم زينب64032231822111018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيخضير ياس كريم ايمن64033231821051007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيجبر مهدي حسن مريم64034231822121033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيجاسم هادي اكرم ساره64035231822137013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيممدوح محمد علي ليلى64036231822100027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيحمود دوله عاشور فاطمه64037231822107038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة518.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيهللا عبد الرضا عبد محمد زينب64038231822164012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيحمود عبد تايه حيدر64039231821032025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيسرحان هندي جليل رشا64040231822076018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيجواد فاضل حيدر مريم64041231822271051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة515.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحسين عبيد عزيز احمد64042231821173006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيعبود كاظم خضر قمر64043231822113042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعبود سلمان جابر حسين64044231821034025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيحسن فاضل عامر اسماء64045231822089004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيحاتم قاسم احمد مروان64046221821046023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيحداوي حسين جاسم سكينه64047231822119059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيمحمد كاظم احمد علي64048231821043024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيدرموك كمر خالد مساعد64049221821006050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيابراهيم اسماعيل محمد هديل64050231822195013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيحمزه محمد جاسم فاطمه64051231822143020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيمحسن خلخال حيدر رواء64052231822133013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم علي كامل هدى64053231822115056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيكاظم جبار عباس ابتهال64054231822160001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيعلي حسن حامد محمد64055231821029034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيصكبان نور حبيب ضياء64056231821032038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيحسين عيدان حسين الهدى نور64057231822079025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيديوان كاظم باسم دالل64058231822144009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيجاسم وهام محمد هاجر64059231822130038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيكاظم ذياب رياض منال64060231822220009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحسن عمير حسين ايه64061231822090007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيعلي حميد سمير امير64062231821250009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيجودة ابراهيم جليل حيدر64063231821182004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيكرو يونس العظيم عبد نورس64064231822115053
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيراشد كاظم سعيد رقيه64065231822195007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيحمزه حسين ياسر غدير64066231822164017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيراضي سلمان احمد علي64067231821172015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة500.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيالواحد عبد هادي صالح قيصر64068231821182013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمحمد جاسم احمد زينب64069231822169010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيناصر محسن حيدر شروق64070231822109031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيعباس جبار هللا عبد فاطمة64071231822136033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمزه هللا عبد محمد حسين64072231821055018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيمحسن هادي جمال زينب64073231822220004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيعبيد فضل محمد زينب64074231822165005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيحسين عبيد حمزه فاطمة64075231822133021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيضيف زيدان عباس نور64076231822120020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعبيس خالد ايهاب صفا64077231822115041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيكنين حسن غازي الهدى نور64078231822080027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحبيب حسن عدنان بتول64079231822115007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيعبيس كزار عبد حسين اسالم64080231822145002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعطيوي عيسى جندي طالب64081231821032039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيعناد المهدي عبد عباس ضحى64082231822114030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيجاسم حمد مكي علي64083231821006048

األساسية التربية كلية/بابل جامعة490.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيكاظم عيدان محمد هللا عبد64084231821161023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيمطلك هادي عامر كرار64085231821205027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيجاسم مظلوم عناد مريم64086231822145032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيبليبش هللا عبد حاكم ندى64087231822078037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعبد علي حسين مصطفى64088231821032080

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيمظلوم كاظم ثامر علي64089231821029023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيشعالن يحيى منصور سجى64090231822177009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيمحمد كاظم جواد زيد64091231821205013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيكبيحان فخري سامي نجوان64092231822113049

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعلي بدر مهدي براق64093231822119020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبينعمه مسلم مكي حسام64094271821038020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيهادي فالح مازن هدى64095231822130040

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيحسون عبد نجم سحر64096231822091022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيراضي مهدي خالد هللا عبد64097231821166006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيجواد محي حيدر نورس64098231822107047

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيعبد فهيد مدلول علي64099231821183059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيمانع منسي عكاب زينب64100231822161007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيكاظم حسين عامر زهراء64101231822088018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعاشور حسن وناس حسين64102231821061022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبينوار خضير سعد فضيله64103231822099033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيمجيد حسين مهدي حنين64104231822115010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيكاظم علي حسين ليلى64105231822140014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيهجيج عباس عصام زهراء64106231822105011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيعلي عباس رأفت كوثر64107231822114038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيمدور تماوي سعد غدير64108231822109036
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيجاسم راشد حيدر كرار64109231821044085

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيدعيم عبد طالب اكرم64110221821006007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيمحمد عيسى علي غفران64111231822110038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيضايع سعود محمد هاجر64112231822127045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعزيز عبيد رحيم مريم64113231822111039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيمحمد ابراهيم خليل فاطمه64114231822096019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيسرهيد الحسن عبد فليح ايفان64115231822086008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيراشد طارق اياد سرى64116231822117059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيراضي حمود كريم دعاء64117231822119030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيحبيب حسوني محمد سجى64118231822205012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيكاظم عبيس الكاظم عبد زهراء64119231822177004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيبجاي فرحان قاسم رضا64120221821006023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيعبيد حسين علي هند64121231822102033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيناجي عباس وهران علي64122231821014073

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعامر عبيد فارس ورود64123231822125044

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعبيد كامل رزاق زينب64124231822093043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيمحمد الكاظم عبد حسين زينب64125231822111019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيصافي محسن محمد ليث64126231821035020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجغيل عدنان رافد ميثم64127231821183087

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعبيد كاظم محمد زهراء64128231822098041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيحسون حسن ارضيوي غصون64129231822127032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيخليف المحسن عبد ناظم كوثر64130231822093085

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيزغير علي حسين هاجر64131231822115054

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيسرحان عباس سعد وفاء64132231822104037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيماجد زبون رياض زهراء64133231822115023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبينوري كاظم حسن فاطمه64134231822086047

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيعباس بخيت االمير عبد فاطمه64135231822077025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجبر كاظم حيدر امير64136271821020004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيابراهيم شهيد قاسم بنين64137231822124012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيحمزه علي صادق فاطمه64138231822160019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيمخيف مرسول مهدي حسن64139231821220007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيسلمان شعيل حسين هديل64140231822115057

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعبود حسين كريم زهراء64141231822081016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيصايل عبيد كريم اسراء64142231822079001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيعليوي هادي صالح يوسف64143231821003093

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيرشيد كاظم جواد حيدر64144231821173025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحسين علي عباس بنين64145231822113009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيجاسم محمد علي تبارك64146231822087010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيناصر عون عبد حرب علي64147231821061042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيجاسم شناوه صالح علياء64148231822118016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيدوهان ايسر ناطق ايه64149231822107007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحسين حمادي جاسم علي64150231821004070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيحسين علوان حسن حوراء64151231822271019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيخضير عبيس وهاب منتهى64152231822208017
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيعبد حسن عباس بنين64153231822091006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبيد محمد ليث كوثر64154231822111036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيزغير كاظم قاسم محمد64155271821110026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيرشيد محمد جاسم علي64156231821052055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبياسماعيل الزهرة عبد فيصل بتول64157231822205003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمردان غانم احمد علي64158231821014056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيمحمد كاظم فليح عذراء64159231822124040

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0الخارجيونبابلادبيحميد ضيهود غايب الصمد عبد64160231821400036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعبيد عالوي حامد نبأ64161261822126094

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيمظلوم مهدي حسين براء64162231822107008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيجابر االمير عبد سليم جاسم64163231821005004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيجاسم شاكر عدنان زهراء64164231822086029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيزيد عبد عباس المحسن عبد محمد64165231821061053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيهجول كريم الرزاق عبد سجى64166231822164015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيسعود حسون كريم حسين64167231821183021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيلطيف رحيمه حاتم نضار64168231822113051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيلطيف هادي علي محمد جعفر64169231821013011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيعبيد راهي باسم رقيه64170231822106011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيحبانه كاظم سعد علي64171231821063043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحسين صالح مهدي وفاء64172231822078041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيحمزة محسن كاظم فاطمة64173231822136034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيمرزه عبود رحيم علي64174231821043028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيعيسى الرزاق عبد محمد زهراء64175231822189004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيناصر كاظم جواد علي64176231821015012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيعيسى علي جبار امير64177271821110002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيعيس خضر محمد شهد64178231822166007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيحسين كريم علي ورود64179231822133028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعبيد الحسن عبد حيدر فرح64180231822092035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيحمزه جاسم حمزه زهراء64181231822196007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيحسين هاشم جاسم سلوى64182231822115036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيجبر االمير عبد علي ياسمين64183231822101034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيعبد كاظم محمد زينب64184231822102015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيداود مزاحم رعد مها64185231822102024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيارحيم حسن فلح رفاه64186231822117035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيزباله الحسن عبد محمد رتاج64187231822096006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيظاهر عباس حسين علي64188231821014062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيصياد مطر ساجد بنين64189231822107010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعبود فضل علي كرار64190231821197029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيشليع درواس جاسم حمزه64191231821042017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيحسون حسن ارضيوي نورس64192231822127043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيشاكر محمد عالء فاروق64193101821033029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيهادي الحمزه عبد جالل منتظر64194231821016072

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعلوان محمد سالم فاطمه64195231822117083

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيحسين عطيه عباس زهراء64196231822106014
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيبريهي حسين عادل علي64197231821068024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيمظلوم مهدي حسين ناديه64198231822093091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيراشد محمد سمير عباس64199231821170018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيالكاظم عبد عباس سعد حنان64200231822205005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيخضير فارس أياد مالك64201231822083037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيمهدي هادي قاسم نبأ64202231822083041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبينايف حسن الحسين عبد سجاد64203231821032036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيكاظم محسن جعفر زهراء64204231822148011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلادبيجاسم عباس راجح حسن64205231821199003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيإبراهيم جالل حسين عذراء64206231822144013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيدنان هادي عمران بتول64207231822143002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحسن علوان حسن ضحى64208231822148020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيخضير هادي سهم حسين64209231821014027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنين العباس ثانويةكربالءادبيناجي فضل عامر ماهر64210271821043021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعبد نعمه محمد زهراء64211271822102075

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعبيد حمزه حسن ايمان64212271822107012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيياسين مكي عادل أجل64213271822094001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيشياع يحيى رسم حيدر64214221821235005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيخليل اسماعيل علي اكبر علي64215231821043025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيجريو صخيري عون عبد ابتسام64216231822172001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيضاحي عبيد بهجت المنتهى سدرة64217231822115034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبينجم منعم الحسن عبد صفا64218231822115042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيراضي محسن ثامر رشا64219231822098028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة470.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم مهدي محمد امير64220231821183008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيمحمد جاسم صالح دعاء64221231822192001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيمانع منسي عكاب امنه64222231822161004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيحلبوص علي ناظم هبة64223231822136041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيسرحان صباح عالء هاجر64224231822127044

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيياسين محمد عاصم حوراء64225231822122014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعبود محمد رائد مروه64226231822087042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجباره جاسم علي زينب64227231822117052

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيهاشم شاكر اياد غاده64228231822103027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيجادر كريم احسان انوار64229231822078005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيمحمد نعمة علي مؤمل64230231821061046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيعطيه عبد كريم سجاد64231241821008027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيمهدي محمد معين هبه64232271822071041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيموسى حمادي عباس بنين64233231822144007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيحمادي عباس محمد الطيب64234231821073010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيناصر عبيد الحسين عبد حوراء64235231822117027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيعباس علي عبد حسين علي64236231821182011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيهللا عبد هادي حامد حسن64237231821200007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيعذاب سرحان زياد علي64238221821055037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيناصر عليوي حاكم احمد64239231821200002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيعلي طالب فاضل الهدى نور64240231822108026
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيعبد جيران جاسم مريم64241231822092038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمران عمران حسين بان64242231822117015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيحسن نعمه معن رؤى64243231822076015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعبيد صاحب فاخر احمد64244271821020001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيعلوان جالب رزاق عيسى64245271821110020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيكزار كاظم ماجد رباب64246271822075008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة468.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيحمزة كاظم جواد تقى64247241822121014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيعبيس كاظم سليم بنين64248231822220001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجاسم هارون جواد زهراء64249231822183010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0المختلطة المناقب ثانويةبابلادبيناجي كاظم جواد علي64250231821203004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيكاظم مزهر حسن زهراء64251231822100011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحاشي ياسين حسن حنين64252231822078010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعباس هاشم فرحان زينب64253231822093047

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعبد مراد عزيز ضحى64254231822099026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيجواد ناظم فائز اسراء64255231822101002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعبد كاظم جواد عال64256231822117073

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيكريم عمران موسى حسن64257231821028014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحمزه محمد حسن سرور64258231822113033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيجاسم مهدي العالي عبد حيدر64259231821172011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيعبد االمير عبد شاكر محمد64260231821250046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيجبار هادي كاظم شكريه64261271822102099

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيخفيف داود عمران زينب64262231822133014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحمد عبيد احمد نسرين64263231822125039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيرسن عويز الرحمن عبد زهراء64264251822102011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيحمود عمران جبار وديان64265231822124053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة466.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيمدودي قند كريم رسل64266231822114015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيالرضا عبد الحسين عبد أمير تقيه64267231822092014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيابراهيم الحسين عبد ناصر فاطمه64268231822098080

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيالقادر عبد الواحد عبد قاسم علي64269231821008101

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيكاظم الخالق عبد ماجد مريم64270231722129011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيمحمد دله ابو فؤاد غدير64271271822160038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيجواد ناصر علي مشاري64272271821150097

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيجاسم حسين علي شهد64273271822088056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة465.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيحسن حمزة حسن بنين64274231822208002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيسالم هديمي عداي عمار64275231821065029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيشيحان جميل سعدون ميالد64276231822126058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحسين رضا سلمان الدين عز64277271821011056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيحسون محمد كاظم ميسم64278231822105030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة464.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيابراهيم هادي طعمه دعاء64279231822148007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيعباس صاحب حميد صالح64280231821190020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمحمد جواد حمزه حسن64281231821014019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيايوب عبد عبيس حيدر آيات64282231822102001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيعبيد كريم عمران جنان64283231822079006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعبيد عليوي حسين وفاء64284231822117116
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيشالل لطيف ازهر شهد64285231822124035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيشبيب علي وحيد اسراء64286231822076003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيصالح مزهر محسن بنين64287271822107019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيحصيده مطر خضير محمد64288271821153067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعبود حسن الحسين عبد محمد64289231821032067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعبيد تايه سالم الهدى نور64290231822185005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيدنوش عبيس حسين سجى64291231822196009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعمران شبيب عامر عباس64292231821065024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيناصر عبد فاضل احمد64293231821160003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيحسون مردان سعيد زهراء64294231822100014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيمكطوف صالح ليث مريم64295231822111041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيساهي هادي احمد داليا64296231822115012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيسيف عراك يوسف هبه64297261822107030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيشهد االمير عبد الكريم عبد زهراء64298231822088020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيركبان نعمه عالء رسل64299231822106010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة462.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم حسين كريم انور64300231821183009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعبيد جاسم غانم افراح64301231822164004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيكريم خضير ياس يحيى64302231821016084

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيمنصور سعيد مجيد دنيا64303231822183006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيهاتف حكيم صالح منتظر64304231821251216

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيهالل الكاظم عبد باسم رسل64305231822115016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيعبهول عليوي محمد حوراء64306231822098021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيعيسى فاهم محمد فاطمة64307231822136035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيعلي ازويد حمزه ريام64308231822083013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيكمر طالب مازن اسراء64309231822087004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيحسن حمزة حسن رسل64310231822208007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيعطيه العباس عبد احمد زهراء64311231822114018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيصدام غازي قيس اية64312231822133007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيفاضل هادي حسن الهدى نور64313251822086168

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيابراهيم محمود طالل بهجت64314231821195007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيعمران محمد هاشم ضرغام64315231821008071

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيحسن طالب سعدون ورود64316231822164019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيغلوم شاني االمير عبد الياس64317241821024006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيهادي حسين علي مروة64318231822148028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيعبيد محسن خليل ليث64319231821183067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيعبود دخيل خالد زهراء64320231822140008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيعيدان عبيد كريم حنان64321231822077008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيجوده رضا محمد باسم بنين64322231822122010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيمكطوف خضر احمد طيبه64323231822079015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيكاظم حسين فاضل فاطمة64324231822208015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيكاظم محمد حازم سجاد64325231821012026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيخليف طراد عباس هديل64326231822115058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيكريم هادي ميثم نور64327231822121040

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيحسن كاظم جاسم ساره64328231822172012
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيابراهيم اسماعيل عباس اسراء64329231822195001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة السهول ثانويةبابلادبيموسى معز عقيل منهل64330231821182016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيخضير خليل صفاء مصطفى64331231821179027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيحمد محمد قاسم زيد64332231821196006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيفياض ثويني حسين محمد64333231821169045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيحسين خليف كاظم امير64334231821019004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعريبي عباس فاضل مصطفى64335231821002036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيحسين حمزه االمير عبد احمد64336231821065004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسين كاظم حسن قنوت64337231822117088

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيسراج مريض ابراهيم ساجده64338231822133016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيدبيس عبيد كريم حسنين64339231821032020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيكاظم عدنان عقيل زهراء64340271822093018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيشبيلي هللا عبد محسن بتول64341271822107015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيبخيت جهاد ناجح علي64342231821012054

األساسية التربية كلية/بابل جامعة459.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيصحو محمد عامر زيد64343231821023017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيطاهر هللا عطا حازم هللا عبد64344231821065025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعلي ياسين حامد سيف64345231821169023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيمنجل جبر عامر غيث64346231821220012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيعيدان أحمد سعد نبأ64347231822083040

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيفرحان خضير امين احمد64348231821001003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيمنسي عزيز الرزاق عبد العزير عبد64349231821061037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعباس خضير كريم كاظم64350271821022036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0الخارجياتبابلادبيسلمان كاظم يحيى رسل64351231822401017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيشاكر الكريم عبد قاسم نور64352231822088041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعمران عيسى احمد دعاء64353231822093026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعلي حسين عباس علي64354271821020041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيجوده حسن مالك ياسمين64355271822094063

األساسية التربية كلية/بابل جامعة458.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيخشه طالب مالك زينب64356231822148014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيخليف حسين كاظم عماد64357231821183062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعبود حسن الزهره عبد مهدي64358231821016074

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيوداعه الساده عبد خالد حسين64359221821222006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلادبيجابر عدنان رضا مروه64360231822108022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعبد نجم حسن كوثر64361231822111034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيجاسم محمد الرزاق عبد نبأ64362231822114043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيخضير كاظم حسن زهراء64363231822086025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعبيد سهيل غالب فاطمه64364231822124041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيحربي حاجم راشد اسراء64365231822088005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعبود عون عبد محمد فاطمه64366231822086048

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعلي سلمان عامر صفا64367231822099025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيسهيل طارش حسين ياسمين64368111822083056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعوده ابراهيم خالد مالك64369111822070071

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيهندي جميل عادل تقى64370231822076011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيكاظم مرزه كاظم مصطفى64371231821197035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيادعين كريم حسين دعاء64372231822091011
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيصدام مهدي كريم سجاد64373231821250020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيعاكول علي عبد خالد حوراء64374231822177002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيعمران عبيد فاضل بالل64375231821195006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيعلي هالل حيدر رسل64376231822101007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيصبار ذياب كريم آيات64377231822080003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيهندي شافي سمير نور64378231822114045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيناصر حمزة منصور شهد64379231822148019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيرشيد مطشر حيدر أحمد64380231821046002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيعباس الحسين عبد فالح زيد64381231821030021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيحمزه الحسن عبد محمد سرى64382231822099021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيمراد حسين علي أحمد64383111821024004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيعلي مهدي مكي نبأ64384271822070027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيعباس كاظم علي كوثر64385271822078043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيبعيوي محمد منعم الزهراء فاطمه64386271822140050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيمحمد جبر عباس سميه64387271822067039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيعبود جاسم مهدي رفل64388231822089019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيسلمان قند جوني مرتضى64389221821055055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيمحمد محسن الكريم عبد علي الحسن أبو64390221821019001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمود الكاظم عبد همام داليا64391271822140015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيراشد راضي محمد زينب64392231822194005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد حسن كريم حسين64393101821012003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيشالكه حمادي سعد غدير64394231822136029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمادي عبد الساده عبد مروان64395231821055053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعزيز هللا عبد حمزه مصطفى64396231821002035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيأيوب عبد صالح فاضل هبه64397231822127046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيمحمد خضير عايد بنين64398231822208004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعيسى كاظم حسن طيف64399231822105024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيهاشم غازي رسول زهراء64400231822117040

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيكريم مهدي فراس زهراء64401231822117048

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيهاشم عبيد علي زيد64402231821052034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيحمزه كريم حامد بسمه64403231822082002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيمهدي حسين خلف ذكرى64404231822106009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيظاهر حبيب نزار زهراء64405271822099048

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيخضير سلمان رعد محمد64406231821023039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيحمزه كطران سليم فاطمة64407231822112024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيمحمود مهدي مازن بنين64408231822124014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيخليف محيسن علي نور64409261822252021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبينشمي عمران ثامر أحمد64410231821034001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيدحام عبيس عامر روكان64411231821013021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيمطرود سعدون حيدر عذراء64412231822118015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيحريز حسن عباس جاسم64413231821032014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجاسم الرضا عبد طه حسين64414231821009035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيالحسين عبد هاشم حسين نور64415231822105034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيسوادي شنان ياسر حسين64416231821012019
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيحسن علوان عباس مصطفى64417231821046052

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيمطرود صالح خضير زهراء64418231822110019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعباده مسلم فارس كرار64419231821033091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيجبر كاظم علي فاطمه64420231822109042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيعالوي كريم عواد ميثم64421231821250053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمحسن جاسم علي حسن64422231821008032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيكاظم جواد هادي زهراء64423231822164011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة453.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبينعمه عبيد علي رسل64424231822133012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة453.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيعبد حميدان حسن فواطم64425231822078031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة453.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيبردان عطيه الحمزه عبد رغده64426231822082006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة605.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبود حسن نجاح بنين64427251842108041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة595.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيرسن رحيم احمد ليث64428271841014134

األساسية التربية كلية/بابل جامعة589.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحرحوت حسين حمادي محمد64429231841019104

األساسية التربية كلية/بابل جامعة585.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيفزع مشرع كامل محمد64430231841051091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة570.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعليه ابو هالل عبود حيدر64431241841203053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة568.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمهنا ثعبان ماجد علي64432251841009170

األساسية التربية كلية/بابل جامعة567.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيمنسي الساده عبد صباح نبراس64433231842111062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيجاسم كاظم علي زينه64434271842079053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة566.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه يوسف حسن سجود64435241842088020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة561.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيراضي جبار احمد مجتبى64436231841212020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة559.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعليوي عيدان خالد مريم64437231842090244

األساسية التربية كلية/بابل جامعة554.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائينعمه دعير الرحمن عبد جعفر64438271741010018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة551.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعلي محمد جاسم موفق فاطمه64439231842111054

األساسية التربية كلية/بابل جامعة542.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيزبار عبود سلمان احمد64440231841008009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيابراهيم جاسم رزاق علي64441231841067055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة539.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد فخري نور64442231842083039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيرزيج مجيد طارق زينب64443231842110029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن فالح صابرين64444231842124050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيكاظم غريب محمد ناظم االء64445231842127002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة536.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيالحسن عبد حيذور صباح دعاء64446231842205002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيصكبان سلمان رضا مريم64447231842145079

األساسية التربية كلية/بابل جامعة535.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيصالح مهدي سلمان هدى64448231842149034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة533.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعلي عبد علي محمد حسن زينب64449231842177016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة532.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيحداوي مزيد بشت قاسم64450231841024035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة532.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيعبيد سالم حسام زينب64451231842148018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة531.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيجغيل سيد صافي انتصار64452231842183003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة530.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيكاظم عبيس ظاهر نبأ64453231842098101

األساسية التربية كلية/بابل جامعة530.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيعيدان امير اسماعيل علي64454231841171023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعلي كامل عبدالسالم ميس64455231842144058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحسون ناصر خالد حنين64456231842119054

األساسية التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيحامد حمود يحيى براء64457231842131007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة528.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيجاسم هادي كاظم هدى64458231842187018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة528.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيراضي االمير عبد محمد زينب64459231842149018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة527.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيداود جبار الرزاق عبد فاطمه64460271842063127
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة527.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمد الكاظم عبد أحمد بيداء64461231842271058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة524.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيراضي الكريم عبد ابراهيم جميلة64462231842140011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة524.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيحسون تركي علوان كوثر64463231842139038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيرشيد حسين خضير نبأ64464231842117134

األساسية التربية كلية/بابل جامعة523.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسن كاظم غانم حمزه64465231841164013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة523.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد حسين هللا عبد64466231841165029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيديوي عبيد شاكر علي64467231841183030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسون عباس صباح الهدى نور64468231842088317

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجاسم حسن فليح دنيا64469231842120050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد كريم عبود حيدر64470231841071015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيموسى محمد رياض محمد64471231841005143

األساسية التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد يوسف صفا64472231842087167

األساسية التربية كلية/بابل جامعة520.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائينور حسن مضر محمد64473231841040046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعباس زيد عبد محمد ساره64474231842177020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبادي محي وسام مريم64475231842115109

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيجابر حسن باسم رسل64476271842059034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيرمضان حسن علي محمد اسراء64477271842083006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيرياح كريم اموري ساره64478271842069063

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعبيد هاشم محمد رسل64479231842081026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيعلي محمد صاحب انور امنه64480231842091005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة516.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيمحسن كاظم قاسم ضياء64481231841038047

األساسية التربية كلية/بابل جامعة516.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيعبود الكريم عبد كاظم حارث64482231841022009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة515.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعويز مهدي قاسم رقية64483231842080031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيعبد الحسين عبد علي محمد64484231841029028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيحسين جفات رياح مروه64485231842103043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكزار محمد حسين عماد64486231841251152

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبد زهير اسعد زهراء64487231842098041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيساير كربول صالح فاطمه64488231842093070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي فاضل عباس زينب64489231842090137

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيالصاحب عبد خلف يوسف رويده64490231842088111

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيالزهره عبد طه ياسين نور64491231842082052

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0الخارجيونبابلاحيائيكاظم محسن حبيب علي64492231841400041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس زيد عبد ناظم حسين64493251841010049

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيابراهيم عباس رزاق الزهراء فاطمه64494231842199012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيعبيد حمود حسين علي64495231841021060

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعلي حسين عالء تقى64496241842102033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيكريم ترتيب ناصر رواء64497231842167006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيعربيد فارس قاسم حسين64498231841024011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيحبيني عوده علي زهراء64499231842124036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيمحمد طالب فاضل حسين64500231841169022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلاحيائيعبدالحسن رياح ثامر احمد64501231741035001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعبد شبيب سالم مصطفى64502231841009103

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم عدنان تبارك64503231842127015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمزه مطر علي ساره64504231842119122

2889 من 1466 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسين علي كاظم حسن64505231841164010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم الواحد عبد رائد زهراء64506231842091018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيناجي كريم حامد تمارا64507231842149006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعلي محيسن ناظم حسين64508221841051011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحمزه كاظم سعد بنين64509231842082011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعلكم كاظم حميد علي64510231841033059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.6للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد علي محمد سالم زينب64511231842096038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعباس خضير حسن الضحى شمس64512231842087156

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيحسين جاسم سعيد مصطفى64513231841046030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحمزه نصر كاظم منتظر64514231841173113

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيداود بدر محمد زهراء64515231842271132

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمادي عبد سليم سجاد64516231841017078

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيشاكر هويدي هاشم احمد64517231841024002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحمد علي كامل ساره64518231842125041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعلي حليحل حيدر عمار64519231841008119

األساسية التربية كلية/بابل جامعة505.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيحسن حسين ناصر فاطمه64520271842072027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنين الحلة ثانويةبابلاحيائيعبد بدر عالء امير64521231841015005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيكاظم شنان عباس كاظم64522231841069022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيسحاب ابراهيم فالح فاطمه64523231842149024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيعبود الكريم عبد كاظم هاجر64524231842104050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيمحمد سعدي حميد زينب64525231842212008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيجواد غني اعالن فاطمة64526231842115089

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيخلخال مخيف رحمن مريم64527231842086076

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيحسين عبد الرسول عبد علي64528271841152035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد عباس مجيد تبارك64529231842271064

األساسية التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيحسن مخيف الرحيم عبد مصطفى64530231841042114

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيطالل كامل حييدر حنين64531231842144017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيجياد جباري عيدان مهدي64532241841035089

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيزغيبي الشون ابو ماجد كاظم64533101841024030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجواد جعفر سالم زينب64534231842142101

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيخليل ابراهيم صفاء مريم64535231842101032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحميدي عبيد جواد حيدر64536231841006050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيجادر مرداس حسن عهود64537231842119155

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمجيد مكي طارق دينا64538231842087077

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيعبد فاضل عباس حسين64539231841024008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحمد كاظم جواد محمد64540231841164043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمطلك شعالن هشام نور64541231842088335

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيجبر شنشول بدر بنين64542241842082018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيكشمر خلف حيدر مرتضى64543241841071055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعزيز صادق يحيى زينب64544231842087139

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيصالح كليل حيدر حسن64545231841006020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعيدان صالح علي محمد64546231841005156

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيسبتي هللا عبد الكريم عبد احمد64547231841029001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمد الكاظم عبد احمد صابرين64548231842090182
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعجيل حسن عماد نور64549231842149033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعون عبد حمزه علي زينب64550231842115061

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيحارث جدوع حيدر نور64551231842080081

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيبريسم مجيد الكاظم عبد االء64552231842176001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعباس عبد رضا آيه64553231842092008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيسلطان كاظم ثائر محمد64554231841257110

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيعباس علوان حسن رغد64555231842110015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبيس كامل زاهر رقية64556231842109065

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحمزه رجه محمد مؤمل64557231841007091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيسعدون صبر حاتم عباس64558231841187010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمحسن حمزه جبار طيبه64559231842127036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي عبد كريم علي64560271841010084

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيمرهج حميد حاتم زينب64561231842089065

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحمد رطان جاسم احمد64562231841038001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيشناوه زغير سالم حمزه64563221841254002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكريم موسى مهند بنان64564231842088030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد عناد فاضل حيدر64565231841019046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيمدير حمزه محمد اسماعيل64566231841169014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسون عبد حسن نبأ64567231842109187

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيعلي الياس محسن خديجة64568251842068015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعلي عبد كمون ثامر آيات64569231842111002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلاحيائيشياع شالل زامل زياد64570231841253002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة492.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلاحيائيعطيه كاظم جميل علي64571231841188017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيهاشم سلمان عمران قاسم64572231841038070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبد طعمة محمد اية64573231842115016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي كاظم عدنان ايالف64574231842142020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيراهي جابر مهدي انتظار64575241842080012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.6للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيعلي جواد محمد احمد محمد64576231841021070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيجاسم لطيف عامر زهراء64577231842130018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمزهر سعد صباح زينب64578231842142102

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيهادي ميزر عباس فاطمه64579241842112024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعلي عباس جواد البنين ام64580231842127003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيجاسم صباح حمزه محمد64581231841003053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيضايف عمران عبد اسماعيل فاطمه64582231842121053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيساجت محسن فاضل تبارك64583231842143009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد كريم هاشم قيصر64584231841013041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعنبر محمود كامل فضاء64585231842142161

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيتايه كامل محمد اسيل64586231842111005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيسلمان جهاد طالب ورود64587231842143034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم كريم كاظم كاثرين64588231842271251

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيخضير علي حسن هدى64589231842082055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيمحمد حبيب احمد فضاء64590231842077090

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيجواد جاسم ظافر امير64591231841032012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائينجم الحسين عبد علي مجتبى64592271841011068
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيشالكه فارس ثامر نرجس64593231842124066

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيحسين ناصر علي منتظر64594231841183051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيكاظم الجواد عبد رزاق كاظم64595231841065023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيحسن محمد ممدوح محمد64596231841041022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيهادي عباس فاضل منال64597231842106046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهادي كامل حمزه مريم64598231842271260

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحبيب ظاهر عايد اصيل64599231842121007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيبرير ظاهر علي حسين64600231841013013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد كامل مثنى احمد64601241841018008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيالعباس عبد حسين رزاق علي64602231841169045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيفتوح محمد قاسم هاجر64603231842191018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعمران علي ناظم شهد64604231842120103

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعبود داود عالء مصطفى64605231841001093

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحسون عزوز علي زينب64606231842096039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيطاهر شاكر احسان علي64607231841067050

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيشنان عباس شنان سجاد64608231841252062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيشمخي محسن علي صابرين64609231842099026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيشلب هادي عامر فاطمه64610231742117093

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبد هللا عبد فارس ورود64611231842109201

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم جاسم جعفر زهراء64612231842120064

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عبد عباس ضحى64613241842102086

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعناد كاظم جواد ديار64614231842090082

األساسية التربية كلية/بابل جامعة481.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيسعيد عباس محمد آيات64615231842108003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيناصر فوزي حليم ندى64616231842187016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمرزه علي حسوني رواء64617231842144021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد عبيس سالم دعاء64618231842271093

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيجابر فاضل عباس فاطمه64619231842078060

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجاسم رعيف رزاق هدى64620231842145092

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمزهر طاهر عزمي الزهراء فاطمه64621231842087191

األساسية التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم عدنان فاطمه64622271842057114

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجادر راقب نصر امير64623231841251033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيعبد حسين زكي منتظر64624271841152053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيكاظم حيدر علي بنين64625231842169003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيغويم ناجي محسن بنين64626231842089027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحمود مارد باقر محمد64627231841008138

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلي حسين عقيل سكينه64628231842088189

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسعد عباس سعد بنين64629231842088033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيسلمان سوادي جابر ضحى64630231842137019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيحسن عسكر كاظم طيبه64631231842145067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحلواص غازي عباس زهراء64632271842055091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيغالي عبدالرضا صباح مريم64633231842081062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيجبر كاظم طالب زينب64634231842080046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبد حسين رحيم زينب64635231842090132

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائينور عبد وحيد ماجد رغد64636251842061011
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعباس كاظم قاسم غدير64637241842220383

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيجاسم حمادي جاسم هللا عبد64638231841032046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحسن جواد مالك علي64639231841002131

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيعبود الكاظم عبد قصي ساره64640221842202010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيكريم المجيد عبد سعد امير64641231841067013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيكاظم زيد عبد علي حسن64642231841013008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعبيد هاني هادي بنين64643231842083004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمادي كاظم عيدان رتاج64644231742090059

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم عباس الزهراء فاطمه64645231842121055

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيشوان مسلم محمد زهراء64646271842089033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجياد عادي حيدر سرى64647231842271181

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيموح الهادي عبد توفيق سجاد64648241841027067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيالعباس عبد كاظم محمود علي64649231841061021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيابراهيم عباس علي زهراء64650231842099018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة476.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيدعوجي حمزه زاهر الهدى نور64651231842120142

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحنحوص هادي محي ايالف64652231842117017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسموم لزيم جبار زهراء64653221842135053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيمحمد كاظم سوادي بشرى64654231842176002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيسعود محمد قاسم حيدر64655231841256019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسين عبيد سعد ابراهيم64656231841173001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد ناظم علي64657241841005115

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيماجد محمد ثامر انفال64658231842081009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعلي عبيد حسن الهدى نور64659231842078071

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيكريم غالي هدهود زهراء64660241842115028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحميدي كردي هاني زينب64661241842121115

األساسية التربية كلية/بابل جامعة475.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيكصب حمزه فالح محمد64662231841181051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحمزة حناوي عمران تبارك64663231842117031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيهاشم حسن حيدر زينب64664231842117072

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيجبر غازي جاسم سجى64665271842071036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمزه االمير عبد حيدر حوراء64666231842087065

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمرزه كريم عمار هدى64667231842114104

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعبيس وحيد عيدان نور64668231842101037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيمحمد أركان أنور محمد64669231841061027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعلي الصادق عبد جعفر زهراء64670271842088069

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيرحيم حمزه محمود بنين64671231842086012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة473.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيدوهان حبيب بهاء مرتضى64672231841182010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة553.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعبود محمود عالء عال64673231852087043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة549.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيعبادي سواد جاسم حارث64674231851172005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة547.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيعبادي الحسين عبد قاسم نرجس64675231852143025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة537.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد عبود سعاد64676271852058104

األساسية التربية كلية/بابل جامعة536.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيبعيوي عويد حمزه الهدى نور64677231852185007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة536.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيموسى محسن عباس صابرين64678271852058113

األساسية التربية كلية/بابل جامعة533.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقياحمد موسى علي سما64679231852147016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة526.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيعلي جدوع عامر زينب64680231852213004
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة526.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمسلم عباس اكرم ايناس64681231852086005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقياسماعيل خليل هاني أستبرق64682231852081001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيعاصي هللا عبد باسم رحاب64683231852121017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد نجم هادي ايمان64684231852079006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة525.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيناصر حسين قاسم زينب64685231852092052

األساسية التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيفاضل عباس عالء طيبه64686231852134024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة523.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعبد اسماعيل علي عبد رسل64687231852078021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيرباط كتاب مكي زهراء64688231852090022

األساسية التربية كلية/بابل جامعة522.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيحسين هادي حسين زينب64689231852164015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيخليف ذفال عالوي خديجة64690231852101017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة521.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيعباس عبد حسن مروه64691231852123027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقييوسف طالب عباس حسين64692231851025006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيعبود يعقوب صباح علي64693221851046049

األساسية التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيسلمان صبح ميثم غيث64694231851012039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة518.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيعلي زباله حسن ايثار64695231852177001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيعاشور شناوه الكريم عبد حاتم64696271851153012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيفنيخ عباس علي حسين64697231851068014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيدوخي عمران حسين زهراء64698231852092041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات عشتار اعداديةبابلتطبيقيحسن عباس حامد سحر64699231852125010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيالحمزه عبد مهدي ابراهيم فاطمة64700231852111024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيراضي حسن كاظم فاطمه64701231852149017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيصايل حمزة عايد علي64702231851019051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيسالم عبد حسين سرور64703231852103014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيحسين كريم عالء هبه64704231852092090

األساسية التربية كلية/بابل جامعة513.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيزايد زبار عبيد محمد64705231851033067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيشهيد عبيس احمد اسراء64706231852124005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيصويح عبد غانم علي64707231851251201

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيحسون رضا واثق هللا عبد64708231851210011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة511.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيمنخي فاضل مازن احمد64709231851043004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة508.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيمحيل لعيبي فارس نور64710231852164020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد ابراهيم زهراء64711231852086024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيالرسول عبد فاضل حسون ايمان64712271852059013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيعلوان وحيد محمد حسن64713251851113013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة506.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد االمام عبد علي مرتضى64714271851001127

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيحسون رحيم علي زينه64715231852149013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيسلمان علي عبد حسين فاطمه64716271852083032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيالصاحب عبد الحسين عبد عدي زهراء64717231852112007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلتطبيقيعبيس دايخ معاد زهراء64718231852162001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيجدوع زيد عبد سعد تبارك64719231852088016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبد محمد حاكم رسل64720231852092031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيجابر هاني محسن ستار64721231851006031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيغنام صالح عدنان سهير64722231852119062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيمحمود طالب المناف عبد حوراء64723271852061008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة502.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيعبد االمير عبد محمد مؤمن64724251851113033

2889 من 1471 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/بابل جامعة501.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيجاسم السادة عبد فاضل علي64725231851205018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيخشه ابو خضير عيسى علي64726231851009048

األساسية التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعبيد عريان حيدر جالل64727251851010017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعجاج فضيل غالب محمد64728221851023042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيساجت وهاب سالم ريهام64729271852058062

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيلفته حمزه صادق هناء64730231852185008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مهدي عيسى فاطمه64731241852114082

األساسية التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيعبدالحسين عليوي حسين زهراء64732231852144014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقياالمام عبد مهدي الكريم عبد زينب64733231852169008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيعباس عبدالزهره محمد حنين64734231852144007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمحمد عباس خضير سجى64735231852087032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيبويدر شمران حامد زهراء64736231852090017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيصادق عبداالمير حسن زهراء64737271852056031

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيموسى جابر احمد فاطمه64738231852090036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة495.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد زيد عبد يوسف باقر64739251851116010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد زويد الخالق عبد رضا64740271851045027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة494.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيشاكر حامد ظافر اسيل64741231752138004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيصحن والي حامد محمد64742221851010101

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيجنين مناتي علي محمد64743271851151071

األساسية التربية كلية/بابل جامعة493.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسن ابراهيم حسن ميثم64744231851003123

األساسية التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيحسون علي عبد صبحي سرى64745271852094028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة492.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيمهدي صالح هللا عبد خديجه64746231852183003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيكاظم ياسين صفاء ايه64747231852116005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة491.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيحسن فالح حسن شهد64748231852121028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيمالجي ثجيل كاظم علي64749221851041051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبود سلمان عباس لطيفه64750231852092078

األساسية التربية كلية/بابل جامعة490.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس عايد منتظر64751271851010114

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيعمران سالم محمد افراح64752231852101007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيكاظم حسن عباس نور64753231852123032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيديوان الواحد عبد شديد طالب64754241851014032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيسلمان فرحان رحمن الهدى نور64755231852102035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقياسماعيل رسول حسين مرتضى64756271851010102

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه عبد ناجي زهراء64757221852155015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيكاظم شاكر قاسم مريم64758231852102033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة489.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيحمدان خضير لؤي حسين64759231851212006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.6للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحسون جبار نعمان علي64760231851021034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيعبد حسين موسى مريم64761231852144030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيزغير محمد رحيم ايناس64762231852110004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعباس كاظم علي زينب64763271852058093

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيادريس جواد مشكل حيدر64764231851038029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيكاظم جاسم احمد حسين64765231851068007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلتطبيقيجمر صبري عبيد غيث64766231851280014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعزاوي ياسين هادي شهالء64767231852078039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعباس االمير عبد عباس فاطمه64768231852090039
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيجسوم كزار حمزة علي64769231851061025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم هادي عباس احمد64770231851251032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمدلول علي خالد آيات64771271852063002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة488.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيخضير مكي مشتاق سنان64772271851014051

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيجمعه جاسم رضا سجاد64773231851251127

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيهادي محمد علي زهراء64774271852058076

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقينور عجمي قاسم بنين64775231852092016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد حمزه محمد ضرغام64776231851029017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد حسن علي حوراء64777231852110011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حسين كريم مصطفى64778221851002118

األساسية التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخابط عبود قاسم احمد64779221851311014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيهادي عبد سامي يوسف64780281851044171

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيعنين جاسم غانم حوراء64781231852145008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيمحمد كاظم سجاد ساره64782231852143015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلوان مهاوش سعد غدير64783271852095036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد ابراهيم احمد64784271851024001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعباس الكاظم عبد علي مرتضى64785231851003108

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيخضر كريم ستار شذى64786271852094030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جابر ثامر نبأ64787231852145026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيهاشم محسن غدير زهراء64788271852059043

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيمخيف كاطع جاسب هيام64789231852092091

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن علي عبد تحسين شكران64790241852121028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعبود محسن علي نمارق64791221752187026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد عباس احمد حسنات64792231852090011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعيساوي علي عبد راتب محمد64793241851014057

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيجاسم هالل رزاق ايات64794271852071002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد علي زينب64795271852087034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيصبار نعيم عباس مصطفى64796271851046113

األساسية التربية كلية/بابل جامعة485.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحمد حسين هادي حسين64797231851020032

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيبكوع بدري حيدر صفا64798231852136010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيصالح محمد نزار زيد64799251851009065

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيصافي مردان موسى محمد64800231851018042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيكاظم زيد عبد ثامر رسل64801231852183004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيحاجم هلوس يوسف حوراء64802241852093015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيضايع طه سلمان زهراء64803231852093020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة484.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيزعيتر كاظم محمد نور64804231852271082

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيجاسم حسين عبيس زهراء64805231852080025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيهللا مال محمود عامر زينب64806231852121022

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيعبيد كاظم فؤاد زينب64807231822148013

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة488.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيداود شاكر تكليف هاجر64808231822102030

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة484.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيجريو هللا عبد فؤاد بتول64809231822136005

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة483.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيعلي شهيد مؤيد شهد64810231822148018

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة482.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيحمزه محسن سائر ايات64811231822092008

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة481.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيحميد مجيد سمير سجى64812231822127027
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االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة480.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيكعيني هميم مزهر يعقوب64813231821060040

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة479.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيرديف حسن الرحمن عبد سكينه64814231822105020

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة476.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحمزة جاسم حميد احمد64815231821014002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيالواحد عبد اعبيس سالم حسين64816231821063013

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة468.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيحسين علي صخيط هاشم64817231821006075

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة466.0الخارجياتبابلادبيصالح هادي صالح فاطمه64818231822401036

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة465.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيمحمد لطيف محمد حوراء64819231822090013

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة464.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجاسم حمود علي االء64820231822183001

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة460.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحمزه كاظم حسين موسى64821231821020054

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة459.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيحبانة كاظم حمد فاطمه64822231822136032

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة458.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيبكوع بدري حيدر ضحى64823231822136026

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة457.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعزيز الواحد عبد جعفر بلسم64824231822105004

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة455.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيصدام هالل صاحب شهالء64825231822109032

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيعبود مظهر سامي غفران64826231822137016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيجاسم حمزه اسماعيل بشائر64827231822169004

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسين الرحمن عبد رياض هدى64828231822093102

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيعبد صبار بدر هاجر64829231822078038

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيمحمد ابراهيم احمد كرار64830231821020035

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة453.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيحساني محمد عامر هللا عبد64831231821028033

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيالحمزه عبد سعد حسين زهراء64832231822120006

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة452.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيناصر نصيف قاسم احمد64833231821004007

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة451.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيموسى علي اموري ايالف64834231822103005

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة451.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيفرحان كريم خضير دعاء64835231822119029

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة451.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيحسين الكاظم عبد موسى هبه64836231822123031

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة451.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيجاسم عبد كريم غسق64837231822111028

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة451.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيالميخ ابو طرخان سعد راتق64838231821196005

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة450.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيعباس محمد جاسم سكينه64839231822123020

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة450.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيمنهل علي عبد حيدر عذراء64840231822195009

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة450.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعلي حسين نصير زينب64841231822164013

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة450.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيطالب جاسم هيثم فاطمه64842231822137018

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة449.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعبيد مدلول هللا عبد مريم64843231822081030

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة449.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيكدوم عجاج علي عبد ايات64844231822126007

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة449.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيهلول حبيني علي سلوى64845231822164016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة449.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيخضر جاسم سامي حمزه64846231821009042

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة448.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعبيس خليل نجم العابدين زين64847231821185010

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة448.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمحمد جاسم محمد مرتضى64848231821169050

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة447.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيعلي مجيد حسين شهد64849231822103024

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة447.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيضايع ذيبان سالم عذراء64850231822196011

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة447.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيصخي حميد سالم مياسه64851231822083038

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة447.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيكاظم محمد خليف زينب64852231822145018

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة447.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيعباس جبار حمزه زهراء64853231822143011

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة446.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعبيس صاحب شاكر حسين64854231821065010

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة446.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيمشاري علي طعمه عماد64855231821169038

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة445.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعبيس علي محمد مصطفى اسراء64856231822099002
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االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة445.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيذرب سلوم حسين رضا64857231821010036

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة445.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيصالح عوده توفيق محمد64858231821028045

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة445.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحمزه الحسين عبد كامل زهراء64859231822093040

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة444.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيحسين جلوب كريم علي64860231821169036

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة444.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم جياد علي مريم64861231822183018

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة444.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيتركي عيسى سالم حيدر64862231821046019

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيعباس الجاسم عبد كاظم هدى64863231822105037

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيجاسم سلمان علي فاطمه64864231822195010

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيالحسين عبد عبيس حسين سجاد64865231821200019

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيعالوي محمد جاسم منتظر64866231821063077

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلادبينجم مهدي صالح هديل64867231822199006

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة443.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيحسين علي احمد ايمان64868231822093015

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة442.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيساجت جهاد مزهر مريم64869231822119086

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة442.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيالكاظم عبد حاتم بشير حوراء64870231822093022

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة442.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبييوسف رحيم كمال سهاد64871231822078027

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة441.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيالمحسن عبد فياض محمد مصطفى64872231821173067

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة441.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيحمزه حمد علي حيدر64873231821008060

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة441.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيشرهان هادي صالح محمد64874231821013037

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة441.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيهالل الكاظم عبد باسم شفاء64875231822115039

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة440.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيجغيل كاظم يوسف مجتبى64876231821183073

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة440.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيكاظم عبيس عماد حيدر64877231721027016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة440.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيرسن مونس عادل نبأ64878231822112026

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة439.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيناصر جواد قاسم هاله64879231822111051

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة439.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيمحمد فوزي قيس رتاج64880231822104012

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة439.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيمرزه اسماعيل حميد علي64881231821173048

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة439.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيالعالي عبد زيدان عماد أكرم64882231821194002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة438.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيجاسم االمير عبد حسين علي64883231821038035

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة437.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعطيه حازم حيدر حوراء64884231822111007

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة437.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيخضير ياس قصي طيبه64885231822098067

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة437.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيحسين عباس الرحيم عبد وجدان64886231822145037

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة437.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعمران عبيس علي حسين64887231821014031

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة436.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبينايف علي راشد علي64888111821151059

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة436.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيحالوي هادي زعاك زينب64889231822179007

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة435.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيمزعل ابراهيم حيدر ايه64890231822212002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة435.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيخشه عبيد فارس صفا64891231822088031

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة435.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيكاظم مكطوف اكرم انس64892231822092007

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة435.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيغدير مهدي علي عذراء64893231822093067

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة435.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيحسن حمد غني علياء64894231822205014

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة434.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيهللا عبد عبيد الرحيم عبد محمد64895231821061052

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة434.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعناد علي فالح هدى64896231822124052

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيسلمان طالب جبار مصطفى64897231821165040

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم خليل يوسف طيف64898231822183016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيصبح مطشر حسين منال64899231822140016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيجاسم انصيف مهدي غيث64900231821191010
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االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبينايف رسمي سعد الرحمن عبد64901231821183047

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة433.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيجاسم عبد ناجح امير64902231821250011

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة432.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيالعباس عبد حسين خالد حيدر64903231821169016

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة432.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيكاظم نعمه احمد رجاء64904231822117034

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة432.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيكاظم ربيح عباس رفل64905231822166002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة432.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيمزعل علي حسين محمود64906231821183079

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة432.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيحسين مجبل سالم حيدر64907231821058012

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة527.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجدوع جاسم عباس فاطمه64908231842109161

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة521.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحسين موح علي ضحى64909231842144043

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة504.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائينور جابر صادق علي64910271841010080

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة503.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعباس نوماس كاظم وفاء64911231842106056

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة495.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيصباح كاظم حاكم نرجس64912231842172023

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة492.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم عبدعون كاظم سجاد64913231841252063

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة489.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيمحمد عيسى الكريم عبد ثريا64914231842082015

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعطي مايح عايد لقاء64915231842078066

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة472.0الخارجياتبابلاحيائيكاظم صاحب حيدر شروق64916231842401022

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد هاشم ميعاد64917231842271274

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه عباس زهره64918231842149014

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيابراهيم االمير عبد سالم علياء64919271842058203

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة470.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيحسن علي عبد حسين ميس64920231842112028

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة470.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيهللا عبد نجم ماجد فاطمه64921231842130038

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة468.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمطر عبيس جاسم عذراء64922231842090197

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة466.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيكاظم ناجي عامر ريام64923231842124028

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة466.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيتايه مجول محمد حسين64924121841007045

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد ناصر علي64925231851038049

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة491.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم نصيف شفاء64926231852202008

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة486.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيحسين كاظم خضير ايات64927231852110002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة484.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيفرحان علي فاضل هدى64928231852093043

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة482.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيعباده حسين علي فاطمه64929271852070018

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة481.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعيسى علي احمد ابتهال64930231852078002

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة481.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد احمد ايات64931231852127005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة502.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيزغير داغر الحسين عبد مهدي64932221821057029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة482.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيجلوب حسين حامد حسام64933221821057006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة482.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبياحمد محسن علي عبد زمن64934271821022019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة476.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيمرزوك كاظم طالب زهراء64935231822119044

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة466.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيحسن كاظم عامر رند64936271822140021

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة459.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيسلمان االمير عبد محمد علي64937231821043033

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة453.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيجابر يونس حميد حبيبة64938231822091009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة453.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيحمود كاظم نعمة حنين64939231822104008

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة451.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيجبر حسين فرحان سرى64940231822145020

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعلي هاشم احمد ضرغام64941271821022024

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعون عبد رشيد احمد منال64942271822088077

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة449.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيعباس باقر عقيل فاطمه64943271822071031

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة448.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيمهدي كريم السالم عبد محمد64944231821029035
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة448.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيراضي حمود احمد أسيل64945231822119001

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيغازي حسون محمد زهراء64946231822129005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعباس عمران طراد محمود64947231821052087

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة444.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيعبيد مهدي احمد زيد64948231821250018

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيهاشم عبيس جعفر مريم64949231822148029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيصباح محسن سليم شهد64950231822160017

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيعبود احميد محمد شفق64951231822082014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيسلمان حسين علي زينب64952231822098048

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة441.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيعبيد نجم قاسم زينب64953231822088024

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة441.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيطالب سلمان الزهره عبد اثير64954271821021002

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعلي مخيف عباس نورهان64955231822087048

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيخيري حسين نجاح مصطفى64956231821007044

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبييوسف فخري علي محمد64957231821008124

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيعلي صالح كاظم بشار64958231821172006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمود السيد عبد ناظم ضحى64959231822117071

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيعاكول هللا عبد حسن نبأ64960231822081038

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيعمران موسى قاسم علي64961231821003063

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيعلوان سلمان عادل زينب64962231822174006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبود بيجي اسعد محمد64963271821031166

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة436.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيحسين عباس حيدر رفل64964271822108012

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة436.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيجاسور محمد سعدون هللا عبد64965271821006033

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة436.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيياس عبيد هللا عبد سهى64966231822119061

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة436.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيمخيف الكاظم عبد ناصر در64967231822109012

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة436.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعيدان هاشم هاني عقيل64968261821013076

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة435.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيجعاز شمخي علي حسين64969261821162010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة435.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيمحمد ظاهر حسين حسن64970231821030013

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة434.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسين ناصر فاخر علي64971271821044088

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة434.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيهاشم حسن ميثم نور64972231822144016

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة434.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيمحمد االمير عبد محمود مصطفى64973231821027051

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة434.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعبد حاتم حسين عباس64974231821061035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة433.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعلوان ابراهيم زيد عبد محمد64975231821032069

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة433.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيكاظم عيدان عباس حسن64976231821018008

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة433.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيعايد ابراهيم نعمان سجاد64977261821030014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة433.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجاسم علي عمران زهراء64978231822117047

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة433.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيالواحد عبد فاضل محمد ايه64979231822130003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة432.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحسين ناصر ناجح حسنين64980231821014022

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم ورور حامد حسين64981231821008042

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيطه خضير أحمد حسين64982231821052015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيفشاخ عويد كامل فهد64983221821006040

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيحنتوش مهدي معتز هادي64984231821013048

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيوشل عبد طارش الفقار ذو64985261821203024

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة431.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةبابلادبيعطيه منيهل فرحان علي64986231821258010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة430.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيرضا عبد هاشم احمد64987261821030003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة430.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعمران كامل حامد محمد64988231821032064
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة429.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعبيس حميد حبيب علي64989231821196009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيجبوري مسلم جهاد ايثار64990261822127006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحاشي ياسين علي بنين64991231722078012

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيمهدي هادي عباس علي64992231821035015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيمحمد حسين علي حسنين64993231821061014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيمنصور ثامر عدنان منتظر64994261821030035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبينعمه عدنان لؤي سعد64995271821031086

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيصبر علي محسن علي64996221821039044

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة428.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيعبد مراد ثاير امير64997271821045005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمهدي فاضل عمر مصطفى64998231821014101

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيمصطفى حمود حازم الهدى نور64999231822086056

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيكاظم جواد كامل حسين65000231821253029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيمجبل حبيب جعفر حسين65001231821061015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيماضي جبر حمزه محمد65002261821162027

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيمحمد محسن فراس زهراء65003231822102014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة427.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعطيه جادر نافع رضوان65004291821028074

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيصالح خضر هيثم ابراهيم65005271821153001

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيياس مطني خضير غفران65006231822111029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيعبيد الواحد عبد محمد نور65007231822079026

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيكاظم محمد جعفر يحيى65008231821044117

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيكعيم نعيم صالح مهدي65009221821055066

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيجاسم حسين عباس سرور65010261822083035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيزعيان صاحب محمد بسمه65011231822131007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة426.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحسن كاظم صالح زينب65012231822121014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيخليف مجيد احمد ساره65013221822171021

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيعبيد الهي علي شروق65014231822093058

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيفرحان راضي رحيم وجدان65015261822135019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعزيز فاهم فاضل حسن65016231821173016

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيمجمن بيوض حمزه علي65017231821010055

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة425.0للبنين الشوملي اعداديةبابلادبيعطيه الكاظم عبد محمد جعفر65018231821054005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة424.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيكاظم خالص شهيد احمد65019231821169002

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة424.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيجهاد كاظم جواد عذراء65020271822160036

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة424.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيخلف حسين محمد زهراء65021261822135009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة423.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيناصر خليف حسين آمنه65022231822081003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة423.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيحمزة مرزة حاتم فاطمة65023231822208014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيعلي بركات فارس بنين65024231822089009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجبر جعفر حسن جنات65025271822050019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيزمام الزم صبيح حيدر65026271821020021

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعبود عطيه كريم صالح65027231821033037

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم هادي محسن الدين شمس65028231822093059

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيجيجان تليل حسن أمير65029231821010001

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة422.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيسعيد فاضل ازهر العابدين زين65030271821031079

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة626.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيمحمد مهدي اسعد رقيه65031231842098039

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة555.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمخيف رحيم رياض نرجس65032271842060209
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة520.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيطياع داود محمد عباس65033271841015020

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة516.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعجيل كديمي حبيب براء65034271842088022

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة511.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيمكطوف مزهر فاضل فاطمه65035221842102041

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة493.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعبد فرحان نزار البنين ام65036271842094007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة491.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسون الحسين عبد باسم روض65037231842088110

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة473.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيهاشم محمد جاسم تغريد65038231842120032

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة471.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائياحمد طعمه حسين مريم65039231842089102

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيشالكه سويف فاضل عباس65040231841054064

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلاحيائينشمي رضا حسين علي65041231841201007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيدحام كريم مدلول منار65042231842220014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد سامي ودق65043231842107045

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة460.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهللا عبد عبد حسين حوراء65044231842271082

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة460.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحسن محمد جاسم شهد65045231842092106

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة459.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعبيس فاهم تحرير رقية65046231842080030

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة458.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيشرقي خليف فاضل علي65047231841007080

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة457.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيهالل صاحب كريم زهراء65048251842059236

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة456.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيغركان محسن نعمان طيبه65049271842058199

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة456.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيفياض عيدان عبود حوراء65050251742086022

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة455.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين عايد فاطمه65051231842090221

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة453.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعراك سلمان قاسم امير65052251841007028

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة452.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيلفته الزهره عبد انور علي65053231841020159

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة452.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيدليمي سعيدان الحسن عبد نور65054231842093097

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيعليوي عزيز ثائر الهدى نور65055231842091049

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيخضير شاكر هللا عبد احمد65056241841003009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمصلط كامل امين محمد65057251741010083

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيكطيف عمران سلمان سرى65058231842099023

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيديكان محمد جاسم زهراء65059231842087097

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة449.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائياسماعيل هادي صالح نور65060231842087254

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة449.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمذبوب علوان جميل حنين65061231842127019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة448.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيجبر منعم زاهر رند65062231842121029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة448.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيشاكر عباس امين البنين ام65063231842099005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة448.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجياد حسن وهاب محمد65064231741008159

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيردام عبد كاظم محمد65065231841183043

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعموري حسن علي حسنين65066231841003015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيشاكر محان قاسم رتاج65067231842109057

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة446.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيمحمد كاظم حامد علياء65068231842169024

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة445.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس معين سمير سجى65069231842088181

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة445.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيرملي سلمان محمد احسان65070251841150005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة444.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلاحيائيعليوي غريب هادي علي65071231841188018

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم اركان خالد فاطمه65072231842091038

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبيد عبدالحسين محمد جعفر65073261841012019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0للبنين االهلية الفراتين اعداديةبابلاحيائيعبيد عليوي الكريم عبد محمد65074231841048007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0الخارجياتبابلاحيائيكاظم مهدي زهير رقيه65075231842401014

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة443.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعلي خميس مرشد مروه65076261842083082
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيحسين تقي ضياء تقى65077271842147015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحمزه حسين صباح بنين65078271842088027

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيبحر وحيد ثابت رقيه65079271842054009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة442.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيهللا عبد زكي معن احمد65080231841066004

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة441.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيكاظم صالح علي بركات65081231741168003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة441.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلوان حسين حسن غدير65082251842108157

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة440.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمحسن عبدالعباس حسين منتظر65083251841007267

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة440.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيحسون نعيمه محمد علي65084241841159015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة440.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيجواد عبد موفق ايهاب65085231841038010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة440.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيصايل عزيز ناظم ظافر65086111841025033

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة440.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيجويرة عباس جاسم سيف65087241841013042

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائياالمير عبد تركي حسين علي65088231841027035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنين البشائر ثانويةبابلاحيائيحبيب محمد نجاح حسين65089231841028004

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيجاسم جداح سكران باسم65090261841173004

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيالرسول عبد الرزاق عبد احمد حنين65091231842086013

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعبيد االمير عبد حسن هبه65092271742093086

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمحمد هاشم محمد هدى65093231842144064

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيسلمان صاحب جواد تبارك65094251842170071

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد رجيب هاشم حوراء65095251742063004

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة439.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب شبيب جابر شهد65096251842100439

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعباس محي سليم حوراء65097231842271084

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيياسر عبيد كريم علي65098231841003046

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم كريم زهراء65099231842117065

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعيسى رشيد حيدر زينب65100271842068062

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعباس فضل علي نور65101271842081065

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين حسن زكيه65102251842076030

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيتمل هنين رحيم هيام65103251842170360

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيعباس علي عبد محمد سارة65104241842094073

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة438.0الخارجياتبابلاحيائيعبد قحطان مدين استبرق65105231842401003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد عقيل مسلم سيف65106101841026104

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسلمان هللا عبد مالك ندى65107231842271280

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة498.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقينصيف حسين ضياء منار65108271852062073

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة480.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيحمزه هللا عبد ستار نرجس65109231852149019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة480.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيحمزه مطشر حمزه آيه65110231852081005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة479.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيعلي محمد االمير عبد نجاح نور65111231852136015

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة478.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيمحمد هاتف حسين هيام65112231852119122

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة478.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس جابر سمير نوال65113271852072073

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة478.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيحنون علي عبد كامل حيدر65114231851029010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة477.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيعباس علي معن زينب65115231852121023

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة476.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيخضير كاظم عامر ضحى65116231852081025

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة475.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيلفته حسين علي ايمان65117231852144001

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة473.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبيد صبيح كريم فاطمه65118231852092076

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة472.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيهاشم هادي والء آيات65119231852101002

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة471.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيعبيد راضي حميد ايمان65120231852093007
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة471.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيسماوي ناظم عدي رضاء65121231852102005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة471.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيهادي عبيد عدنان حوراء65122231852102003

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة470.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيبلور فخري قيس رضا65123271851014044

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة469.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيساجت الحسين عبد الصاحب عبد زهراء65124271852055031

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة469.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد الحمزه عبد رياض اسراء65125251852089002

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة469.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيحمزة سلمان جاسم هللا عبد65126231851018027

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة469.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيراضي حسين عادل تمارا65127231852101016

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة469.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحميد ابراهيم محمد خضر65128291851003092

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة468.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيكوكز خضير ناصر شفاء65129231852089029

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة467.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعمران فاضل فالح ايمان65130231852127007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة467.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيسليمان هاشم هللا عبد عذراء65131271852160088

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة467.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمرزوك عبيس ثائر حيدر65132231851067035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة466.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي محمود حاتم شيماء65133241852101035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة466.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيعباده سليم سمير جنان65134241852108012

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة466.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيظاهر خضير حبيب ضحى65135271852058115

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحمزه الزهره عبد الخالق عبد رواء65136271852058059

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيجبار كاظم الكريم عبد مصطفى65137291751013037

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيثامر سعيد سمير حوراء65138251852096018

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة465.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيفندي شهد فيصل عذراء65139231852144024

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيالكريم عبد الزم هللا عبد علي65140221851253011

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيشبيك عزوب علي حسن65141271851034007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيكتل عبد محمد زهراء65142271852063059

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيعبد رسن كريم بنين65143231852077010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسين علي ريتاج65144271852060020

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة464.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعبد حميد علي زينب65145231852127036

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة463.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيصكبان عباس مكي محمد65146271851011043

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة463.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عبد حسين رقيه65147251852076019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة463.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد كاظم سمير نورا65148231852205016

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة463.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجواد محسن كريم سجى65149291852052055

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة463.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم جبار محمد االء65150221852102009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة462.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيرضا حسين ناصر علي65151271851019069

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة462.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيعلوان حمزه محمد انتقال65152231852153006

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة462.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيرزوقي وهاب قاسم دعاء65153231852086019

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة462.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيغليب عباس فاضل مصطفى65154271851152051

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة461.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيديكان رحيم حسن زينب65155231852145013

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة461.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقينجم سعد الكريم عبد فاطمه65156231852113029

الطب كلية/النهرين جامعة704.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد علي65157121841026081

الطب كلية/النهرين جامعة703.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيلعيوس غازي حامد ضحى65158221842135093

الطب كلية/النهرين جامعة703.0للبنين المسائية االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيسلمان منيخر محمد عباس65159221841315014

الطب كلية/النهرين جامعة703.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالوهاب عبد باقر محمد مرتضى65160181841006090

الطب كلية/النهرين جامعة702.9للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيمحسن موحان هللا عبد تقوى65161221842421012

الطب كلية/النهرين جامعة702.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير الدين سعد أحمد65162121841001003

الطب كلية/النهرين جامعة702.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيالغني عبد المهدي عبد اسعد محمد65163271841029048

الطب كلية/النهرين جامعة702.6للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيناصح يوسف هيثم مصطفى65164221841080047
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الطب كلية/النهرين جامعة702.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم عالوي حسين نادين65165271842077086

الطب كلية/النهرين جامعة702.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرسول عبد فاضل جواد محمد صادق محمد65166101841026213

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيداود هاني محمد أنصار65167181842236005

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبيد جاسم حسين بدور65168271842060034

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمشكور كاظم حسين علي65169221841002137

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحوذان خضير زامل ابتهال65170221842204005

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيحبيب صادق حبيب صادق شاكر65171221841041025

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعنيد شناوه عقيل بتول65172221842162015

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيخلف حسين مرضي احمد65173311841004096

الطب كلية/النهرين جامعة702.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح محمود حاتم أيه65174111842113010

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد علي محمد65175221841093073

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيحسين جبار علي مؤمل65176221841372013

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيرمضان هللا عبد احمد اسيا65177101842120004

الطب كلية/النهرين جامعة702.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلي لفته ستار اسيل65178271842060017

الطب كلية/النهرين جامعة701.8للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشكري طالب هيثم حيدر65179121841001029

الطب كلية/النهرين جامعة701.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصادق جعفر محمد فراس ايات65180121842109010

الطب كلية/النهرين جامعة701.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي هادي رعد ليث65181121841001060

الطب كلية/النهرين جامعة701.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطر عبد تحسين فاطمه65182121842109094

الطب كلية/النهرين جامعة701.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير نصير نور65183121842109123

الطب كلية/النهرين جامعة701.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالمنعم عبد لؤي غانم لؤي65184231841047078

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصيخ زعون كاظم مريم65185101842223072

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيناجي فاضل ياسر كلثوم65186191842139075

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمادي هاشم محمد كرار65187221841002189

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيفرحان خليفه سعد اطياف65188261842091005

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن مهدي فالح هللا عبد65189251841031393

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس عبيد سلمان منتظر65190231841009113

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيهليل عطشان ثامر مهدي65191221841098136

الطب كلية/النهرين جامعة701.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائينزال زايد ماجد شهالء65192101842136039

الطب كلية/النهرين جامعة700.9للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرستم شبيب هيثم حيدر65193121841001028

الطب كلية/النهرين جامعة700.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائييوسف محمد هاشم مظفر زهراء65194121842109055

الطب كلية/النهرين جامعة700.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيسى حسين القادر عبد محمد65195101841028092

الطب كلية/النهرين جامعة700.7للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيسليم محمد سالم تبارك65196221842421008

الطب كلية/النهرين جامعة700.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد حيدر امير65197101841028018

الطب كلية/النهرين جامعة700.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم حسين سعدي در65198121842109027

الطب كلية/النهرين جامعة700.5للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجويد عبد حميد زهراء65199221842323203

الطب كلية/النهرين جامعة700.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيرشيد طالب رشيد محمد علي65200121841001053

الطب كلية/النهرين جامعة700.2للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيرحم زبالن أمجد أُمنيه65201221842159002

الطب كلية/النهرين جامعة700.2للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيداود هللا عبد محمود علي65202111841050018

الطب كلية/النهرين جامعة700.1للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجخيم مهدي محمد حنين65203221842323188

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي صادق مكي زيد65204101841205046

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم ضيدان فالح العابدين زين65205231841008068

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكاظم نايف الجليل عبد حيدر65206231841008060

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيمحسن جبر علي ميسم65207231842154081

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيد مكي سجاد65208271841001091
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الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمنصور كاظم عوده علي65209221841002158

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجعفر الرسول عبد حيدر زيد65210111841037030

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعباس لعيبي هيثم زينب65211151842057027

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمودي نعمه ياسر انوار65212121842109009

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعالوي جدوع حيدر الهدى نور65213221842141158

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيورد شابث علي زهراء65214221842141080

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين رضا محمد65215181841006077

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحمد شحيل علي مؤمل65216221841307132

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمحسن عالوي عماد شكران65217221842143110

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيشهيب مهدي صالح سعد65218291841020016

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس مجيد حامد نبأ65219121842114040

الطب كلية/النهرين جامعة700.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعزيز نوري رباح حيدر65220211841005032

الطب كلية/النهرين جامعة699.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيالكريم عبد كامل علي محمد طه65221131841010057

الطب كلية/النهرين جامعة699.9للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيصالح جبر عدي حسين65222221841080013

الطب كلية/النهرين جامعة699.9للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحبيب محسن رياض هللا عبد65223151841012023

الطب كلية/النهرين جامعة699.9للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد فاضل رسول غسق65224111842215136

الطب كلية/النهرين جامعة699.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوده فالح محمد ريما65225141842094060

الطب كلية/النهرين جامعة699.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد رمضان خالد احمد65226141841007004

الطب كلية/النهرين جامعة699.7للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جعفر علي تبارك65227151842057010

الطب كلية/النهرين جامعة699.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفاضل عباس بشير بسمة65228141842129010

الطب كلية/النهرين جامعة699.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغالم قاسم محمد بتول65229131842121012

الطب كلية/النهرين جامعة699.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعود ضاري اياد ربى65230111842113033

الطب كلية/النهرين جامعة699.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد جاسم حيدر صفا65231101842078084

الطب كلية/النهرين جامعة699.4للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي لطيف جاسب الزهراء فاطمه65232101842091072

الطب كلية/النهرين جامعة699.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عزيز عامر زهراء65233121842109050

الطب كلية/النهرين جامعة699.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيربيع محي لقاء امير65234271841029008

الطب كلية/النهرين جامعة699.3المتميزين ثاتويةواسطاحيائيمهدي طاهر محمد حسنين65235261841040008

الطب كلية/النهرين جامعة699.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود علي حسين اكاليل65236101842078007

الطب كلية/النهرين جامعة699.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد كريم محمد غاده65237141842094123

الطب كلية/النهرين جامعة699.1المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الحسين عبد عمر مروه65238141842094157

الطب كلية/النهرين جامعة699.1المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعران سعد نامق شمس65239131842108042

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيعلي حسين محمد ريام65240211842173024

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيعلي حميد علي فاطمة65241211842104024

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيعباس محمود جمال علي65242211841014059

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود اتهام خالد65243211841013040

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيحمد مطير صباح محمد65244261841009097

الطب كلية/النهرين جامعة699.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جميل احمد تبارك65245101842100024

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمطلك حزام منصور هللا عبد65246101841051005

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان محمود سعد ياسمين65247101842223091

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيالعزيز عبد غضبان سوسن أريج65248211842291001

الطب كلية/النهرين جامعة699.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير سمير ساره65249101842078071

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمد حميد جابر نبأ65250211842143086

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيداخل جوحي علي حسن65251281841008009

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعلي حسين علي مسرة65252261842116076
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الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيحسن فالح راضي حيدر65253241841074013

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس خضير سعد نادية65254231842117132

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيحمود سلمان نوري طيبة65255221842169035

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمحمد درويش علي زهراء65256221842209077

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهنا محسن عادل هللا عبد65257111841037048

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علي بالل عباس65258111841028029

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمحمود صالح عباس قاسم65259251841012087

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان عليوي جاسم مرسلين65260111842080097

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان خلف محمد الصادق جعفر65261151841005022

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين حاجم سالم علي محمد65262151841022012

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحمود عبد حسن أسيا65263221842204003

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسن الرضا عبد عالء محمد65264221841098114

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عودة حسن الدين صالح65265131841026017

الطب كلية/النهرين جامعة699.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر هادي نوفل احمد65266141841010019

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفعيل جبر هادي فرح65267141842086163

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد عباس عمر انفال65268141842101006

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحمد علي سالم حسين65269201841001051

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيمصطفى حميد مجيد محمد65270201841017031

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعبيد نجم ميثم سجى65271221842135088

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعطيه كاظم احمد يقين65272221842135148

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيحسن الرزاق عبد عالء حنين65273181842205014

الطب كلية/النهرين جامعة699.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيمجيد عماد مناف زهراء65274211842137035

الطب كلية/النهرين جامعة698.9للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم شذر عامر شهد65275151842057034

الطب كلية/النهرين جامعة698.8الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد المهدي عبد اركان الهدى نور65276101842100107

الطب كلية/النهرين جامعة698.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرضا عبد علي حسن تبارك65277111842113018

الطب كلية/النهرين جامعة698.7للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجوده جاسم هشام صهيب65278131841037034

الطب كلية/النهرين جامعة698.7للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل محسن مهدي منار65279141842112066

الطب كلية/النهرين جامعة698.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم جميل الرزاق عبد كرار65280141841007066

الطب كلية/النهرين جامعة698.6زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالهادي عبد احمد حسن محمد65281141841010069

الطب كلية/النهرين جامعة698.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد نعمة سالم ايك65282141842129007

الطب كلية/النهرين جامعة698.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حميد جاسم رقيه65283141842129017

الطب كلية/النهرين جامعة698.6للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الكريم عبد صالح اسالم65284141842129004

الطب كلية/النهرين جامعة698.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجعفر صدام محمد ساره65285131842121076

الطب كلية/النهرين جامعة698.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهالل علي عبد الدين نصر دانيه65286111842113028

الطب كلية/النهرين جامعة698.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد محمد طالب ابو جعفر ساره65287121842109065

الطب كلية/النهرين جامعة698.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد عباس سعيد زيد65288101841002031

الصيدلة كلية/النهرين جامعة693.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان خلف سلمان زينة65289121842118050

الصيدلة كلية/النهرين جامعة690.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن كاظم جعفر ابرار65290121842092005

الصيدلة كلية/النهرين جامعة685.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمحمد مخيلف حسين هللا عبد65291261841038055

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي الحسين عبد علي زهراء65292121842109051

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيباقر محمد الحميد عبد علي نورهان65293121842109125

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاكر االمير عبد عادل منتظر65294141841007086

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.2للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعلي حيدر ليث علي65295211841020053

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عزيز محمد داليا65296121842109024
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الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيسهيل فرج كريم ابراهيم65297221841029004

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيغزاي الجليل عبد جميل حسين65298221841096015

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعلوان ناصر محمد اسراء65299221842209013

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيسعدون عجمي عدنان غفران65300221842309019

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفاضل يعقوب عدنان مريم65301131842104047

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيلفته رزاق خليل ايمان65302221842311046

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرج هادي نبيل محمد65303131841001077

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى محمد احمد مينا65304131842070222

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيبهجت ناظم محمد سما65305271842056178

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد خضير رائد رقيه65306271842060073

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائينعمه جاسم محمود علي65307241841076065

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيراشد كاظم اركان منتظر65308261841038117

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيأحمد طه وليد الرحمن عبد65309101841019073

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيموسى علي حسين علي65310211841278035

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيناصح منصور جهاد ساره65311101842095030

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعوده كعيد صبيح زهراء65312101842115069

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود لطيف خالد تقى65313101842120018

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيسليمان حميد ماجد سجاد65314211841011036

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد فرمان حسين زهراء65315211842135042

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيحسين كاظم اسماعيل ديمه65316211842097030

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيسلمان هادي زيدان الملك عبد65317211841065050

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي فاضل هادي رقية65318121842107073

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكريم رؤوف عمار الهدى نور65319121842107216

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيتقي علي حيدر شمس65320121842107138

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم رحيم علي الفقار ذو65321251841031277

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي احمد جليل مالك65322111842082061

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم خضير سالم علي65323141841050013

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخريبط حيال حسن مريم65324141842111128

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيهللا جار محمد غانم احمد65325181841054003

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن احمد هيثم أيه65326141842107001

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم عبد قاسم ياسين65327141841027048

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمايع حيال كاظم ايه65328141842140016

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائييوسف احمد شهاب ساره65329141842129030

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن حمود حامد زينب65330141842117031

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد صادق الناصر عبد حسين65331141841016030

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغزال محمد هيثم ابراهيم65332141841016002

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزيز نوري فنار نورا65333141842078098

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن كاظم عباس حسين65334141841026018

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيبصير خليف كريم شموس65335221842203076

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائينجم اكرام طارق ديانا65336201842109025

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحسين علي عبد عباس65337221841019088

الصيدلة كلية/النهرين جامعة684.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي مهدي صالح معتز65338111841010074

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.9للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف ابراهيم خليل علي65339131841037044

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمظلوم غافل محي زهراء65340271842077044
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الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرجب علي كاظم محمد65341131841016078

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.7الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحسن داود جاسم علي65342101841002060

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.6للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيناصر اسماعيل حامد حسين65343231841047032

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنحوش الحسن عبد سمير مروه65344141842094156

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي بالي مظفر علي65345121841001054

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا طارق عصام ُعال65346131842121097

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.4للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالمهدي احمد مصطفى65347131841020085

الصيدلة كلية/النهرين جامعة683.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمزبان ابراهيم اسماعيل احمد65348131841016004

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة649.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عباس الكريم عبد اطياف65349141852134004

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة649.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيمجبل حمود خالد العزيز عبد65350191851017005

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة649.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد عطيه صباح زهراء65351251852108013

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة648.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيحامد رشيد حامد رشيد65352101851002005

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم علي حسن زهراء65353131852080015

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي حبيب عادل علي65354101851026081

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمناتي الحسين عبد جميل مريم65355101852107014

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان حسين صفاء غدير65356111852110042

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة645.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةتطبيقيحادث ابراهيم عمر زهراء65357131852240002

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة645.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيالمحسن عبد نوار نصر علي65358101851014076

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة644.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالكريم حرب عمر فاروق65359131851001057

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة644.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خضر ياس احمد65360111851009006

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة644.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان شمال باسم الرحمن عبد65361101851043020

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة643.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحسن محمد حسن اسراء65362121852118005

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة643.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان سعود حازم هاجر65363221852412007

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة643.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيياسر فاضل سامي منتظر65364241851001094

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة642.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيضاحي حسن فليح مصطفى65365111851037065

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة641.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيعباد بديوي وزير مسلم65366191851016009

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة641.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقياحمد علي احسان فاطمة65367201852145008

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة641.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيحمزة مزهر مالك امير65368111851008010

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة641.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد نجم رياض ايه65369121852118011

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن خلف عالء شمس65370111852105023

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيعطية صائب هيثم روان65371101852101016

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم سلمان سرحان محمد65372251851205111

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم ميثم احمد65373271851014007

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس جبر نعيم مصطفى65374141851028066

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة639.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارتطبيقيكعود حمد محمد يوسف65375191851012043

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة638.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمصطفى ناصر العزيز عبد علي65376121851030075

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة638.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين محمد باسم هللا تقى65377101852101006

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة629.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمود جاسم الدين صالح رانيا65378121852123001

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيزباري خليل هللا عبد محمد65379251851001213

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة620.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى مجيد شاهين ايناس65380201852120004

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة620.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيعويد عبيد محسن عداي65381281851018042

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة620.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيصادق رحيم محمد علي65382161851121033

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيسبتي خليل عماد احمد65383271851029002

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي محمد محمد لمى65384111852105032
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المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود مجيد ياسر زهراء65385111852072024

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيرزوقي حامد حيدر علي65386111851400012

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبجاي صباح الزهره عبد كرار65387151851005078

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقياحمد علي حكمت محمد65388191851011044

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيفرج خليل علي محمد مروه65389181852176020

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد الدين صالح احمد هللا عبد65390131851031045

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي احمد ناظم فاطمه65391101852103016

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلطان سعيد الحسين عبد رضا علي65392141851047058

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة617.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمزه حسن الخضر عبد يقين65393101852077030

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة617.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد مجيد خالد محمد65394111851058108

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة617.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيمحمود شاكر محمود شاكر65395261851049016

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيعزيز ضيول عبيد حيدر65396221851058010

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيراضي سلطان محمود سجاد65397121851015010

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف محمد ناصر زهراء65398121852093011

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبتو الجين كوركيس هيوي65399141852072067

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيدحام عباس مهدي شجون65400231852079026

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطشر محمد جاسم الدين صفاء65401141851023053

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيفنجان محمد يوسف غدير65402161852184074

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجواد محمود علي حسن65403121851002019

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرسول عبد الكريم عبد سعيد سجاد65404141851170019

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيحسن شاكر ابراهيم اسامة65405191851114002

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرؤوف الرحمن عبد خضر محمد65406121851031097

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيدعاس سبع خالد نور65407101852120065

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسر علوان الكريم عبد المهدي محمد65408141851022055

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرؤوف حسين عمار زهراء65409141852078016

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد جواد سعد علي65410131851008036

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود محمد محمود يقين65411131852091061

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيمهاوي غالي علي زهراء65412281852063017

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم الوهاب عبد ثائر ابراهيم65413101851003001

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجابر شمخي حسن نور65414121852121020

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن الزهرة عبد جبار مرتضى65415151851009052

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاسم محمود شاكر عثمان65416111851012013

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيحميد هللا عبد محمد شهد65417111852110037

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحطاب عبود كاظم علي65418141851036036

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة613.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيفهد صالح علي ليث65419111851021094

المدني قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة613.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيالعزيز عبد حسن احمد العزيز عبد65420191851011028

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة614.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد حازم مروان احمد65421101851019028

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة605.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقييوسف شاكر باسل احمد65422181851002002

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة599.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا فتح محمد ابراهيم رانيه65423101852089004

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة598.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسن نذير دينا65424141852134011

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة594.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف زيدان فاضل تبارك65425101852101005

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة588.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرضا عبدالوهاب احمد زهراء65426131852108002

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة587.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود شاكر خالد الحسين65427131851020004

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة586.2للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحسن نجم ابراهيم نجم65428231851021050
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االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة582.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس خلدون سنان احمد65429121851002005

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة581.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقياغا باشا ترف عامر احمد65430131851244003

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة580.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسلمان هامل الكريم عبد ايه65431151852056001

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقياسماعيل خليل فراس يسر65432101852099013

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة574.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود مجيد الحميد عبد منال65433111852110052

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة573.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيراضي زغيلي علي بتول65434111852112006

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة573.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عبد شوقي نور65435141852149014

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة572.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبريسم رشيد علي حيدر65436151851001028

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة571.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبداالله خالد داليا65437131852091016

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة571.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيجابر انور وميض حسن65438271851030019

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة571.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد هللا عبد احمد عدنان65439111851022016

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة570.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيعبد حماد كاظم ابراهيم65440191851007001

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة570.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيموسى صبحي عماد تسنيم65441101852136002

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة568.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيموسى سلمان صادق سجاد65442151851020019

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود المجيد عبد عادل احمد65443131851016001

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمدب حاتم عباس حاتم65444111851013009

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيحسين كاظم علي امير65445261851020004

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلي حسين حيدر هاشم65446251851031183

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة566.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبدن محسن محمد دعاء65447141852089007

االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة566.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس جهاد احمد اديان65448141852132001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم حسن علي65449271841005160

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعياده صويح كريم سارة65450281842052046

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيسنيد صاحب اياد علي65451231841003038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجمشير احمد سالم جنات65452151842047028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين جاسم وليد مالك65453111842113079

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان يونس علي سارة65454101842100056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداري محمد ليث فاطمة65455131842071089

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحريز علي قاسم سرى65456231842142119

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين عماد جعفر65457131841045012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن فيصل علي فرح65458211842139118

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائينصيف عدنان احمد علي65459111841010037

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيداود صاحب قيس محمد65460121841001076

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي علي امنية65461111842110007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.5المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيدلف قحطان قاسم محمد65462131841016077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصادق قاسم الكريم عبد ديما65463121842109028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيفرحان ياس طالل احمد65464211841030001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي ابراهيم عدنان محمود65465101841020158

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح علي كرومي ايالف65466101842116011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس فاضل هيثم ضاري65467111841039019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيدرب احمد علي احمد65468271841002010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائينجدي جمعة احمد حوراء65469261842109025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيمحمد حمود سالم مروه65470311842031023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.5للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيارزوقي هوبي رافع محمد65471131841020072

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.5للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيموسى الدين محي مفيد روان65472101842115062

2889 من 1488 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرضا محمد فاضل عامر زينب65473101842078061

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.3المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين هادي ماجد احمد65474111841010003

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيرعيد عبيد حميد ابراهيم65475231841169001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة659.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهادي حسين احمد مينا65476131842087095

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة685.7للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناصر جبار الرحمن عبد فاطمه65477141852112016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعيدان الحسن عبد مهدي ميثم65478251851200076

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة622.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقييوسف عكوبي رعد بالل65479111851021023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة622.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي فاضل عباس آية65480131852091001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيكنيص فاضل عباس عالء65481221851036052

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة616.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد خابور محمد هيثم65482121851013038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة615.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد فؤاد رائد احمد65483111851018009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة613.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمد عبدالرزاق منير محمد65484131851022074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة651.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جعفر فيصل ساره65485121842109066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة651.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليل محمد سمر65486211842140122

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة649.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز عبدالحسين عبدالكريم مصطفى65487131841010125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة648.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد حامد ظافر محمد65488101841042018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة644.7للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكحيط عبدالواحد علي جنات65489131842121019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة644.3للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد اللطيف عبد ظافر عمر65490101841048015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة643.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي سليم مصطفى داليا65491121842109025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة643.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزة جاسم عبدالرضا محمد65492131841003050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة641.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيطعمه صاحب حسين حيدر65493141841021040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي صبيح عامر غدير65494121842086037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة637.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن جاسم كامل علي65495101841026169

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة637.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيهادي محمود ليث هاجر65496111842127049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة635.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيأسماعيل مهدي محمد مينه65497141842094178

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة635.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيطاهر كاظم اصف محمد65498141841011092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة635.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين ابراهيم خليل منتظر65499131841012147

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة634.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم خليل فائز الهدى نور65500141842094188

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة634.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجودت فائز الفقار ذو علي65501101841002061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة634.2للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجابر حسن الرحمن عبد اسامة65502101841026033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة634.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين كاظم رمضان مؤمل65503141841026055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة633.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيوحيد سلمان داود فاطمه65504121842095043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة633.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا رزيج رحيم شمس65505131842070134

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة631.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيطعمه الكريم عبد غسان تبارك65506111842113020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة631.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين الرضا عبد محمد سامي65507121841030071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم سليم محمد زينب65508131842070107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيشاكر جابر محمود احمد65509111841048004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيباقر جعفر سعود علي65510121741002024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيدويج عبود جاسم ميامن65511101842103032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد ضياء احمد نبأ65512141842114027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة629.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم اسماعيل قيس رسل65513131842087023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة629.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين كاظم محمد ديار65514111842114030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة628.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد حسن ضياء حسن65515111841010013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة628.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمنصور الوهاب عبد ادهم آن65516101842223002
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة628.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطارش عبد فاضل علي65517141841026046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة627.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين قحطان غسان االء65518131842121005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة627.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعجيل سمير رزاق حوراء65519151842055017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة627.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته شيال عمار غاده65520151842042064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة627.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائينويديس ياسين علي افنان65521101842119005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة626.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين عالء احمد65522131841037006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة626.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعداي احمد المنعم عبد اسامه65523231841008018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة626.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيفهد ثامر احمد مينا65524101842120099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.8للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخضر جعفر خالد غسق65525151842057038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجهيد ستار صالح نورالهدى65526131842118205

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين جاسم حسين روان65527111842096018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلوم الجبار عبد الكريم عبد مصطفى65528101841014066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين خزعل زهير احمد65529101841026013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة632.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاكر زكي نزار هللا عبد65530101851019101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة579.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد محمد سالم ايمن65531141851048007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصاحب مرزه سرمد جمال65532131851014009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيشاوي خضير حبيب سجاد65533101851008020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة573.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي الجبار عبد محمد علي65534111851058083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة572.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرختطبيقيعريبي طالل حازم ليث65535111851040006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالوهاب عبد محمد سعد حسين65536121851015006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم هادي حيدر مقتدى65537241851001089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة566.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيساجت خضير حسين امير65538231851001007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة566.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيأشهاب طالب مشتاق كرار65539161851108028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة565.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محيسن شاكر تبارك65540221852207002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة564.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيفهد خضير حسين سرمد65541231851001021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة564.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ناصح حامد العابدين زين65542161851049059

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة675.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان حسين علي لينه65543141842112057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة674.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعكلة قادر مؤيد فاطمة65544281842051042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد شهاب سعد شمس65545121842109075

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة671.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد مهدي رعد نبأ65546111842113088

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعبد كاظم موفق تبارك65547261842097021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة668.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيسيد رشك بهاء زهراء65548111842077013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة668.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيصالح تحسين قتيبه ساره65549171842286207

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة668.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد صباح احمد مريم65550141842078077

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة668.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيزيدان طالل قيس ضبيان65551171841013035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة666.8المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيهادي حسن هشام مريم65552131842108062

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة666.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيزغير ماضي باسم شيرين65553261842088068

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة666.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم احمد رعد علي65554111841005047

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة665.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيابراهيم لعيبي جمال افنان65555281842063007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.9للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمهدي عمران ميثم علي65556271841029040

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير ماجد حيدر مالك65557141842086187

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي احمد عباس حوراء65558141842107014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيهادي محمد احمد مرتضى65559141841021146

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالزم جبير فوزي زهراء65560141842111063
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمزه محمد عادل غدير65561121842089057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمود شاكر منى65562101842119065

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عبد رفعت بان65563141842090014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.8للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد الكريم عبد عمار ساره65564101842115092

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعلي محمود علي حسين65565211841004029

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائييعقوب اكرم عالء شعاع65566111842103033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي اللطيف عبد سعد غنى65567111842074040

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيمحمد الدين نور جيماز نور65568201842111039

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته الرزاق عبد محمد نور65569141842067076

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع ماضي مهدي دانية65570141842074045

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي عبدالعالي فارس منتظر65571131841030101

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم سمير اسعد تبارك65572131842070040

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسعيد سالم احمد امنه65573231842088018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسليم غازي لؤي هدى65574131842108073

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيراضي علي هاشم احمد65575281841151014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عباس اسعد نافع65576101841011080

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة638.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيصالح الرضا عبد يحيى االء65577281852050002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة635.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيعبد مدب محمد مرتضى65578261851036021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة622.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيناصح بناي رائد محمد65579161851365155

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة622.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيعاثور منور محمد عباس65580281851101027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة620.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد محسن سالم باقر65581141851047014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة619.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان ياسين الزهرة عبد زينب65582161852260012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيخليل محمد نجم محمد65583191851013032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فليح حسين مهتدى65584161851060193

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة617.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيسعد ياسين مسلم مؤمل65585161851140087

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة617.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجمعه جواد منير علي65586131851031064

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة682.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون كوكز نوري شهد65587101842102033

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة680.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمحمود هالل منصور سجى65588291842085097

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبدالرضا عبدالواحد ايمان65589131842086008

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمسير لطيف صفاء السجاد علي65590131841031036

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن ناصر وارد حنين65591141842100025

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيالنبي عبد يعقوب ثائر فنن65592111842066049

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن حيال عبدهللا شهد65593131842086049

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيكريش الزم طالب زهراء65594281842062025

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد علي احمد العابدين زين65595221841093033

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيقادر علي احمد حنين65596211842135021

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم شعبان فراس منار65597101842119064

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس هادي حسين آيه65598121842093001

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيدعيبل جاسم علي مصطفى65599211841042019

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيهللا عبد طالل احمد محمد65600211841020058

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد صبار نعمان رسل65601101842077026

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيخضر ابراهيم صالح ابراهيم65602171841022008

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.5للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيالباقي عبد داود علي الرحمن عبد65603101841048009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.5للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائييوسف عمران عادل نور65604131842121118

2889 من 1491 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائياالمير عبد كاظم عوض فاطمة65605231842087188

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشعيب كاظم عباس نور65606141842074160

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيعزاوي خلف قحطان مسك65607181842140031

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عبد فتحي آيات65608141842135001

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد مهدي عقيل حوراء65609141842108021

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحيال صبيح نوري محمد65610151841022015

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيابراهيم جبار ستار نرجس65611151842080114

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيصادق موسى هاني شهد65612211842145070

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد رمضان كفاح رهف65613101842079013

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيناجي الواحد عبد مؤيد شفق65614231842088192

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة681.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي ابراهيم عياد علي65615141851023075

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة679.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيلعيبي عواد احمد دينا65616101852102006

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيحزيم زغير محمد سجاد65617111851024014

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعليوي محسن احمد مريم65618101852118028

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيكمبار الصاحب عبد ستار علي65619121851001006

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالوهاب عبد المطلب عبد زياد زهراء65620141852135009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة674.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد علي صادق محمد65621101851020129

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة674.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد مهدي جاسم جعفر65622101851008008

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد هللا عبد مصطفى فاطمة65623121842107177

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد راضي حيدر زينب65624121842093015

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد سلمان بشير دينا65625101842120029

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد ابراهيم خليل زينه65626111842114050

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة675.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائينصر بحر خالد وليد65627101841029053

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة673.9للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفته عبد كاظم علي65628131841037051

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة673.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيصالح هادي علي هبه65629211842148047

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة673.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس رضا علي زهراء65630101842093018

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد فلح حيدر فاطمه65631141842094136

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين ناصر عالء امنيه65632101842112001

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي شيحان احمد عائشه65633101842089022

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفته جاسب علي هديل65634131842076030

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياصدار ظاهر صالح فاطمه65635141842078064

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيفرحان عبدهللا احمد انفال65636191842160005

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيخلف محمد حافظ اسيل65637211842139013

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة671.0للبنين االهلية تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيخلف أعبيد سالم ساهر65638181841057013

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة671.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان فزع شاكر زيد65639101841026091

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة671.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيوعل حسن محسن عال65640121842107152

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة671.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمد خالد شهد65641191842246062

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة670.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيرشيد محمود علي حوراء65642261842111011

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة670.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم حميد محسن هبه65643101842117109

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمزه ناجي لواء فاطمه65644141842094142

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم خليل الحكيم عبد زينب65645101842115079

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعلي غازي محمد الفا65646201842352055

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود محمد ضياء رانيه65647131842126016

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحمادي كيوش فاضل قاسم65648271841005208
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الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعويد خلف حسين زهراء65649271842056104

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس قحطان يعرب زهراء65650101842115075

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة648.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد الوهاب عبد ليث غفران65651101852120047

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلف مجيد احمد زهراء65652141852099009

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة640.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقينجم سهيل احمد سارة65653121852108013

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة637.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيسعد كاظم عمار هبه65654101852077028

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة636.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقينجم سلمان مرتضى زينب65655271852058097

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة636.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد خلف عدنان غدير65656141852074030

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة635.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد اسماعيل رياض ريم65657101852079004

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة630.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيخزعل شنيت حسين ياسر65658111851023039

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة682.4للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي الرزاق عبد مرتضى65659141841170051

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم طالب مشتاق فاطمه65660111842091040

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبادي موسى عبادي هند65661151842046185

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهويدي راضي حسين االكبر علي65662121841026063

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة678.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرسول عبد احمد محمد ابراهيم65663141841007002

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.4للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيجواد محمد كاظم حسين65664111841050006

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحنظل حسين ضياء نبا65665141842080046

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينايف كاظم عادل مريم65666141842086176

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد ابراهيم عامر كناري65667121842093030

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي مزهر قيس مريم65668131842117154

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الدين فخر خالد زهراء65669101842091041

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة677.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائييحيى بشير ظافر احمد65670101841002007

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.8للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد حامد حكمت دينا65671101842137026

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين مالك انسام65672141842094021

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.2للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبيد رحيمه ماجد زينه65673131842284027

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعيسى الرحمن عبد احمد فيصل65674101841026191

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد حسن ليث حسن65675101841026061

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عباس صالح سجى65676101842091048

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة676.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد جليل فارس هلن65677141842134127

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة673.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن محمد قاسم ساره65678101852094013

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير محسن نوار رقيه65679101852103008

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة667.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس جعفر باقر محمد رباب65680111852080013

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة665.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيرمضان حسين صباح نور65681101852091034

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيصالح عزيز ستار معاذ65682201851048117

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة661.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيكاظم صالح محمد احمد ياسين65683271851011054

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيداود الرسول عبد زهير صادق محمد65684121841031147

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة657.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن قصي لؤي امل65685111842215008

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة655.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي محمود ضياء تماره65686131842100011

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبداالمير علي حسن منار65687131842070214

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح احمد مروه65688101842078108

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة652.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرزوقي هوبي عمار سناريا65689111842113057

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة652.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسين جعفر صادق زينب65690231842114047

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة652.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي المهدي عبد حيدر العباس65691141841034007

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة652.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضير الجبار عبد جميل دعاء65692101842086042
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المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة651.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جبار ستار باقر65693141841017017

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة651.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم باسم عادل ميالد65694131842089034

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي هادي حبيب فاطمه65695141842112050

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصدام كريم القادر عبد عال65696131842072039

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود جاسم رحيم مينا65697101842091090

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيجعفر عباس سمير فاطمه65698101842120081

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطلوب هاشم قاسم مريم65699121842087055

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة649.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن مؤيد احمد شامل65700101841002035

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة649.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكركز سلمان محمد علي65701141841042027

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة648.9للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيعباس محمد عادل زهراء65702141842220044

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة648.2المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد خليل عادل هللا عبد65703111841010029

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة648.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود جبر عبدالستار زينب65704131842121063

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة647.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين ارحيم صادق رقيه65705121842109036

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيتوفيق الواحد عبد احمد ايالف65706111842062016

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبيد الحمزه عبد احمد هللا هبه65707121842123014

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمودي علي محمد عصام حسين65708111841003010

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة647.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان سامي قصي هاجر65709101842120114

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيرستم عالوي فوزي زينب65710231842087131

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة646.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعويد راشد عوده احمد65711111841025005

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة610.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن جوير حكيم مصطفى65712111851021115

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة606.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيلبش طالب عادل بدرالطالب65713111851002008

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة601.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيشنان سالم نزار براء65714231852120003

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة597.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعكله يونس سعد زينب65715111852071024

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة596.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين محمد المنعم عبد محمد سجاد65716141851022039

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة592.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيناجي عباس ماجد مريم65717131852121003

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة592.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيخلف اللطيف عبد باسم زبيده65718101852099009

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة591.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد الجليل عبد المنعم عبد نور65719101852095030

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة675.5للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيناجي عباس فاضل محمد65720271841029061

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد محمد رحيم هللا عبد65721101841017046

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة672.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيداد هللا وسين احمد ناز65722211842135083

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة669.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد نوري حيدر علي65723251841009148

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة669.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيبس دواي عبدالحسين حنين65724131842121023

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة667.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعيدان كاظم نهاد احمد65725141841007015

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة667.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمطر الحمزه عبد فاهم حسن65726241841001058

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة667.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةكربالءاحيائيرشيد ناجي ضياء فاطمه65727271842145006

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة666.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيوناس حسن محمد بنين65728271842077015

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة666.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد عودة عادل عبير65729101842089024

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة665.9الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين نافع محمد عمر65730101841002071

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة665.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحذاف فاضل نبيل هدى65731211842143099

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة664.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتوما االحد عبد اياد ساره65732141842094091

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة664.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف عبد انور هللا عبد65733101841026124

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة663.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيرزوقي فاضل علي حمزه65734231841047036

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة663.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن صاحب حسن فاطمه65735141842094134

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة663.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسين سليمان علي محمد65736171841011286
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واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه احمد محمد65737231841047082

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيخلف كاظم جالل محمد65738231841020231

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات االهلية العراقية العائلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيداود سهراب لقمان الكوثر65739151842062001

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيوهاب يوسف سجاد هدى65740121842086053

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد ابراهيم سليم يوسف65741121841026152

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائياحمد عدنان ليث اماني65742231842092014

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيحاجم لطيف محمد زهراء65743221842150025

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمدجعفر محمدحسن باسم تبارك65744131842086016

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة661.7للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيارحيم الجبار عبد الستار عبد لبنى65745111842067087

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة661.3للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيسعيد عبود سعد أيات65746281842052005

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة661.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم محمد مؤيد عزالدين65747131841020054

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة660.9الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم كاظم علي هللا عبد65748101851002009

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة650.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم شعبان شريف محمد ضحى65749121852107042

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة629.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن امين حسام مهند65750141851022064

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة625.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيعبيد ناجي محمود ناجي65751131851244009

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة625.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبود محان محمد احسان65752101851017003

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة623.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم امين زهراء65753221852146018

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة623.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عادل محمد ايمن65754131851005010

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة622.0للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي حسين حيدر الحسن65755141851046002

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف الرزاق عبد نزار مروه65756141842149061

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيفهد هللا عطا مهند طه65757101841006015

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة662.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم وحيد اياد زينب65758111842138011

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة661.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحمد مهدي نصير محمد65759221841084024

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيوادي هللا عبد كامل لمى65760111842067088

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة660.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيامين محمد اسماعيل عبدالحق زينب65761131842073041

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة659.7للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي عدنان جنان نورهان65762121842109124

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة659.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد مداح وسام الرحمن عبد65763101841002045

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة658.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبيد الكاظم عبد جواد فاطمه65764121842105111

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة657.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حميد جاسم حسن65765141841010028

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة657.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغيالن بدر ضياء جنات65766131842076005

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة656.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد هوبي سعدي احمد65767101841002005

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة656.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالفتاح عبد عيسى الفتاح عبد الحسين65768131841016012

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة656.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيالغفور عبد حجاب اياد نبأ65769101842083013

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة655.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان جالل حامد زينب65770141842094078

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة655.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيداد هللا وسين احمد نور65771211842135087

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة655.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسلمان ابراهيم قيس عذراء65772121842020044

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفيصل مجول احمد موج65773101842100096

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد جدوع هادي روز65774141842068010

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن كاطع علي رفل65775141842090033

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجودي جاسم عالء غدير65776121842107158

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة654.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيتوفيق صديق محمد ربيع فنن65777121842103023

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمدحت فخري وائل حسين65778101841002026

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود اسماعيل محمد عمر65779111841203096

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد هللا عطا مهند ميقات65780101842116039
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الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى خزعل ضياء اسيا65781141842093001

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءاحيائيخضر بكتاش خضر اكبر علي65782271841047015

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة653.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد عكلة مظفر فاطمة65783101842083012

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة618.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير جليل معن كرار65784101851015040

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة613.5للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقييوسف شوكت علي حسن65785101851048006

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة612.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيشيت محمود عماد هللا عبد65786111851011037

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة610.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح اللطيف عبد محمد رغدة65787111852114011

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة607.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقينجم محمود ضرار اسراء65788121852093002

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة607.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيباقر حسن فاضل جعفر65789111851006034

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة605.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي سردار ماجد رسل65790131852095005

الشبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة603.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيزاير اسماعيل علي حسين65791111851008017

العلوم كلية/النهرين جامعة679.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيولي كاظم سالم احمد65792141841023003

العلوم كلية/النهرين جامعة656.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرزن جبل حامد ضحى65793141842073062

العلوم كلية/النهرين جامعة656.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسهيل محمد جاسم رويده65794101842095027

العلوم كلية/النهرين جامعة650.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهليل مطشر حسن علي65795151841005067

العلوم كلية/النهرين جامعة648.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود حمزه طيبه65796101842098017

العلوم كلية/النهرين جامعة644.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي قدوري منذر بان65797101842115025

العلوم كلية/النهرين جامعة638.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيجميل عبدالمنعم عبدالوهاب ابراهيم65798191841019004

العلوم كلية/النهرين جامعة634.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجابر عبد علي بشرى65799111842065018

العلوم كلية/النهرين جامعة632.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد حسين حيدر زهراء65800111842072032

العلوم كلية/النهرين جامعة631.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيجاسم جهاد مظفر احمد65801211841004013

العلوم كلية/النهرين جامعة626.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم محمد موسى محمد65802111841041022

العلوم كلية/النهرين جامعة626.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحشاش عايد الرزاق عبد المهيمن عبد65803101841205071

العلوم كلية/النهرين جامعة622.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيناجي الستار عبد مثنى غاده65804101842137067

العلوم كلية/النهرين جامعة620.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود هندي علي كوثر65805101842109071

العلوم كلية/النهرين جامعة619.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم الفقار ذو فاطمه65806111842088033

العلوم كلية/النهرين جامعة618.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود سلمان عال65807101842120075

العلوم كلية/النهرين جامعة615.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعيد محمد خالد وليد نبأ65808141842142037

العلوم كلية/النهرين جامعة612.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعزيز كريم مجيد االء65809131842116002

العلوم كلية/النهرين جامعة608.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين الصاحب عبد قاسم زينب65810121842094111

العلوم كلية/النهرين جامعة608.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين خليل سرور65811131842127008

العلوم كلية/النهرين جامعة608.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسين غازي ثامر الهدى نور65812231842114097

العلوم كلية/النهرين جامعة607.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخيرهللا لطيف محمد تبارك65813131842093030

العلوم كلية/النهرين جامعة606.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبيب رزاق القادر عبد زينه65814121842094113

العلوم كلية/النهرين جامعة605.5الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصطفى نوفل السالم عبد ابراهيم65815101841002002

العلوم كلية/النهرين جامعة604.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد جبار عدنان زينب65816141842140065

العلوم كلية/النهرين جامعة604.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيفواز ابراهيم واثق محمد65817191841019085

العلوم كلية/النهرين جامعة603.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفاضل صبحي فاضل ساره65818101842078072

العلوم كلية/النهرين جامعة603.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالغفور عبد الرحيم عبد محمد منار65819101842136058

العلوم كلية/النهرين جامعة602.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطر لطيف نصيف ايات65820121842090004

العلوم كلية/النهرين جامعة602.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعبد عباس قاسم نرجس65821271842081063

العلوم كلية/النهرين جامعة602.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيرحيم علي حسين موده65822231842087233

العلوم كلية/النهرين جامعة602.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيرداد ناصر عدنان زهراء65823221842163025

العلوم كلية/النهرين جامعة602.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسرحان علي خالص شفاء65824101842129011
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العلوم كلية/النهرين جامعة600.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس خالد زينب65825111842109059

العلوم كلية/النهرين جامعة599.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد غني نبيل مريم65826131842120023

العلوم كلية/النهرين جامعة597.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد خالص خريسان دينا65827101842116015

العلوم كلية/النهرين جامعة597.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل فؤاد فاروق نور65828111842072091

العلوم كلية/النهرين جامعة597.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حسين رياض ريام65829121842106034

العلوم كلية/النهرين جامعة595.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد حسن عالء سرى65830121842107134

العلوم كلية/النهرين جامعة595.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمندول الواحد عبد حسين مريم65831111842105076

العلوم كلية/النهرين جامعة594.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعكلة سهم سلمان فاطمة65832221842113165

العلوم كلية/النهرين جامعة594.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين فليح كاظم عفراء65833121842092043

العلوم كلية/النهرين جامعة593.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيكيطان كاطع سرحان االء65834271842069006

العلوم كلية/النهرين جامعة593.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد حمادي ليث علي65835111841019022

العلوم كلية/النهرين جامعة593.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر غركان علي الهدى نور65836141842105039

العلوم كلية/النهرين جامعة592.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخان خان خداداد نظام علي65837151841011070

العلوم كلية/النهرين جامعة592.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطني هادي عماد وضاح65838111841018105

العلوم كلية/النهرين جامعة592.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمحسن الحسن عبد علي سرى65839271842064073

العلوم كلية/النهرين جامعة591.6للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد وهيب عثمان علي65840131841010081

العلوم كلية/النهرين جامعة591.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعبد محمد قاسم رسل65841221842143060

العلوم كلية/النهرين جامعة590.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير عبيد جاسم طيبه65842101842116028

العلوم كلية/النهرين جامعة590.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد فاضل مهدي تبارك65843121842089020

العلوم كلية/النهرين جامعة590.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرسن شنان عوده ضحى65844121842094135

العلوم كلية/النهرين جامعة590.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود عبد صالح ايه65845141842090010

العلوم كلية/النهرين جامعة589.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد انس عامر أمنة65846111842075002

العلوم كلية/النهرين جامعة589.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيعواد حمد شعبان فرحة65847191842168023

العلوم كلية/النهرين جامعة589.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا كاظم محمد منار65848141842114026

العلوم كلية/النهرين جامعة589.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوحيد عليوي صبيح منار65849141842111133

العلوم كلية/النهرين جامعة589.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمزعل الرحمن عبد عادل الزهراء فاطمه65850101842086088

العلوم كلية/النهرين جامعة588.5للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائييوخنا ابراهيم اشور اشورينا65851141842091002

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزه عباس فاضل امنه65852111842084016

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد احمد ورود65853121842120017

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصبار حاتم علي فرح65854101842079023

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين لطيف محمد لطيف65855131841024021

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعناد عدنان قحطان خولة65856101842118022

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيياس حسن احمد المهيمن عبد65857111841160019

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجيد سلمان مجيد حنين65858101842115043

العلوم كلية/النهرين جامعة588.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد محمود شاكر رحمه65859121842106027

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيمحمد كريم صاحب رحاب65860211842092023

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمرداس الغفور عبد احمد ساره65861101842079017

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيفتحي الجبار عبد سعد عائشه65862101842077057

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي محمد منير قيس65863271841005209

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف جاسم احمد باقر محمد65864131841031058

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبد الفتاح عبد رفعت طيبة65865191842141066

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح كاظم علي مريم65866141842134095

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم ياسين رعد رفل65867141842081010

العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيديان عويد محمود محمد65868141841022069
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العلوم كلية/النهرين جامعة587.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائياالمير عبد الفتاح عبد حمزه سلمى65869181842238015

العلوم كلية/النهرين جامعة586.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان محمد ناظم احمد65870101841014007

العلوم كلية/النهرين جامعة586.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبد وحيد سالم عباس65871221841001088

العلوم كلية/النهرين جامعة586.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم اللطيف عبد مهند عمر65872111841040018

العلوم كلية/النهرين جامعة586.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن جبار حيدر راجحة65873111842071030

العلوم كلية/النهرين جامعة586.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيإبراهيم جليل عدنان مهند65874141741019094

العلوم كلية/النهرين جامعة585.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ايوب خلدون محمد65875131841020071

العلوم كلية/النهرين جامعة585.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرجب مهدي صالح عباس65876131841020035

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرزن جبل حامد امجد65877141841179005

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيداود هاشم الجبار عبد يسر65878101842115213

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائينعمان احمد الناصر عبد سال65879101842102030

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم حامد هيثم عائشه65880101842115130

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائينجم معين علي مروة65881111842110084

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرمضان صادق جالل ورود65882111842074058

العلوم كلية/النهرين جامعة585.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفرحان الستار عبد كريم عال65883121842104022

العلوم كلية/النهرين جامعة584.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيحسون كاظم ابراهيم فاطمه65884231842104036

العلوم كلية/النهرين جامعة584.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرج صالح مازن رند65885111842091026

العلوم كلية/النهرين جامعة584.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمتعب خلف مظهر غزوان65886211841009128

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى محمد محمود سجاد65887111841058045

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيلوكي رحيم اياد محمد65888241841203158

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعناد عبيد محمد طيبه65889131842101040

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد هللا فيض دالور احمد تارا65890101842115029

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم غالب علي حسين65891101841014016

العلوم كلية/النهرين جامعة583.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالحسن عبد عون عبد محمد زهراء65892151842080056

العلوم كلية/النهرين جامعة549.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيمهدي عباس علي زهراء65893111852103011

العلوم كلية/النهرين جامعة548.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حسين قاسم كوثر65894121852090027

العلوم كلية/النهرين جامعة545.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد محمد سليمان مريم65895141852067027

العلوم كلية/النهرين جامعة543.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم حبيب الكريم عبد كوثر65896141852090030

العلوم كلية/النهرين جامعة542.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد شاكر فرج فيصل65897241851203244

العلوم كلية/النهرين جامعة541.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد حسون سعدي نور65898121852121021

العلوم كلية/النهرين جامعة539.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيبسمار علي عدنان حمزه65899111851156024

العلوم كلية/النهرين جامعة534.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيحقي طارق أسامة تبارك65900111852105007

العلوم كلية/النهرين جامعة530.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيزيدان عيسى صالح الدين عز65901111851047008

العلوم كلية/النهرين جامعة524.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيزباله جعفر عيسى هاجر65902101852099012

العلوم كلية/النهرين جامعة522.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدالي ابراهيم خليل دينا65903141852067007

العلوم كلية/النهرين جامعة522.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس مزهر اثير علي65904131851031053

العلوم كلية/النهرين جامعة521.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحاجم حمزة صالح مريم65905111852068015

العلوم كلية/النهرين جامعة520.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيياسين احمد عمار حنين65906101852102005

العلوم كلية/النهرين جامعة519.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي حمود قتيبه الرحمن عبد65907101851020073

العلوم كلية/النهرين جامعة519.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم احمد جمال مريم65908141852100034

العلوم كلية/النهرين جامعة517.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالدين عمر حسيب محمد هللا عبد65909121851202040

العلوم كلية/النهرين جامعة517.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي عباس جاسم عباس65910121851030056

العلوم كلية/النهرين جامعة516.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفنيطل كاظم محمود شهد65911151852080010

العلوم كلية/النهرين جامعة514.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيرجب محمد كريم ايالف65912111852109007
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العلوم كلية/النهرين جامعة513.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي عبدالصمد اطياب65913131852087001

العلوم كلية/النهرين جامعة513.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيملبس نعيم هادي عباس65914221851307102

العلوم كلية/النهرين جامعة513.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس كمال فائز رشا65915121852093010

العلوم كلية/النهرين جامعة512.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجميل نذير نزار نادين65916141852112025

العلوم كلية/النهرين جامعة512.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان عالوي سلمان اسامة65917121851206006

العلوم كلية/النهرين جامعة512.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس مهدي صباح مريم65918121852117027

العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين ارزوقي عادل امنه65919141852104003

العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف محمد عزت احمد65920191851066004

العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمندول الواحد عبد حسين فرقان65921111852105030

العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيناصر حمزه محمد تبارك65922141852077007

العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينصيف كامل طالب مالك65923141852072055

العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيفيصل ياسين فاضل محمد65924221851053051

العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيالعزيز عبد االله عبد غسان عمر65925101851019121

العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد ثجيل قاسم علياء65926111852108029

العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان محمد بشير آيات65927111852109001

العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد صبحي ياسين يوسف65928101851014112

العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد طارق اياد شهد65929111852062016

العلوم كلية/النهرين جامعة500.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشحاذة صالح عماد صالح65930131851001030

العلوم كلية/النهرين جامعة500.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد محمد الصمد عبد محمد65931101851046009

العلوم كلية/النهرين جامعة500.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد علك بيع ر زهراء65932111852217020

العلوم كلية/النهرين جامعة499.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس علي محمد حسن جعفر65933131851010016

العلوم كلية/النهرين جامعة499.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد هللا اسد محمود محمد65934121851030102

العلوم كلية/النهرين جامعة499.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمود حسين عادل نقاء65935121852110018

العلوم كلية/النهرين جامعة499.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيصكر خليل اسماعيل فرقان65936101852109021

العلوم كلية/النهرين جامعة498.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيشمران حمزة جاسم حسين65937111851021031

العلوم كلية/النهرين جامعة498.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالكاظم عبد جواد فراس سجى65938121852107034

العلوم كلية/النهرين جامعة498.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيراغب رضا المناف عبد راغب65939151851011025

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد الرضا عبد محمد حسين65940111851037024

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرضا عادل بشير سرى65941141852150015

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيسدخان عباس بهاء مريم65942111852127031

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان القادر عبد محمد القادر عبد65943101851019090

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد مصطفى احمد مصطفى65944101851046011

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيالرزاق عبد محمود محمد جاسم65945191851020021

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم مطنش محمد طيبه65946141852134025

العلوم كلية/النهرين جامعة497.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم سلمان وسام نهى65947141852133026

العلوم كلية/النهرين جامعة496.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم فرحان حيدر سما65948111852101015

العلوم كلية/النهرين جامعة496.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم حامد احمد هللا عبد65949101851017036

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة640.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيحسن محمد مهدي صالح هدى65950181842238028

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة634.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسين هادي علي محمد زهراء65951271842055103

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة631.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد صبيح وليد مريم65952111842075047

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة579.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيياسر شمران رعد احمد65953251841010011

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة578.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجواد هدهود علي زيد65954291841002060

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة574.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر حسون عالء رتاج65955131842093043

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة571.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيشالل اسعد سفيان مصطفى65956311841024172
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الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة568.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد طه عامر خطاب65957101841026084

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة568.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي خضير ياس خضر65958111841012014

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة567.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيسعيد هللا عبد نجم هللا عبد65959211841022026

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة567.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلوم علي حسين علي65960111841037055

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة567.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخماس سلمان هللا عبد نبراس65961141842067069

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة567.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود محمد سامي احمد65962141841023001

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة567.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيصادق طعمه عالء محمد65963101841005026

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة565.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد الحسن عبد سعد العابدين زين65964141841023014

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة565.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوحيد الحسين عبد ناصر سجى65965141842149041

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة563.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين فائق امنيه65966111842067012

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة562.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خضر محمد عمر65967101841029036

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة561.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحافظ عبدالرحمن احمد دانيه65968131842117046

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة561.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيفرج جاسم نصيف مالك65969311842080052

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة560.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد هالل عدي منار65970101842119063

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة560.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائينده ظاهر عدنان علي65971101841041052

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة559.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد سعيد عادل عائشة65972111842066039

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة559.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم عطا هشام احمد65973101841020022

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة558.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيشريف علي تحسين بتول65974101842116012

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة557.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصبوح فهد حسين حوراء65975141842116003

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة557.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عواد عادل مريم65976141842091022

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة557.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيصادق سلمان عالء عال65977151842057035

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة557.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعبيد صالح سلمان زهراء65978261842108050

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة557.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمفرود حسين علي زينب65979151842040069

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة556.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود عبيد عائد رنا65980111842114041

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة555.5للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم غازي ليث سما65981131842070127

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة555.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن كنفذ حسين ساره65982111842076084

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة554.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيطويرش خلف علي انامل65983111842062015

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة579.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر محمد قاسم زهراء65984141852085004

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة534.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود الكريم عبد سمير عمر65985111851200122

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة522.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعباس جاسم مسير عمار65986271851004051

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة522.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عبد حسين علي زهراء65987131852087008

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة521.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمود سليمان طالل قتيبة65988111851016076

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة519.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيعامر عواد حسين فاطمه65989221852141019

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة519.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفتطبيقيصالح خلف علي حسن65990251851024003

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة516.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم عبد عمار رغد65991131852074005

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة516.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكريم الحسين عبد علي حسين65992121851030037

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة515.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالثانية الكرختطبيقيعمارة اسماعيل وليد محمد65993111851183004

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة513.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيمحمد حسين جمعة محمد65994211851022020

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد حمد سعد علي65995251851200034

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس خضير هشام زمرد65996111852064017

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج اسماعيل احمد ابراهيم65997101851020002

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان كاظم حسين مؤمل65998141851011037

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيدرويش جواد محمد علي زينب65999101852086009

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة505.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين طاهر احمد محمد66000111851037053
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الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي كاظم ماجد امين66001141851015004

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالسيد عبد حسن عالء احمد66002151851010001

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة682.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان سعيد عبدالعزيز صبا66003131842070142

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة679.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي مؤيد احمد66004141841018015

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة678.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيعبد كريم علي نبأ66005211842156039

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة676.6الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الفتاح عبد لؤي مصطفى66006101841028103

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة676.4للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصبير حسن فارس حنين66007141842129013

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيمحمد الخضر عبد خالد رند66008231842094019

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيعبد حسن طالب وسناء66009211842146052

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد ضايف جمال اسراء66010111842071001

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيذياب محمد مظفر بشرى66011111842103012

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيذياب محمد موفق امنه66012111842103003

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيعثمان خالد عدنان دنيا66013201842139026

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيرضا كريم منذر حسين66014201841067012

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحميد عبد حسين عامر ضي66015141842107033

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيرشيد مجيد ثامر زبيدة66016321842032002

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة673.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود جبار مهدي محمود66017131841001082

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة672.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس صبري عادل ريام66018111842070044

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة672.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علي زهير رانيا66019111842070034

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة672.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحبيب هللا عبد الكريم عبد زينه66020111842074019

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة671.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الرزاق عبد الوهاب عبد زينب66021101842077038

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة671.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد رشيد ضرار ايالف66022131842073011

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة671.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا نصر شوكت مولود هدى66023101842106035

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة671.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخريبط محمود عماد فاطمه66024121842112116

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة671.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمودي محمد سليم الهدى نور66025121842086050

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة670.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود علي حيدر كرار66026111841010051

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة670.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد ثابت عماد ماريا66027131842112031

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة670.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنباراحيائينايل عبيد مؤيد عمران66028191841059008

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة670.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عادل آيه66029101842115004

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة669.9الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل الكريم عبد ثائر وسام66030101841002096

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة669.7للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجابر حبيب علي رياحين66031131842121042

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة669.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود احمد طارق ايالف66032141842078010

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة669.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمحمود ابراهيم سمير سالي66033211842148024

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة669.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد الدين حسام مهند عال66034141842111100

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة668.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد قاسم مريم66035101842100088

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة668.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد الدين بهاء احمد دانيه66036101842078024

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعاكول محي اكرم فاطمه66037131842100062

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود خيري محمد مريم66038131842072048

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا فتح حبيب كامل زينب66039141842086103

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصبيح غزاي كريم مريم66040141842133056

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالعزيز عبد الفتاح عبد خلدون اسيا66041141842094012

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة667.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيمحسن حيدر احسان مروه66042211842145088

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة666.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيفعيل اجبير فاضل زهراء66043101842117054

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة666.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خالد محمد سرور66044101842102029
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االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة665.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس سلمان القادر عبد نور66045101842221075

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة665.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيرشيد حكمان عباس ميسم66046211842138120

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة665.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيصابر محمد عدنان حوراء66047201842145009

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة665.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيياس فاضل محمد رنا66048111842110036

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة664.7المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم محمود ليث ياسر66049111841010081

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة664.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشراتي وحيد نجم منار66050141842094171

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة664.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد مجيد فالح دعاء66051221842143056

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة664.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيراهي سلمان جميل استبرق66052111842079001

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة663.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمزه جاسم حامد نور66053141842133059

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة663.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد امين محمد شهد66054101842136038

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة663.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبدن كشكول الرحمن عبد مسرة66055141842068027

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة663.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم شذر ضياء عماد66056181841141071

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة663.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحرز حسين رحمن مخلد66057141841170048

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة605.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيحمادي عطاهللا علي مصطفى66058261851016044

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة602.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين جبار سالم علي66059131851002029

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة601.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمهدي خلف قحطان احمد66060191851019006

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة601.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا جبر اشريف ارحيم رسل66061141852090016

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة598.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزغير علي عادل زهراء66062141852079019

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة596.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي احمد عباس زينب66063141852107010

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة589.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم عباس خليف مصطفى66064111851007039

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة587.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد ابراهيم خليل براق66065121852106005

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة586.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي حسين اسماعيل االء66066101852099002

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة584.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيثامر ورور طه ورده66067211852102032

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة584.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفهد ماهود صالح سجاد66068151851005052

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيصاحب موسى طاهر مريم66069271852069045

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة579.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيثامر العباس عبد جابر هللا عبد66070291851025057

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة579.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح عجيل صادق رغد66071121852118019

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة576.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيسلمان داود جبار نور66072231852128015

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة576.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعبود فاضل عباس احمد66073271851002275

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة576.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد احمد محمد منتظر66074131851019021

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة576.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد هللا جار جبار علياء66075141852140041

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة576.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيجرو زايد حسين كرار66076221851230014

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة567.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد الرحمن عبد عمار سما66077101852136006

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة561.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريم احمد الستار عبد مريم66078141852111041

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة561.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف داود سلمان حوراء66079141852108006

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة561.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن محمد احمد ريم66080101852090013

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة560.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد عفتان ناصر أوس66081111851018004

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة559.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيابراهيم كامل ابراهيم تبارك66082211852097015

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة559.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيكيف علوان محمد علي66083221851372001

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة557.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عليوي سالم مريم66084141852067026

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة556.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد عامر وسام مالك66085111852073047

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة554.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف حميد مثنى غفران66086141852105013

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة553.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيدبيس عبيد فاضل هللا عبد66087111851021069

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة552.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبد محمد قاسم ميس66088261852087022
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الحقوق كلية/النهرين جامعة694.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف سلمان صفاء فاطمه66089121822099059

الحقوق كلية/النهرين جامعة663.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود خليفه الحق عبد نازك66090101822090045

الحقوق كلية/النهرين جامعة658.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيجعفر علي قاسم رؤى66091111822064024

الحقوق كلية/النهرين جامعة655.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيحلو رحيم عادل زهراء66092121822091017

الحقوق كلية/النهرين جامعة653.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل عدي حكيمه66093121822091006

الحقوق كلية/النهرين جامعة649.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيخشان هللا عبد نجم تبارك66094121822112020

الحقوق كلية/النهرين جامعة646.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جواد رعد بنين66095121822127023

الحقوق كلية/النهرين جامعة644.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد الجبار عبد رعد اديان66096111822061006

الحقوق كلية/النهرين جامعة644.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف جواد صالح تبارك66097121822099005

الحقوق كلية/النهرين جامعة636.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيسليمان عبد صبري ساره66098111822088018

الحقوق كلية/النهرين جامعة634.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيجعفر الحسين عبد عالء مروه66099121822091033

الحقوق كلية/النهرين جامعة627.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيمحمد  جاسم  محروس  زينب66100121822401041

الحقوق كلية/النهرين جامعة627.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين ابراهيم منذر مريم66101121822105144

الحقوق كلية/النهرين جامعة626.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان حسن نعمه ايات66102101822096010

الحقوق كلية/النهرين جامعة625.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعاشور الكاظم عبد حيدر فاطمة66103121822085024

الحقوق كلية/النهرين جامعة623.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم الرزاق عبد مروه66104101822119029

الحقوق كلية/النهرين جامعة618.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعجالن داخل حيدر هدى66105101822096078

الحقوق كلية/النهرين جامعة617.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمطشر حنوف عالء بنين66106121822112016

الحقوق كلية/النهرين جامعة617.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيارحيمه مهدي فوزي محمد66107141821036069

الحقوق كلية/النهرين جامعة614.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيمهوس الزم محمد زينب66108101822103020

الحقوق كلية/النهرين جامعة613.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيمجيد عريبي سعود سما66109101822095010

الحقوق كلية/النهرين جامعة613.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح حسين منير زينب66110121822089045

الحقوق كلية/النهرين جامعة612.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيسالم صدام ماجد مروه66111121822098073

الحقوق كلية/النهرين جامعة607.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيهادي احمد كريم رحمه66112101822116013

الحقوق كلية/النهرين جامعة607.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيعوده سهيل ظافر زهراء66113111822088015

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد شهاب وهاب ذكريات66114131822078015

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد ثعبان فائز رسل66115141822076027

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه الحليم عبد زياد زينه66116141822097018

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر حمادي زاجي احمد66117131821014004

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن عكار جميل هدى66118141822102119

الحقوق كلية/النهرين جامعة606.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجياد هادي سمير حسين66119151821013022

الحقوق كلية/النهرين جامعة605.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان عيسى عبد مرتضى66120141821038148

الحقوق كلية/النهرين جامعة605.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان سامي محمود رقيه66121121822089028

الحقوق كلية/النهرين جامعة605.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبينوماس فيصل وليد رحمه66122121822089024

الحقوق كلية/النهرين جامعة604.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر حسن صالح حسين66123141821037093

الحقوق كلية/النهرين جامعة604.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد عباس عدنان هدير66124131822101087

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمدلول عبد فاضل الندى قطر66125111822101040

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيصالح محمد بارزان نورهان66126111822064058

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبودي جبار اسعد أروى66127131822073001

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن حسين علي زهراء66128141822111020

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيموسى عيسى محمد فاطمة66129111822099049

الحقوق كلية/النهرين جامعة603.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حمزه اسعد زينه66130111822061017

الحقوق كلية/النهرين جامعة602.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عباس جواد زهراء66131141822076035

الحقوق كلية/النهرين جامعة601.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيبديوي حسين يوسف مالك66132131822078045
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الحقوق كلية/النهرين جامعة601.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد شريف القادر عبد رند66133111822071050

الحقوق كلية/النهرين جامعة601.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن فليح فاضل زهراء66134111822116012

الحقوق كلية/النهرين جامعة600.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيسعيد جبار اياد رسل66135131822100018

الحقوق كلية/النهرين جامعة600.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبينادر نعمت علوان رسل66136151822056030

الحقوق كلية/النهرين جامعة600.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد هاشم عايد رسل66137121822112038

الحقوق كلية/النهرين جامعة600.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد يوسف صفاء شهالء66138101822106014

الحقوق كلية/النهرين جامعة599.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحويجم محمد عباس الهدى نور66139101822133063

الحقوق كلية/النهرين جامعة599.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعزيز صفوك رائد الزهراء فاطمه66140121822089056

الحقوق كلية/النهرين جامعة599.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجوده حلبوص كاظم الهدى بنت66141151822051019

الحقوق كلية/النهرين جامعة599.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي نجم هللا عبد مصطفى66142121821174029

الحقوق كلية/النهرين جامعة598.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيتركي عوده حسن فاطمه66143121822116022

الحقوق كلية/النهرين جامعة598.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم بدري مثنى زهراء66144111822065035

الحقوق كلية/النهرين جامعة598.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف ثامر فدك66145141822104036

الحقوق كلية/النهرين جامعة598.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد اسماعيل جمال زهراء66146101822118042

الحقوق كلية/النهرين جامعة598.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم وداعه غسان مريم66147101822114021

الحقوق كلية/النهرين جامعة597.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيياسر محمد رياض ريام66148111822121013

الحقوق كلية/النهرين جامعة597.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيوادي ثامر هاشم غفران66149131822070052

الحقوق كلية/النهرين جامعة597.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيعلي جبار شكري سجى66150141822097021

الحقوق كلية/النهرين جامعة597.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيبنيان اللطيف عبد توفيق عذراء66151101822097016

الحقوق كلية/النهرين جامعة597.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر حمود صبري صفا66152121822127074

الحقوق كلية/النهرين جامعة596.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيخضير عبد الكريم عبد زهراء66153121822089036

الحقوق كلية/النهرين جامعة596.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن حسين قيس غسق66154141822100074

الحقوق كلية/النهرين جامعة595.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيسابط عباس حمدي هبه66155111822079059

الحقوق كلية/النهرين جامعة595.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن لفته طارق يمامه66156131822100059

الحقوق كلية/النهرين جامعة595.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيغضبان حسب مؤيد ريام66157121822172002

الحقوق كلية/النهرين جامعة595.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعمران يوسف يعقوب اساور66158121822105004

الحقوق كلية/النهرين جامعة641.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعليوي حسين حيدر بنين66159121842109016

الحقوق كلية/النهرين جامعة619.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبش محمد جاسم مرتضى66160141841011117

الحقوق كلية/النهرين جامعة610.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليل الكريم عبد علي نور66161111842103062

الحقوق كلية/النهرين جامعة607.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعدنان هادي احسان مجتبى66162121841026098

الحقوق كلية/النهرين جامعة607.0للبنين األهلية التكامل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشاكر احمد زاهر منتظر66163121841038008

الحقوق كلية/النهرين جامعة601.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياكبر علي اياد تبارك66164141842095010

الحقوق كلية/النهرين جامعة593.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياكبر علي اياد هيا66165141842094199

الحقوق كلية/النهرين جامعة593.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم محمود فرح66166121842096028

الحقوق كلية/النهرين جامعة593.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي جعفر نهى66167121842105141

الحقوق كلية/النهرين جامعة596.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمودي وحودي معد رقيه66168131852074006

الحقوق كلية/النهرين جامعة556.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم كامل حسنين حمزه66169101851006008

الحقوق كلية/النهرين جامعة551.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا حمود مالك انس66170131851030011

الحقوق كلية/النهرين جامعة550.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلطان حميد علي زينب66171121852114020

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة573.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيسليمان حسين سليمان رشاد66172131821008056

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة545.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيكريم عبد ماجد زينب66173131822076016

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة540.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن حميد جاسم رنا66174131822072013

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة534.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين الرزاق عبد معد هاجر66175111822067057

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة531.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعليوي يحيى حيدر شيماء66176261822126072
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السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة530.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم نصيف احمد نبأ66177111822074048

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة528.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسن صبار محمد66178111821012048

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة524.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محسن حيدر آيه66179121822123001

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة516.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيداود سلمان غني تبارك66180131822070007

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة515.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيشرهان جاسب فاضل يوسف66181141821177169

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة514.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيفرحان حمزه نايف صفا66182111822108059

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة514.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيجبر عزيز رعد زهراء66183111822065030

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة514.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس علي محمد حسن طيبه66184121822127079

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة512.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن محمد صبيح محمد مالك66185141822068050

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة512.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد داود حيدر زينب66186141822085014

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة512.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدالوهاب خالد ابراهيم مصطفى66187141821177148

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيعبد نجم عامر سجاد66188111821057040

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل المجيد عبد هيثم المجيد عبد66189101821033023

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد ابراهيم نزار مصطفى66190101821016061

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيعلي احمد قيس احمد66191101821014006

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيامين جريان رائد علي66192101821005037

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة511.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس قاسم مؤيد كرار66193131821003046

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد رسول احمد صفا66194121822230026

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد سامي سمير اسماء66195101822094002

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة510.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيايدام مذري حسون مصطفى66196261821024031

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان اسماعيل احمد تبارك66197111822065009

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0الخارجيونواسطادبيخليفه  محمد  طالل  مرتضى66198261821400046

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيالكاظم عبد محمد هاشم احمد66199111821015015

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيمنصور رهيف خالد علي66200141821201147

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيسعدون ثامر صاحب محمد66201121821009181

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى جعفر صادق مريم66202141822076095

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحسون مهدي هادي ريم66203141822077026

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة509.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيعودة عباس فاضل حسين66204121821176011

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجيدير محيسن هاشم عقيل66205151821008076

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد قاسم هاشم سارة66206111822101029

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم حسن عدنان أحمد66207111821012005

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيخضير عبد حسين كريم السالم عبد66208111821009049

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة508.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيخلف كريم حاتم ورود66209111822111058

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة507.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين جاسم احمد نرجس66210131822071124

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة507.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس محمد عباس عمار66211131821019032

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة507.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيذياب هادي محمد منتظر66212261821032048

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة507.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيشفيق صالح مخلص موج66213101822097020

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين سلمان حسن دانيه66214141822082013

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيالغني عبد سامي محمد علي66215131821003042

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد قاسم اياد بشار66216131821029014

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحسوني مهدي صالح مريم66217121822112102

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين عداي عالء ليث66218101821015052

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيصمد محمد حازم تبارك66219101822118025

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة506.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي لطيف مروان زينب66220141822070057
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السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة505.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيخزعل احمد علي سجاد66221211821025016

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيقمندار رشك علي فاطمه66222121822092044

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيرسول فاروق عمر شهد66223101822118049

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيعجيم ضامن محمد الينا66224141822068002

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد أحمد محمد رؤى66225111822111023

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيبريهي وحيد محمد علي66226271821016098

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيبدر هاشم الكريم عبد رسل66227141822079040

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمد الكريم عبد ضحى66228101822117033

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود عدنان قحطان مريم66229131822073122

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعيدان عبد محمد شروق66230141822079068

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس احمد عباس حامد66231131821030016

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة503.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود هادي حسن رضا66232121821044029

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيداود حسن اياد بالل66233101821013022

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود ليث الرحمن عبد ليث66234101821013054

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف محسن هاشم مقتدى66235121821009228

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد لطيف محمد منتظر66236111821033110

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيرؤوف الرزاق عبد رعد فاطمه66237131822104040

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيحسن خضير خلدون هللا عبد66238101821033021

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة502.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم كريم االمير عبد محمد66239141821030062

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة501.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم علي حيدر ايالف66240121822091002

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة552.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين فاضل اسماعيل رانيه66241101842097015

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة550.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجيد حميد حيدر جوان66242101842120021

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة548.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطنش الحسن عبد فالح حسن66243111841009009

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة547.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالساده عبد المنعم عبد اياد نور66244111842114095

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة546.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير عباس شيماء66245111842062058

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة546.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد حميد زياد بكر ابو66246101841020006

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة545.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجمعة المجيد عبد رائد حسين66247141841021031

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة544.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحميد المنعم عبد بشار هديل66248231842087274

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة541.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرج كاظم حميد تبارك66249121842107039

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة499.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن محي حسن نور66250101852114028

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة493.0والباليه الموسيقى ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين المحسن عبد سعد المحسن عبد66251101851007001

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة491.0للبنين المسائية النهضة اعداديةالدين صالحتطبيقيجدوع القادر عبد عالء ايهاب66252181851335005

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة490.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد رحمن عوف احمد66253141851023010

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة662.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيعلي احمد طالب ميس66254101822106024

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة661.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فاضل عالء بنين66255111822109020

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة656.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيالقادر عبد صالح محمد رهام66256101822118040

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة652.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيالرضا عبد عادل مهند فاطمه66257111822075041

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة641.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيشمخي راضي جبار محمد66258111821180124

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة635.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكريم هللا عبد هاشم رنده66259111822095046

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة632.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي بدوي محمد ايه66260101822118017

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة627.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن عبد علي بنين66261121822230008

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة626.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان نجم حامد مريم66262121822127096

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة614.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحمودي عباس جبار سحر66263121822092035

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة609.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيكاطع صابر كريم حوراء66264111822065016
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االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة606.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد زهير أثير بتول66265111822105010

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة606.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيسلطان غانم احمد هللا عبد66266271821044069

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة605.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود الستار عبد محمد حسين66267141821176026

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة597.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر سابط القادر عبد مقتدى66268151821001140

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة596.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيسالم داود سالم غصون66269111822072068

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة594.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم جابر زكي خالد66270111821057030

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة593.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح جعفر علي زهراء66271141822072028

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة592.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيحسين رحيم نواف هللا عبد66272101821027062

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة592.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبياسعد فاضل ضياء الزهراء فاطمه66273101822095021

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة591.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيشالل احمد كامل همام66274111821021159

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة591.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجازع عيدان عامر احمد66275141821013008

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة590.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيمحسن محمد جاسم باقر66276111821152009

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة590.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان لطيف اكرم الهدى نور66277101822118074

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة589.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمصطفى الكريم عبد أكرم أسراء66278131822091001

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة588.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيمهنه عاشور سالم رنين66279111822067019

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة584.0للبنات الميسرة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي بريهي محمود زهراء66280111822139011

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد صدام سمير نور66281111822117037

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيغاوي جبار كريم ميس66282141822101037

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة583.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجواد جاسم مثنى نبأ66283151822050094

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة583.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمطشر مواد كريم طيبه66284131822107092

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة583.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيهادي شاكر حسين ياسر66285101821018032

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة582.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحسون علي حسين مالك66286181822236037

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة582.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي كريم ليث مينا66287131822074048

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة581.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين خالد ساره66288111822068026

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة581.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيفرهود حمزة عباس زينة66289111822095065

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة579.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد طه عمر منار66290111822072089

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة579.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيبداي عبود حميد أيه66291141822097002

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة579.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين علي باسم زهراء66292121822089033

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة579.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكمال محمد عمار علي66293121821003067

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة579.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطشر زيارة رعد مصطفى66294151821020104

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة578.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم اسعد قيس شكران66295111822136062

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة577.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعبد علي وسام محمد66296101821015065

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة577.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح احمد الرزاق عبد اكرام66297121822093002

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة577.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيعبود حمزه صالح مالك66298111822069030

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة576.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيبداي جبر فاضل احمد66299151821001007

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة576.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيبجاى عبيد حيدر زينه66300111822069016

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة576.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيفرج حسن فالح علي66301111821028035

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة576.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن كريم حسن ضحى66302141822079074

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة632.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائييونس يوسف قحطان هاجر66303111842072095

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة609.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفيحان حسين حيدر حسين66304121841202017

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة607.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسليم عباس علي سجى66305141842140076

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة592.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل حميد ياسين ريم66306101842090029

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة589.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد كامل رياض بلقيس66307111842072010

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة587.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح محمد جاسم ساره66308111842074021
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االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة581.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيفنجان محسن مدين زينب66309111842076079

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة580.1للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد سعيد محمد حيدر يسر66310101842115212

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة580.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس حسين الجبار عبد فاطمه66311111842084114

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة578.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح ثائر صفا66312101842078083

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة575.6المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمود محمد ميسم66313111842113085

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة575.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد مرتضى محمد كوثر66314121842118080

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة575.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيصكبان هادي حسين اية66315211842126011

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة575.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيخميس جوامير رشيد حسن66316211841003028

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة572.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر جمال زهراء66317221842143069

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة571.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاكا شامراد زهير علي66318151841017052

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة566.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلوم هادي حمزة شمس66319101842115109

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة565.0الخارجياتالثانية الرصافةاحيائيكاظم حمادي عبدهللا دنيا66320141842401014

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة565.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير خيون حازم جمانه66321101842102008

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة560.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد عنكود الحسين عبد علي66322151841003033

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة559.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد حسن واثق ساره66323111842104030

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة559.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلوان صادق مؤيد زينة66324211842140105

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة559.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفهد جيجان سامي أمنه66325121842112002

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة557.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان هادي عصام نادين66326141842105032

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة556.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم محسن عبد اسراء66327111842067007

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة555.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيد حمد جبار حيدر66328141841182012

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة554.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد محمود احمد فاطمه66329131842070171

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة554.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيعذيب جواد ناصر تقى66330221842158015

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة553.0الخارجيونقار ذياحيائيرشك  كاظم  عماد  ضرغام66331221841400024

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة553.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد فالح مالك علي66332141841171008

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة551.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعباس سلمان نعمه صادق محمد66333261841038087

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة551.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نعمان غسان شهباء66334101842115111

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة550.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدهش فاخر نبيل براء66335141842070014

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة550.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهاشم نجف الكريم عبد احمد66336121841031018

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة615.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيالقادر عبد فخري السالم عبد فاطمة66337231852116013

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة554.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم الكريم عبد الحكم رقيه66338141852077016

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة553.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيعزاوي عيسى عبيد سعاد66339111852130010

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة550.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن متعب حيدر أحمد66340111851024002

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة546.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيمرزوك حسين احمد الحسن66341111851007006

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة546.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس خضير سالم ايه66342101852098006

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة543.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخانه داود فاروق عباس66343141851023058

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة543.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد سلمان علي الرزاق عبد66344111851024018

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة542.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيعواد محمد لطيف حمزه66345211851068006

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة541.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيفليح حميدان عقبه لمى66346101852107010

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة541.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيهادي محمد باسم شهد66347111852103015

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة538.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد علي عبد رسول فاروق66348111851024027

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة537.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمصطفى وهبي نجاح اسماء66349131852101004

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة534.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان حسن قاسم نور66350111852101017

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة532.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيسهيل حسن الكريم عبد الدر علي66351111851037044

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة527.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالباقي عبد احمد وضاح ايه66352101852118009
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االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة526.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيصبيح محمد ناظم سعد هديل66353111852075039

الطب كلية/ديالى جامعة705.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيلفته جعار حسين زينب66354211842121047

الطب كلية/ديالى جامعة704.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائياحمد جليل اسماعيل تبارك66355211842098020

الطب كلية/ديالى جامعة702.9للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائياحمد محمد باسم حمزة66356211841020023

الطب كلية/ديالى جامعة702.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحسين محسن صباح نور66357211842090127

الطب كلية/ديالى جامعة699.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعبود صبحي نوار السجاد66358211841272027

الطب كلية/ديالى جامعة699.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيجسام ابراهيم جاسم تبارك66359211842134014

الطب كلية/ديالى جامعة698.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمطر هللا عبد الوهاب عبد هللا عبد66360211841020038

الطب كلية/ديالى جامعة698.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيرحيم امين عمار رقيه66361211842291053

الطب كلية/ديالى جامعة698.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيهللا عبد علي محمد آيه66362211842109007

الطب كلية/ديالى جامعة697.0للبنين طوبى اعداديةديالىاحيائيعلوان عبود زاهر مصطفى66363211841087027

الطب كلية/ديالى جامعة697.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحسين علي فاضل ياسمين66364211842098110

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيمحمد احمد شهاب نغم66365211842091083

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيويس عبود ياسين صالحة66366211842099055

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيجواد كاظم حامد رواء66367211842099042

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيسليم حبيب سعيد اسراء66368211842157002

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيطعمه ابراهيم خليل فاطمة66369211842146036

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمخلف شهاب ثامر نهى66370211842095045

الطب كلية/ديالى جامعة696.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيحسين عبد خالد زهراء66371211842116013

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيابراهيم حمد سعد ساره66372211842107033

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيخميس محمد ياسين أيات66373211842107004

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمولود خالد جليل حنين66374211842290017

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم محمد حمزه66375211841273009

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيكاظم جمعه لؤي ايات66376211842139019

الطب كلية/ديالى جامعة695.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيسلمان داود محمد عال66377211842143067

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس خضير احمد ايه66378211842139026

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعلي قاسم حازم رضا علي66379211841013068

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائياسماعيل خليل الكريم عبد عمر66380201841030048

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيخلف الحميد عبد مجيد شهد66381211842137048

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيعواد جابر وليد خلود66382211842134019

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيعباس احمد عدنان انفال66383211842172003

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيتوفيق حميد محمد رنا66384211842121040

الطب كلية/ديالى جامعة694.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم محمد شمس66385211842110060

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيناصر ابراهيم قاسم نبأ66386211842090120

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيعباس صبري حسيب مريم66387211842146042

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيداود احمد محمد ضحى66388211842290036

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيكيطان ابراهيم مصطاف رويده66389211842094033

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيمهدي مجيد يحيى اسماء66390211842165010

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيجاسم رحم عيسى هللا عبد66391211841008038

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيصبري سعدون رعد رسل66392101842115056

الطب كلية/ديالى جامعة693.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيحسن فليح عمار يسرى66393211842122034

الطب كلية/ديالى جامعة692.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد علي هشام زبيده66394101842078050

الطب كلية/ديالى جامعة692.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسبهان داود عالء هللا عبد66395141841010049

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصفر ناصر الكريم عبد نبأ66396141842095056
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الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا سعد رشيد محمد سروه66397321842020046

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحميد سعد جالل نور66398211842090126

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد صالح محمد صبيح نوره66399211842178165

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيعبد نجم ضياء امنيه66400211842148004

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير ياس تبارك66401131842118033

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحمود محمد هاشم اية66402211842099016

الطب كلية/ديالى جامعة692.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيسلمان حسيب علي حسين66403211841064005

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيقادر علي عدنان دنيا66404211842109025

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطالب مهدي ثائر جادر66405121841202013

الطب كلية/ديالى جامعة692.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيابراهيم محمد جاسم نزهان66406211841208017

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمهدي احمد قصي هللا عبد66407211841030039

الطب كلية/ديالى جامعة692.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحسن حيدر احسان علي66408211841002059

الطب كلية/ديالى جامعة691.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم مصطفى بتول66409131842121013

الطب كلية/ديالى جامعة691.5للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلي نوري احمد سيماء66410211842143054

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد ستار علي مريم66411101842115163

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيداهوك كريم نهاد زهراء66412211842291063

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين عبدهللا محمد احمد66413261841011011

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار قاسم نور66414241842121208

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيخضير هالل عباس يونس66415241841013120

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيحنون رحيم رياض حسن66416241841010019

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيبديوي كاظم الحسين عبد محمد66417241841008106

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحمادي جوده محمود مرتضى66418231841038093

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس علي حسين علي66419231841009061

الطب كلية/ديالى جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه كرحوت عباس نور66420251842062688

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيحسن نعمه رعد أديان66421251842053001

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين االهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد موسى فاضل مؤمل66422251841019012

الطب كلية/ديالى جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين عالء غدير66423251842062492

الطب كلية/ديالى جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمشاري لفته كريم زينب66424251842062367

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحسين شكر قيس أبتهال66425211842178001

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائياحمد جليل اسماعيل مريم66426211842098087

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيحسن الكريم عبد مهند محمد66427211841029027

الطب كلية/ديالى جامعة691.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيالساده عبد خضير هادي مسلم66428241841169045

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيصبح حسن حاكم راسم66429231841252053

الطب كلية/ديالى جامعة691.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيصالح علي رحيم فرح66430221842185071

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علي حسين مريم66431131842126041

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد عبد رياض فاطمه66432131842100064

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمد هادي صفاء رفل66433131842121040

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود نجم حسين علي66434141841064017

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي صالح محمد ساره66435141842149039

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين دحام سامي مريم66436141842225121

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيعيسى داود علي محمد66437201841084029

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيطوكان كاظم محسن هدى66438221842203112

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمجذاب ثامر اسعد نور66439221842135129

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيسلمان خلف قاسم رغد66440211842107028
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الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس فاضل مهدي الهدى نور66441211842139144

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيحمادة جاسم هاشم ايمان66442211842150005

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائياحمد عبود علي شهد66443211842094059

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيعلي االمير عبد صالح زهراء66444211842122007

الطب كلية/ديالى جامعة691.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيجاسم ابراهيم اياد امنه66445211842134007

الطب كلية/ديالى جامعة690.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطنش كاظم اياد كوثر66446141842094149

الطب كلية/ديالى جامعة690.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيرشيد حميد شهيد زهراء66447231842132038

الطب كلية/ديالى جامعة690.6المتميزين ثاتويةواسطاحيائيهللا عبد زاير هشام مصطفى66448261841040038

الطب كلية/ديالى جامعة690.5للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجبر شيحان محمد علي66449151841012034

الطب كلية/ديالى جامعة690.3للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد جميل ماجد احمد66450131841020007

الطب كلية/ديالى جامعة690.1للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيحسن اسماعيل مشتاق رسل66451221842159015

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن محمد موسى محمد احمد مجتبى66452251841031584

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغالي كاظم يوسف الهدى نور66453151842080121

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلوان طعمه سالم فاطمه66454161842165348

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيطوينه علي احمد رنا66455271842081028

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيناصر خيون فاضل هللا هدى66456221842112063

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيجالب كاظم عالء زينب66457221842135075

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائينعمان سليمان داود هاجر66458211842146049

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن حسين محمد محسن زيد66459251841031304

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحسين علي حسن مصطفى66460231841038096

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان حسن جبار زينب66461241842121092

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيسلمان نعمه امير زينب66462261842104049

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحمد ابراهيم الواحد عبد السالم عبد66463211841004066

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيجباره حسين محمود هند66464211842094107

الطب كلية/ديالى جامعة690.0للبنات االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيموسى عودة نزار زهراء66465281842096007

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة660.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيحمودي علي حسين زينب66466211852117014

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة652.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيخلف طه خالد زهراء66467211852090024

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة646.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيصالح علي عصام سارة66468211852094023

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة645.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيجاسم نصيف حبيب غدير66469211852117022

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة643.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيحسين علي الرزاق عبد عال66470211852044002

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة643.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيالكريم عبد العزيز عبد حيدر زهراء66471211852098022

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة628.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم مهدي عامر حوراء66472271852055019

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة628.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيمجيد خضير جاسم نور66473231852079038

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة625.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيجاسم محمود جبار العزيز عبد66474211851005037

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة624.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيخلف ذياب احمد فارس66475211851012028

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة623.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيجواد عبد حسن عادل66476271851001055

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيالعباس عبد الحسين عبد هادي غدير66477211852050006

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيمحمد صبيح رائد فاطمه66478211852145020

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة621.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقياسحاق صافي دريد رحمة66479211852097023

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة621.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيجاري الرضا عبد اسعد احمد66480241851018002

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن اسماعيل خليل علي66481221851033063

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيهداب دليمي كريم حاتم66482261851027013

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيالكريم عبد داخل محسن زيد66483241851001043

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة617.0للبنين العباس ثانويةكربالءتطبيقيمزهر مخيف وهاب ناظم66484271851043021
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العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعبيد كريم سمير مصطفى66485231851168023

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيخضير حمود رشيد سرى66486211852098029

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيمهدي محجوب محمد نرجس66487211852160031

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيجابر تولي فاضل علي66488211851080022

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقينسوم سامي وليد زيد66489251851044080

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيجبار عبيد محمد عبدهللا66490271851023011

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة613.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعواد حميد داود طيبة66491111852109034

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيغافل عبد حميد منتظر66492221851216019

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن حيال باسم باقر66493221851036014

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة633.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيفرمان حسين فاضل علي66494211851025016

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيسليمان جواد فاضل دعاء66495211852117008

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيمحمد حاتم عدي شهد66496211852145012

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة613.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقييبر علوان رحيم نور66497141852111048

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة607.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيعلي حسن صباح ثائر66498211851070009

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة607.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىتطبيقيحسون كبر عدنان طالل66499211851010003

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة607.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيجاسم هللا عبد طارق هدى66500211852098055

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيصالح عثمان ستار زينب66501211852117015

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيجدوع عبد ثاير هديل66502211852136033

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعلوان حسين داود الودود عبد66503211851053026

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيحسن خالد صافي عدنان66504211851088009

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيعلي مراد جهاد محمد66505211851052033

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد بدر طاهر هللا عبد66506211851012014

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة601.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيابراهيم خلف صالح حسن66507211851009015

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة600.0الخارجيونديالىتطبيقيصالح  مهدي  ياسر  عمار66508211851400006

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة600.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيابراهيم صالح مهند احمد66509211851017003

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة598.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيفنجان كامل عجيد عذراء66510211852102019

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيسميط وهيب مثنى مصطفى66511211851005081

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيصالح ناجي بديع شهد66512211852226017

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجمشير نيازي عباس زينب66513131852100012

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيمنشد جميل محمود هللا عبد66514211851013033

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحميد ياسين صالح زينه66515211852156011

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقياحمد عبود اكرم سجى66516211852098028

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىتطبيقيمهدي اسماعيل ايوب نور66517211852173008

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة588.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيياسين حامد همام الحارث66518161851140015

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة588.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيعلي ابراهيم خالد امامه66519211852138001

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة586.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعلي عبد فوزي حسين66520211851015012

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة585.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيصالح مهدي عوده الرحيم عبد66521221851023031

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة585.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقينعمان ثابت عباس زينب66522211852097033

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة584.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيخلف جليل الكريم عبد الباري عبد66523211851017017

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيابراهيم خليل خالد احمد66524211851004003

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيعلي ابراهيم علي مسلم66525211851014100

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيحبيب خليل جليل آيه66526211852125002

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين المقدادية اعداديةديالىتطبيقيمصلح حافظ خالد محمد66527211851039019

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيكريم الستار عبد صابر الستار عبد66528211851004026
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المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعبدعلي جبوري علي حسين66529261851014023

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيصادق ابراهيم بهجت عذراء66530211852145016

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم فارس يوسف حسن66531141851048010

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقيجابر رحيمه محمد باقر66532221851228002

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيشناوه موسى كرار علي66533271851014073

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيحسون طعمه خالد الحوراء زينب66534261852090017

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة581.0الخارجيونواسطتطبيقيحربي ضيدان موفق علي66535261851400002

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة580.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيمحيسن احمد الجبار عبد علي66536161851353091

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة580.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعواد يوسف ذنون الخالق عبد66537211851053020

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة580.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيكهار كريم عامر ضي66538231852109045

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة580.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسين اسماعيل الكريم عبد محمد66539211851226022

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة579.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين جاسم ورود66540211852139045

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة579.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيمحمود كاظم محمد صبا66541211852145013

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة579.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيعلوان محمد الخالق عبد مقتدى66542291851016114

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة578.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيمجيد عطشان رزاق الدين لواء66543221851035098

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة564.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيجابر محمود رياض ميثاق66544211852113020

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة558.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيعطية هللا عبد مكي نورس66545211852113024

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة556.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيحسين علو حسن ساره66546211852113011

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة550.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىتطبيقيخلف رشيد عامر سيف66547211851264006

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة549.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقينخش بغيل خالد وليد66548161851352247

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة549.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيعساف سعودي محيبس حسين66549281851104016

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة548.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقييوسف طالب علي عباس66550231851025013

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة548.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيزغير مظلوم رحيم كاظم66551261851205039

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة547.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىتطبيقيمنير حسن روكان فالح66552211851264010

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة546.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيمطر حسين منصور ايالف66553211852121009

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة546.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيعباس يوسف جابر كاظم66554271851021035

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة545.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيمحمود حميد ماجد كارزان66555211851022019

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة544.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيجبل العزيز عبد نهاد صقر66556191851038012

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة542.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيحسين ناصر كاظم حسين66557211851030003

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة542.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيفهد حاشوش فيصل مرتضى66558241851006052

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة541.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن الجبار عبد جمال باسل66559111851018016

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة540.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته محمد جاسم رونق66560241852120022

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة539.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيحسين منصور رحيم اسعد66561221851067012

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة537.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيسهل سرحان الكاظم عبد مؤمل66562221851019051

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة536.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين منصور عالء حيدر66563131851017010

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة534.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيبرهان جاعد رزاق حيدر66564121851007027

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة534.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيضاحي داخل حسن احمد66565221851067005

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة534.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسين اسماعيل الكريم عبد ناديه66566211852226027

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيمفضي منديل هاشم سالم66567231851054044

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيحمودي مهدي قاسم علي66568211851015016

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحسون جاسم محمد حسين66569231851008022

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيحمادي علي احسان رفل66570211852136015

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة531.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيابراهيم اسماعيل فرحان مؤمل66571211851083018

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة531.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىتطبيقيحمودي جاسم جمال كاظم66572211851085011
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الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة530.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيحمد اللطيف عبد حسن عمار66573161851031039

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة529.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيتوفيق محمد سعد محمد66574211851023021

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة528.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيداخل حبيب محمد جعفر66575221851307031

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة528.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمشهدي رضا الماس علي مريم66576211852090045

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيتوفيق محمود زاهر سامر66577211851003021

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة526.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيكويطع الحسين عبد سلمان داود66578281851151198

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة526.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود يوسف حسين ياسر66579241851203343

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة525.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيوادي حمزة االمير عبد ميس66580211852097045

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة525.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيحسين الحسين عبد مهدي اسراء66581211852097008

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة525.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيبدر ضياء محمد صفاء66582211851002031

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة553.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيمهدي محمود علي بالل66583211851013014

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة553.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيلطيف جلوب سعد امير66584211851003013

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة552.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيخلف هللا عبد تركان حسن66585211851225008

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة552.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيخلف احمد الواحد عبد ميسون66586211852098046

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة549.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيمحمد هادي جعفر شهد66587211852166018

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة548.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعبود هادي عالء حسن66588231851005007

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة547.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيحسن فليح باسم حيدر66589211851005018

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة547.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقينجم عزاوي داود نور66590211852094044

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة541.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيعارف صالح محمد نبيل عمر66591211851088013

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة538.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيابراهيم ارحيم داود مريم66592211852100034

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة538.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيعلي عبد حسن اكرم زهراء66593211852139014

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة537.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيخليل ابراهيم الكريم عبد محمد66594211851005070

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة535.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيخلف ذنون الخالق عبد سجاد66595161851002113

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة532.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعباس هادي حسن أحمد66596271851034001

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة530.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيعبيد علي محمد جاسم66597211851050004

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة527.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيمصلح جواد خضير احمد66598211851068001

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة526.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين زعون عواد مشرق66599161851060179

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة525.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حميد شاهر الرحمن عبد66600131851031043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة670.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيرشيد كاظم ياسين زينب66601211842143045

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة657.3للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبود علي حسين مريم66602101842115158

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة648.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد جابر حسين سما66603291842052171

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة638.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم محمود تبارك66604211842148008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة638.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعويد حسن منذر غفران66605211842226011

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة637.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيابراهيم الكريم عبد احمد حسين66606291841013006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة635.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعباس كريم قاسم حسن66607231841025008

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة635.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحسين مهدي صباح علي66608271841002120

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة635.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيغني نافع علي حنين66609211842143026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة631.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائياسماعيل خليل اسماعيل سفانه66610211842147055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة629.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيامين محمد احمد وهاب علي66611201841022057

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة628.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضير جاسم علي نادين66612131842071107

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.7للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد الرضا عبد جهاد حسين66613161841075072

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائياسماعيل الكاظم عبد اًزر علي66614231841044037

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيغني نافع علي رسل66615211842098035

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيغيالن عكال امين محمد66616161841140067
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الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمحمد حاتم صدام الهادي عبد66617211841014056

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة627.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيعيسى صالح عدنان سجى66618211842165038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة625.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيحسين علي حسين خليل66619271841004006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة624.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيفندي سعود جميل استبرق66620231842090005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة624.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائياليمه عبد علي عبد خضير حسن66621221841033019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة623.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيحسين ابراهيم محيسن يوسف66622231841256077

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.6للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيالكريم عبد مبدر باهر أيه66623211842143016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة621.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائينجم جمعة فيصل سما66624211842121058

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد قاسم محمد هللا تبارك66625211842097021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيبراك عليوي سعيد رسل66626211842094029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحميد ابراهيم ضياء محمد66627211841272133

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة617.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيقاسم حسن نوري حسن66628311841004016

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة617.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيمحمود كريم قحطان حنين66629211842098028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.1للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيجاسم محمد نصير الباسط عبد66630211841020034

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيعزيز لطيف فراس ليث66631161841309012

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيسعيد جابر حيدر كرار66632251841009190

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيناصر ابراهيم ياسين حيدر66633211841013038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم حمزه عامر تبارك66634231842090060

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبدن حسن محمود عباس66635141841064013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيالوهاب عبد عدنان خالد ساره66636211842097055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيالزهره عبد جهاد صالح حسين66637231841038028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة614.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيسلمان وردي عايد فاطمه66638211842262009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة614.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيقادر الرزاق عبد طه هدى66639211842091091

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة613.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيعبد متعب عامر مختار66640211841039033

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة611.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيرمضان محمد غازي اياد66641211841009041

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة611.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيحميد جاسم محمد ايمان66642211842126014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة611.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيجليل الحميد عبد احمد زهراء66643211842093026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة611.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد الوهاب عبد مزهر هدى66644211842140206

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة610.2للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم علوان عامر امين66645131841010014

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة578.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيجواد حسين صدام عال66646211852156019

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة575.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيكفش رضا كمال حنين66647211852113005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة573.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىتطبيقيشكر االمير عبد ازاد شيماء66648211852290010

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة573.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيخليل نصار فيصل ناصر66649261851007092

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة572.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد خالد عمار مريم66650211852103021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة571.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيكرحوت حميد ماجد عبدالرحمن66651211851005041

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة571.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح داود سالم محمد66652181851002071

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة567.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيجبر صكبان رحيم رحيل66653211852136013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة565.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيفزع محمد صالح محمد66654211851004043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة564.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيكريم فيحان احمد علي66655231851186021

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة564.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيمحمد فاضل عباس لينا66656211852091026

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة564.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيبديوي كريم حاتم رنده66657211852091013

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة561.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيابراهيم علي محمد دنيز66658211852138010

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة673.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعلي حسين سامر حسان66659211841020015

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة672.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيصالح ياس فؤاد هويده66660211842136082
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االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة667.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيولي محسن محمود مريم66661211842148038

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة666.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عبود نبيل زينب66662141842076046

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة661.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيخلف عربيد فالح اطالل66663211842292005

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة660.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيداود هللا عبد الستار عبد عبير66664211842099058

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة658.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمراد سعدون محمد زينه66665211842148023

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة653.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيصالح ياس فؤاد هبه66666211842136080

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة652.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيسعيد الحسين عبد الستار عبد ضحى66667211842136054

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة648.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيابراهيم مرهون قيس نور66668211842137090

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة639.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحسن صالح يعرب مريم66669211842178143

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة638.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيحسون احمد نهاد ضحى66670211842102042

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة638.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود صباح شهد66671171842301091

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة638.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيجاسم متعب علي تمام66672211841059005

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة637.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليل حسن مهدي مينا66673121842086049

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة636.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي علي عقيل هدى66674141842078100

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة634.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيجاسم بوري محمود حسين66675211841028008

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة632.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيمحمد اسماعيل علي بيداء66676211842165017

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة631.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجسام عبود وفيق مريم66677211842291118

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة630.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيابراهيم سلمان ذياب هللا عبد66678211841038041

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة630.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيرشيد حسن هاشم سبأ66679211842016009

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة629.2للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيدهش محسن جميل حسين66680151841012009

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة626.1للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحسين طه حسين العابدين زين66681211841020028

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة625.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيعطيه صالح مجبل بنار66682211842292014

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة624.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود محيسن عباس محمد66683141841208151

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة623.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيشاطي عبد جواد محمد66684141841021124

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيكاظم خالد وليد عذراء66685211842160018

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة622.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيكاظم علي مناضل هدير66686211842116040

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة621.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيغني حميد باسم مرتجى66687271842091106

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائياسكندر حمو هللا جار مصطفى66688171841067078

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيمحمد حميد الرحمن عبد رسل66689211842126017

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيسالم محسن علي بشرى66690201842180017

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة620.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيحمود سالم نهاد مريم66691211842097092

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيشنون حمود احمد حسين66692161841033014

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيعباس خضير ابراهيم هشام66693211841017025

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة618.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد بهلول عصام هللا عبد66694211841044006

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة617.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف محمود القهار عبد66695211841005053

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة616.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىاحيائيمحمود علي ضرغام سجاد علي66696211841223016

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة613.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيوهاب مصطفى احمد حيدر66697211841009056

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيولي مولود خالد محمد66698211841013084

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىاحيائيجواد محمود محمد علي66699211841045007

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيمهاوش محمد جاسم علي66700221841059023

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيمحمد هاشم الجبار عبد زهراء66701211842118007

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطاحيائيموزان بدوح جليل السالم عبد66702261841043024

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة611.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيجاسم معروف كامل شهد66703211842125018

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة613.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيعلي خلف فايق زينب66704211852110008
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االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيعباس هاشم محمد العزيز عبد66705211851003032

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة578.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيمحسن احمد صباح رحاب66706211852145005

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة578.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيصالح علي حسن كريمة66707211852016011

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة576.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيعبود داود جابر كرار66708221851268020

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة574.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيجبر حسن فاضل كرار66709231851042080

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة574.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيحميد مجيد خالد سجى66710211852110009

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة574.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقيجواد داود ابراهيم شهد66711211852119011

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة572.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيمحمود عباس علي رؤيا66712211852117010

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة572.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيعلوان براك علي زهراء66713211852118010

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة570.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيحسين عباس عماد أمنيه66714211852117001

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة568.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىتطبيقيطاهر محمود موفق يقين66715211851042019

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة564.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيغضبان شكور احمد سيف66716211851005029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة619.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيحسين كاظم محمد سماح66717211842015008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة617.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيعلي خليل قاسم محمد66718211841081039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة612.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيميسر مقبل غسان هللا عبد66719161841075145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة610.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيخضير محمود محمد حازم66720211841054018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة608.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيرحيم عبود نجم علي66721211841063048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة607.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيجداع حمد ياسين احمد66722211841009034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة607.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيحسن سعدي جبار زهراء66723211842097046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة606.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيياسين طه محمد احمد66724211841017004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة606.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائياحمد عبد كريم دعاء66725211842109024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيسلمان محمد صادق جعفر66726211841030012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدال علي عادل الدين زين66727161841075105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعلوان قحطان كنعان سيف66728211841001015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيمحمود علي امين طه66729211841208007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيخضر الستار عبد لؤي ضحى66730211842094065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحسن رشيد هادي اميره66731211842090012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيخميس فهد غازي مرتضى66732211841054064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة602.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيحاتم عامر وضاح منذر66733211841046025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة601.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيعبد غازي هيثم احمد66734211841046002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة600.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيابراهيم ناجي كاظم حسين66735271841152017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة598.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيضاحي شعبان رعد زينب66736161842165218

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة597.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيكاظم عبد سالم امير66737211841005018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيمناتي طاهر كاظم الرحمن عبد66738161841027018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلوم عريبي علي سيف66739131841034023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة594.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمانع صباح محمد هللا عبد66740211841014052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة594.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجواد رضا سالم بنين66741211842145022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة594.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبد حيدر هاشم علي66742161841075197

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة594.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالجبار عبد ناصر نبراس هللا عبد66743161841060066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيعباس حسين هادي علي66744211841026024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائينور علي حسن علي66745241841003104

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجعفر حسن سمير هللا عبد66746251841150460

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيعباس مطلب حبيب وسام66747211841067023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيدراج عبيد قاسم سجى66748281842059065

2889 من 1517 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة591.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبدر الوهاب عبد علي راشد66749161841075096

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة591.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد محمود حازم علي66750101841205074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة591.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيحاتم خوام علي محمد66751211841046022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعبد هللا عبد حيدر االمير66752221841019022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيمحمد هادي رشيد علي66753211841248016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم عبيد فريح احمد66754231841017006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيمحمود ابراهيم خليل يوسف66755211841004142

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعلوان محسن صالح منتظر66756271841008080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائينعمه الزهره عبد باقر محمد امير66757271841020006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة588.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد طالب عامر احمد66758101841026018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة587.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيخلف سالم محمد هللا عبد66759211841020040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة587.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحريجه خلف محمد نذير66760141841013067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة586.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسن معن الدين نور66761141841010083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة572.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الجبار عبد احمد مصطفى66762161851064027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة558.0للبنين االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيفتاح هاشم صادق السجاد علي66763161851342003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة555.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيخلف علي حسين محمد66764211851028009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة555.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الحسين عبد عمار احمد66765161851090004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة555.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيشويع عطية مهدي احمد66766281851151051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة555.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيموزر محسن علي سجاد66767161851083054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة554.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيحسن فاضل حسن ايه66768211852103003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيكميل عباس حيدر عباس66769241851001045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة552.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيغريب عزيز وليد منار66770211852110015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة552.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيلفته عواد قاسم ٌعال66771211852094032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة552.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم جواد السجاد عبد محمود66772161851363185

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة551.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين عالء حسين66773211851025006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة551.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىتطبيقيمحمود سعدون عدنان مريم66774211852173007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة673.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيابراهيم خليل لطيف أسماء66775211842143010

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة666.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمود حمدي فاضل استغفار66776211842121004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة664.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيسرحان احمد شهاب مهيمن66777211841263019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة661.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيجواد محمود حسن علي66778211841003079

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة657.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيقادر فاضل يلماز مريم66779201842120033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة652.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيخليل ادريس عباس غسق66780211842143070

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة650.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف احمد ثائر زينب66781141842105015

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة647.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر حبيب ظاهر محمد66782251841031666

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة647.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائياسماعيل طه ثامر روان66783211842138050

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة645.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيالزم جبار علي كرار66784141841021116

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة643.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيغضيب محسن عالء ضحى66785121842086035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة643.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيسعيد حتيوي عبد فاطمه66786211842143074

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة642.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيجاسم نعمه ميثم احمد66787261841012013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة641.5للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمود الوهاب عبد عالء محمد66788211841020066

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة641.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعباس محمود ظاهر انفال66789211842090014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة640.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيزغير عجيل علي حسين66790221841368005

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة639.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيعاشور كريم خضر زهراء66791281842050021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة639.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيسعيد عباس احمد فاطمه66792231842124059
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة639.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيعلي امين محمد الرزاق عبد سارة66793191842166036

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة637.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجواد هدو احمد امال66794211842090007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة637.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيثجيل طالب يحيى فاطمه66795221842323121

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة637.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحمدان عامر حميد جوارح66796191842140012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة635.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيسلمان مجيد اليمه عبد محمد66797281841001100

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة635.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسليمان البرهان عبد عالء ناردين66798131842071108

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة634.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيمسعود والي احمد فاطمه66799211842100045

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة633.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد تحسين فائز مصطفى66800211841013108

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة633.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيغيدان حميد عدنان رفل66801211842136031

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة632.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيجواد حسين علي زينب66802211842125013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة631.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةاحيائيعبيد عبدالزهرة حسين زينب66803161842314006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة631.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيصادق سلمان محمد ميس66804211842097097

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة630.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيالدين محي الدين شمس سعد سارة66805211842099048

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة629.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيقاسم رياض هاني فاطمه66806211842148035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة628.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائينجم محمد كامل زينب66807211842094042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة628.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيموسى عمران المنعم عبد هند66808211842147099

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة606.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيغيالن هاشم الهيل ابو امجد66809161851079011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة598.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعلي حسن محمد الحسين عبد احمد66810281851044011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة594.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيدريع دوخي الزهره عبد كمال66811161851303023

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف محسن ثائر هللا عبد66812101851022030

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيحسين قاسم احمد مرتضى66813221851042054

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيعويد حسن خزعل سجى66814211852228006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيوضح حسن ابو زعيم سجاد66815241851039020

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيحامد فالح عوده قاسم66816221851045041

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة587.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعالوي عبد صباح محمدمرتضى66817261851010093

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة583.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى كاظم علي مهدي66818161851026080

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة623.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحسين هللا عبد محمد غفران66819211842156030

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة623.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائياحمد عباس خالد محمد66820211841011070

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة615.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيناصر علوان شالل علي66821211841025010

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة609.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائياللطيف عبد العالي عبد رعد بسام66822211841052013

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة608.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيشالل مجيد علي زهراء66823211842090060

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة606.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيصالح جهاد محمد غسق66824211842107044

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة605.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيسلمان مطرود جزمي يسر66825211842098111

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيياس كريم هيالن علي66826211841065059

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيحسين مهدي حسن زهراء66827211842133010

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيصالح ادريس لقمان مريم66828211842136067

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة604.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيمحسن اسماعيل علي ندى66829211842147088

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيشكر حيدر محمد زهراء66830211842140093

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة603.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين شاكر محمود علي66831161841075192

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة602.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيمهدي حسين قاسم نبأ66832211842133033

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة601.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيمحمد سلطان سعد سحر66833211842118012

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة599.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائياحمد الرزاق عبد وليد اسالم66834181842242015

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة599.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعباس جاسم حافظ ضحى66835211842121067

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة599.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيعبد مهدي موفق زينب66836211842098052
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المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة598.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيمهدي حمد سعد انسام66837211842151007

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة597.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيخضر شاهين رائد محمد66838311841072021

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة597.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحمد اسماعيل حيدر زينب66839211842098050

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة597.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمشيهد كريم عباس ايناس66840211842143015

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة596.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعيد عبد قحطان قبس66841211842147075

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحسين خليفه االمير عبد فاطمه66842211842110070

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة595.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود اسوان زهراء66843141842117028

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة593.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيحامد الرسول عبد حامد رسول66844261841038043

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة592.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيحسين حسن حسين الفقار ذو66845271841153032

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة591.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمحمد خميس محمود الهدى نور66846211842138133

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين علي اوس ايه66847121842118008

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيحسين العال عبد سعد ضحى66848161842161026

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة590.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيمحمود هادي عقيل اية66849211842136010

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيطخاخ مراد اياد طيبه66850111842076095

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة589.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيشنداخ الكاظم عبد علي زينب66851261842132057

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة588.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمرهون الهادي عبد احمد عباس66852181841006049

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة608.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحسين خليفة سعد مريم66853211852098042

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة557.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقياحمد ابراهيم ليث رويده66854211852016002

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة557.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيمحمد حسين رفعت زينب66855211852166016

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة551.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيمحمود احمد صالح سارة66856211852099010

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة548.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقياحمد عبود ليث اميره66857211852098005

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة548.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيديمي غايب حميد مريم66858211852102025

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة546.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىتطبيقينصيف محمد حسين احمد66859211851001003

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة541.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيمهدي صالح عدوان محمد66860211851013051

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة540.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعويد االله عبد نبيل تقوى66861211852015004

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة535.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيتوفيق عبدالواحد علي حسين66862131851001021

العلوم كلية/ديالى جامعة668.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيشكر نوري صباح نور66863211842263013

العلوم كلية/ديالى جامعة636.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيمحمد هللا عبد الحكيم عبد نور66864211842165061

العلوم كلية/ديالى جامعة633.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمود الرحمن عبد طارق افراح66865211842121008

العلوم كلية/ديالى جامعة629.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيحسين ناصر قاسم عائشه66866211842172020

العلوم كلية/ديالى جامعة628.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل محمد كريم مياسه66867141842108084

العلوم كلية/ديالى جامعة628.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم يحيى اسحاق66868211841063010

العلوم كلية/ديالى جامعة626.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيغيدان سليم اياد انسام66869211842140018

العلوم كلية/ديالى جامعة624.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيحسن جميل جمال اماني66870211842148003

العلوم كلية/ديالى جامعة622.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيخلف جهاد حسين ميسون66871211842145096

العلوم كلية/ديالى جامعة622.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعاشور فرحان احمد منتظر66872211841004134

العلوم كلية/ديالى جامعة620.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىاحيائيحسن كاظم الرحمن عبد اطياف66873211842260001

العلوم كلية/ديالى جامعة620.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائيمحمد عبد محمد طالب66874211841222007

العلوم كلية/ديالى جامعة619.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم كريم زينب66875211842165032

العلوم كلية/ديالى جامعة616.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيطعان غازي مسفر نيران66876211842044004

العلوم كلية/ديالى جامعة612.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيخورشيد محمد عباس اسراء66877211842100005

العلوم كلية/ديالى جامعة610.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم فيصل زينب66878211842046016

العلوم كلية/ديالى جامعة610.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيسلمان فاضل عمار رفيده66879211842110030

العلوم كلية/ديالى جامعة609.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيعباس راضي فاروق سارة66880211842133016
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العلوم كلية/ديالى جامعة609.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين قيس شهد66881211842090086

العلوم كلية/ديالى جامعة608.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيناصر سلمان زياد رسل66882211842119011

العلوم كلية/ديالى جامعة607.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائياحمد مهدي علي سارة66883211842113013

العلوم كلية/ديالى جامعة606.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسين ابراهيم عامر مها66884211842094085

العلوم كلية/ديالى جامعة605.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيالحسن عبد كاظم يحيى قدس66885211842148036

العلوم كلية/ديالى جامعة605.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيعلوان مهدي صالح نور66886211842116036

العلوم كلية/ديالى جامعة604.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيسلمان الكريم عبد عدنان ايالف66887211842093009

العلوم كلية/ديالى جامعة603.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحسين جامل محمد اسوان66888211842099006

العلوم كلية/ديالى جامعة601.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم يوسف اسيل66889211842136007

العلوم كلية/ديالى جامعة601.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيجبار متعب سالم اوس66890211841009040

العلوم كلية/ديالى جامعة600.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيجاسم لطيف ياسين ايالف66891211842172004

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسن عبد احمد نريمان66892211842140186

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيحمادي الجبار عبد قاسم العزيز عبد66893211841226008

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيحسين جمعه حسين حفصه66894211842120008

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيكاظم غيدان خالد رسل66895211842140069

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد كاظم ماجد ايالف66896141842112012

العلوم كلية/ديالى جامعة598.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائياسماعيل جليل رياض ايات66897211842113003

العلوم كلية/ديالى جامعة598.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيخضير علوان قحطان فاطمه66898211842265009

العلوم كلية/ديالى جامعة597.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيخلف احمد حسن محمد66899211841023026

العلوم كلية/ديالى جامعة597.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيشندوخ محمد جاسم علي66900211841003076

العلوم كلية/ديالى جامعة596.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيبيبي محمد رحيم محمد66901211841054052

العلوم كلية/ديالى جامعة595.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيمحمود طه منعم سلوى66902211842103030

العلوم كلية/ديالى جامعة594.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيخليفه فيصل مثنى دعاء66903211842145031

العلوم كلية/ديالى جامعة593.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعبد هادي غانم زهراء66904211842291061

العلوم كلية/ديالى جامعة593.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم فيصل حيف66905211841051004

العلوم كلية/ديالى جامعة593.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيظاهر عطوان احمد عهد66906211842099059

العلوم كلية/ديالى جامعة592.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيغدير مجيد زياد زمن66907211842138053

العلوم كلية/ديالى جامعة592.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيخلف غيدان عدنان اسراء66908201842111003

العلوم كلية/ديالى جامعة591.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيرجب نايف ابراهيم ختام66909211842107018

العلوم كلية/ديالى جامعة591.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيحسن الغني عبد لطيف زهراء66910211842145042

العلوم كلية/ديالى جامعة590.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم طاهر عباس ايناس66911141842108011

العلوم كلية/ديالى جامعة590.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيمحمد علي حسن مؤمن66912211841011063

العلوم كلية/ديالى جامعة590.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيالكريم عبد مصطفى محمد شيماء66913211842107038

العلوم كلية/ديالى جامعة589.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيحميد رحمان قاسم ايمان66914211842126013

العلوم كلية/ديالى جامعة589.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيموسى عباس ليث هند66915211842092075

العلوم كلية/ديالى جامعة589.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيابراهيم علي حسين عالء66916211841009108

العلوم كلية/ديالى جامعة588.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيعبد عيسى محمد بسمه66917211842095009

العلوم كلية/ديالى جامعة588.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيفرحان ياس نذير محمد66918211841030064

العلوم كلية/ديالى جامعة588.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعلي صالح عادل رؤى66919211842107025

العلوم كلية/ديالى جامعة587.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم غازي زهراء66920211842046010

العلوم كلية/ديالى جامعة587.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعباس احمد جعفر رسل66921211842131013

العلوم كلية/ديالى جامعة585.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيسليم حسين سعد حنين66922211842093018

العلوم كلية/ديالى جامعة584.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحواس كامل حسين زينب66923131842105020

العلوم كلية/ديالى جامعة584.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيجليل شكر شوكت امنه66924211842064003
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العلوم كلية/ديالى جامعة584.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيعباس محمد عدنان جعفر66925211841042003

العلوم كلية/ديالى جامعة583.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيجباره جليل أياد وائل66926211841065093

العلوم كلية/ديالى جامعة583.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيعلي عبد اديب محمد66927211841015009

العلوم كلية/ديالى جامعة582.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيعباس خضير ستار سرى66928211842136049

العلوم كلية/ديالى جامعة582.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيداود كاظم ثامر حوراء66929211842137022

العلوم كلية/ديالى جامعة582.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجاسم جهاد موفق هدير66930211842138144

العلوم كلية/ديالى جامعة581.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيعناد بدر محمد زينب66931211842116015

العلوم كلية/ديالى جامعة580.0للبنين طوبى اعداديةديالىاحيائيعباس كامل ياسين كامل66932211841087023

العلوم كلية/ديالى جامعة580.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمود الحسن عبد سامي هللا عبد66933211841002053

العلوم كلية/ديالى جامعة579.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيجاسم احمد علي مصطفى66934211841282078

العلوم كلية/ديالى جامعة579.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسين ناصر الدين عالء ريم66935211842138052

العلوم كلية/ديالى جامعة579.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيجميل الرحيم عبد محمد زينب66936211842139070

العلوم كلية/ديالى جامعة578.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين سعدون باسم زهراء66937211842139050

العلوم كلية/ديالى جامعة578.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائيفرحان سامي عمر بالل66938211841070002

العلوم كلية/ديالى جامعة578.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيحسن سامي باسل حسين66939211841003031

العلوم كلية/ديالى جامعة578.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيعلي حسن حميد زينب66940211842094040

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمحمد موالن احمد فاطمه66941211842148033

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيهللا عبد محمد االمير عبد امنه66942211842100010

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيعلي حديد خالد ضحى66943211842172019

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخريسان صبار يونس عبير66944211842121071

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيكاظم جاسم مصطاف حسين66945211841015003

العلوم كلية/ديالى جامعة577.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيعلوان الحسين عبد علي روز66946211842113009

العلوم كلية/ديالى جامعة576.5للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيخنجر حبيب عاصم حبيب66947211841020014

العلوم كلية/ديالى جامعة576.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيجاسم حنوب كاظم العزيز عبد66948211841038034

العلوم كلية/ديالى جامعة576.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيهني محمد محمود رغد66949211842144013

العلوم كلية/ديالى جامعة576.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعباس خضير كريم تبارك66950211842147021

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىاحيائيسعدون حاتم عماد رسل66951211842260003

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي ثلج وليد علي66952211841039024

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيمحمد جسام وسام فاطمة66953211842050017

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنات االنامل ثانويةديالىاحيائيهللا عبد محمد جاسم شهد66954211842184007

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجاسم جمال عزام آيه66955211842291008

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيمحمد جواد هادي عسل66956211842098074

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيخليفة زيدان هادي سعد66957211841282029

العلوم كلية/ديالى جامعة574.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيابراهيم كاظم جواد مصطفى66958211841038078

العلوم كلية/ديالى جامعة574.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيكيطان صدام مطشر براء66959211842091019

العلوم كلية/ديالى جامعة574.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنصور اكبر عيسى سلسبيل66960141842225143

العلوم كلية/ديالى جامعة573.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمد هللا عبد احمد نبأ66961211842121091

العلوم كلية/ديالى جامعة573.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيحسين الخالق عبد خالد ساره66962211842107032

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيسبع جبار ستار زهراء66963211842138055

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيسعيد كريم عامر مها66964211842140177

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين ناصر قحطان عقيل66965101841022027

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيياس عزيز محمود هاجر66966211842097109

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيسلمان عبد حسين مصطفى66967211841028022

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيسالم حميد عبد حسين66968211841010021
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العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحبيب طلفاح عماد محمد66969211841002083

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيدهالوي ابراهيم حسين ميسون66970211842091077

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيعلي حسين عباس اسماء66971211842141003

العلوم كلية/ديالى جامعة572.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحاوي رشيد روكان سرى66972211842090081

العلوم كلية/ديالى جامعة571.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيحسين محمد جاسم غاده66973211842291101

العلوم كلية/ديالى جامعة571.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيموسى محمد جاسم محمد66974211841003103

العلوم كلية/ديالى جامعة571.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلو حسن عامر رانيه66975211842138040

العلوم كلية/ديالى جامعة571.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيمحمود احمد قاسم فاطمه66976211842147072

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمحمد علي رعد محمد66977211841272130

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسين مهدي الخالق عبد زهراء66978211842094036

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيعلي حسين مدحت امجد66979211841026004

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيوسمي ذياب قحطان مصطفى66980211841272155

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيحمادي هللا عبد علوان زمن66981211842262004

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيعباس خليفه محمد منتظر66982211841042021

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيعلي حسون عدنان احمد66983211841037001

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائياسماعيل عدنان غانم محمد66984211841038063

العلوم كلية/ديالى جامعة569.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد علي احمد اسراء66985211842097005

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعكال عبعوب كريم ايه66986211842138019

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيولي هللا عبد محمود حيدر66987211841004043

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعنيفص مهدي طارق زينب66988211842138063

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيعبد سلمان كريم تهاني66989211842136023

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيعلي حسين شهاب نجاة66990211842064020

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيفهد حسين رياض تقوى66991211842091028

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيحسن محمد علي الرسول براق66992211841038013

العلوم كلية/ديالى جامعة568.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمجيد حميد ماجد جيهان66993211842140057

العلوم كلية/ديالى جامعة567.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيجاسم كامل حكمان محمد66994211841014086

العلوم كلية/ديالى جامعة567.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعداي فرحان فاضل سجى66995211842121056

العلوم كلية/ديالى جامعة567.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيصيوان علي هللا عبد قتيبة66996211841206020

العلوم كلية/ديالى جامعة567.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيكامل الوهاب عبد فراس حسين66997211841042007

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيخضير جاسم حميد علي66998211841023021

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح جابر مدحت شمس66999141842106018

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيمصطاف عباس غانم محمد67000211841063057

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيسلمان حسين فهد احمد67001211841208002

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيعبيد عاصي كريم متاب67002211842095035

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيمحمد عبود محمد ديانا67003211842245005

العلوم كلية/ديالى جامعة566.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياسماعيل عباس حازم زهراء67004211842097047

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس حاتم خالد آمنه67005211842139002

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيصالح محمد قاسم هللا عبد67006211841012046

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيابراهيم كاظم وليد رسل67007211842091038

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد احمد محمد ابرار67008211842097004

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيعلي امين مظهر تقوى67009211842157005

العلوم كلية/ديالى جامعة565.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعبود احمد مؤيد ياسمين67010211842145108

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياغا محمد عبدالقادر زينب67011131842119015

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى عباس احمد سجى67012131842100049
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العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائياسماعيل سمير منير نبأ67013211842110089

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيسلطان هالل محمود علي67014211841038050

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيخلف حبيب حميد ديانا67015211842178063

العلوم كلية/ديالى جامعة564.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيجاسم مخلف عزيز اسيا67016211842176003

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيمحمد حبيب يونس اسراء67017211842161001

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعزيز صبري حيدر حوراء67018261842250035

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيكنوان ياسين محمد مصطفى67019211841004132

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنات عتبة ثانويةديالىاحيائيمحمد هللا مال حميد عذراء67020211842167015

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمهدي فؤاد نوري سهاد67021211842121060

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيحسن عبد علي سارة67022211842046017

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحمود جواد خليفه ختام67023211842178052

العلوم كلية/ديالى جامعة563.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيشاسوار وهاب مجوال محمد67024211841022047

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيكريش حمش سالم زهراء67025211842165026

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيابراهيم هللا عبد نجم فاطمه67026211842172025

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيمحمود احمد منعم محمد67027211841065078

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيغزي رشيد ناجح اسراء67028211842209001

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيبريسم محمود صالح زهراء67029211842141039

العلوم كلية/ديالى جامعة562.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيشكير سلوم داود سجى67030211842139082

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم كمر محمد67031211841272145

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنين المغيرة ثانويةديالىاحيائيريس جاسم محمد هشام67032211841051018

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود هوار اسماء67033211842109010

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيباقر جميل قاسم علي67034121841026084

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيعبد مجيد عدنان المجيد عبد67035211741039015

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمحمود محمد باسم المهيمن عبد67036211841272083

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيرشيد كنعان مؤيد هجران67037211842136081

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيخضير صالح علوان صالح67038211841038024

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلي حسين عالء عطاء67039211842143066

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعباس احمد محمد دالل67040211842131012

العلوم كلية/ديالى جامعة560.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيحسن عباس اسعد الهدى نور67041211842150021

العلوم كلية/ديالى جامعة559.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيدرب شجاع موالن غفران67042201842282105

العلوم كلية/ديالى جامعة559.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىاحيائيالصاحب عبد نوري محمد سعد محمد67043211841066012

العلوم كلية/ديالى جامعة559.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيهللا نصر حسن حميد سجاد67044211841046011

العلوم كلية/ديالى جامعة559.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيهللا عبد محمود عيسى روض67045211842110034

العلوم كلية/ديالى جامعة559.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحيميد جاسم محسن ابتهال67046211842090001

العلوم كلية/ديالى جامعة558.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعادي نمر نزهان سحاب67047211841226007

العلوم كلية/ديالى جامعة558.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيخلف زيدان خوام انس67048211841005019

العلوم كلية/ديالى جامعة558.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعلي حماد مجيد الرحمن عبد67049211841038031

العلوم كلية/ديالى جامعة558.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيجاسم طاهر علي ضحى67050211842094063

العلوم كلية/ديالى جامعة558.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيهللا جار علي حسين سرى67051211842140119

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيالعزيز عبد هللا حسب محمد مصطفى67052211841272157

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسبع عبداالمير قاسم سلى67053131842091085

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيمطرود شالل هيثم هاله67054211842177041

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيصالح محمد هيثم نبأ67055211842107055

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد مغير غضبان صفا67056321842045017
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العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيعلي خضير سعد دعاء67057211842103015

العلوم كلية/ديالى جامعة557.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيمحمد حبيب خليل حمزه67058211841033023

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيابراهيم احمد غازي فاتن67059211842291104

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيخضير ياسين احمد حسين67060211841004025

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيعلي داود سلمان فارس67061211841257009

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد الدين شمس بهجت المها عيون67062211842139105

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيحسن القادر عبد وليد االء67063211842125003

العلوم كلية/ديالى جامعة556.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيحسين محمد عمار سيف67064211841010032

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىاحيائيناصر خالد محمد رحاب67065211842171002

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيحسن علي كمال رسل67066211842211005

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعباس حسين محمد هجران67067211842131032

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعلي محمد حسين ساره67068211842291079

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم اسماعيل رشا67069211842134022

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيكاكه احمد نوري عثمان67070211841033041

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد علي سلمان سما67071101842078076

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائيكاظم هالل تركي منير67072211841070020

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمحمود جميل حمد ساره67073211842138068

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيمرشود حسين علي ميسم67074211842209010

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزيز فهد محمد نبأ67075141842111141

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمود عادل احمد عمر67076171841157051

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائياحمد فاضل علي ايالف67077211842110014

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيعلوان حبيب عباس اسراء67078211842178021

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمهدي علي مثنى نورا67079211842138138

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسرحان احمد ضياء نور67080141842087038

العلوم كلية/ديالى جامعة553.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن سلمان علي مروه67081141842072106

العلوم كلية/ديالى جامعة553.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيحسين عباس فاضل سجاد67082211841003051

العلوم كلية/ديالى جامعة553.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حسين محمود نور67083181842206010

العلوم كلية/ديالى جامعة553.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيكريم ابراهيم زيد اسكندر67084211841033004

العلوم كلية/ديالى جامعة552.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعلوان هللا عبد عماد يوسف67085211841206026

العلوم كلية/ديالى جامعة552.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعبد العزيز عبد عمر فاروق67086211841004100

العلوم كلية/ديالى جامعة551.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيصالح يعقوب رباح عمر67087211841065061

العلوم كلية/ديالى جامعة551.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيعفاوي محمود غيدان سعد67088211841088027

العلوم كلية/ديالى جامعة551.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد شهاب ابراهيم هبه67089141842110166

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيشناوة هللا عبد ناظم انور67090211841034010

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيكريم ناهد خالد رحمه67091211842093023

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيجمعة محمود ثاير زهراء67092211842140088

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيعلي رشيد نشوان علي محمد67093211841022043

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب سلمان داود آيه67094141842111004

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيسلمان داود مؤيد هاجر67095211842113020

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخلف محمد راسم اية67096211842121017

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيكاظم كرجي ابراهيم شيماء67097211842291092

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائياالمير عبد المعين عبد منير زينب67098211842145054

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليل لؤي ريهام67099211842136035

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي االمير عبد عدي سوالف67100141842108061
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العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيحسن حسين هاشم ابراهيم67101211841088003

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمحمود رحمان رياض احمد67102211841272012

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحميد محمد هادي ضحى67103211842138092

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيجواد كاظم حسن مريم67104211842131025

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسن اسماعيل الكريم عبد آيات67105211842138001

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعبود كنوش علي نور67106211842206020

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائياحمد هاشم رفيق آيه67107211842098004

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيغفوري يحيى وضاح أوراس67108211842091008

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيثامر حسن وليد يقين67109211842151036

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيكريم عباس محمود زينب67110211842095024

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيمحمد رستم حسام هللا عبد67111211841026015

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن سليم رعد غيث67112131841001061

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيحميد كاظم اياد انس67113211841010014

العلوم كلية/ديالى جامعة547.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيفاضل عباس واثق ليث67114211841226012

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنات الخنساء ثانويةديالىاحيائيجاسم نصيف حسين حنين67115211842117002

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيابراهيم حسين مقداد عبدهللا67116211741088050

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيالرزاق عبد الدين شرف رائد سجا67117211842141057

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعليوي الحميد عبد فاضل ساره67118211842110053

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0المختلطة دانيال النبي ثانويةديالىاحيائيالعزيز عبد ستار معتوك ايمن67119211841235002

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمد اسماعيل رافد هللا عبد67120211841002052

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيحسن ناصر حسين مقتدى67121211841016006

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيماجد مصطفى هاشم مالك67122211842176017

العلوم كلية/ديالى جامعة545.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمحمود محمد محمود سدن67123211842095027

العلوم كلية/ديالى جامعة545.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي عباس خضر ايه67124101842076007

العلوم كلية/ديالى جامعة545.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيستور كريم محمد منتهى67125211842135081

العلوم كلية/ديالى جامعة545.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيعبد نجم احمد هدى67126211842133042

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيحسن الكريم عبد الدين نجم نور67127321842020066

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب ياسين الدين شهاب67128211841009078

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيخليل محمود منعم افراح67129211842126007

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيرمضان نعمه الدين نور شهد67130211842135063

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيحاوي شطب احمد ايناس67131211842102008

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيهللا عبد احمد حسين رجاء67132211842118005

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيغايب احمد طالب نهى67133211842138129

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيغفور اسماعيل كمال فاطمة67134211842147071

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيعلي عطية كريم حنان67135211842043005

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيهللا عبد طه ابراهيم سلمى67136211842245011

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيكطو احمد مهدي محمد67137211841226014

العلوم كلية/ديالى جامعة544.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين ابراهيم احمد ساره67138211842139076

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيامير حمدان محمد زينب67139211842145053

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف الرحمن عبد نبأ67140211842138123

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين الرحمن عبد اسماء67141211842094009

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيسلمان وردي عادل وفاء67142211842262011

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنين االماني ثانويةالدين صالحاحيائيحسن قادر طارق عصام67143181841102014

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيخلف سامي سعد ساره67144211842136042
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العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائياسماعيل ناجي حسن علي67145211841070012

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيمصطفى جوامير عدنان اية67146211842064004

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمود مهدي سلمان عباس67147211841013051

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيحبيتر كاظم جواد أميره67148211842110002

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيسلمان داود نعمان دحام67149211841065029

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيشهاب كامل محمد زهراء67150211842098047

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيسعيد جاسم ابراهيم الدين بهاء67151211841013027

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائييونس حسين محمد احمد67152171841028025

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد تقي صبحي احمد67153181841009007

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيخلف صالح محمد الدين عز67154201841227017

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحسين ناجي حقي العابدين زين67155211841004047

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسلطان رحيم عماد بالل67156211841272032

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيحيدر هادي صبري علي67157321841045021

العلوم كلية/ديالى جامعة541.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيحمد علوان عباس زهراء67158211842291060

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيتركان زيد الصمد عبد سبأ67159211842228004

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحسن احمد عمر سجاد67160211841272063

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيالرزاق عبد اللطيف عبد عمر ايه67161181842183013

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنات عتبة ثانويةديالىاحيائيعلي حسن حمزه أيه67162211842167005

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمود خليل ثاير ديانا67163211842291036

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمهدي كاظم رحيم حسين67164251841014025

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم موشل مهدي اسماعيل67165181841300003

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيمنصور جهاد قادر رقيه67166211842157010

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيسالم حسين رسول طوفان67167211841027017

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحيبس جبر علي حسين67168211841020020

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيحسين مزهر ياسين عذراء67169211842141078

العلوم كلية/ديالى جامعة538.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعلي حسين عادل دريد67170211841009061

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيسليمان محمود يوسف احكام67171201842167002

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحسين علي منعم عذراء67172211842098073

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائياحمد يحيى محمد المهيمن عبد67173211841005065

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم قدوري ايالف67174211842090023

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيجواد سامي عباس ضرغام67175211841030032

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيعنزان سلمان ماجد هديل67176211842178177

العلوم كلية/ديالى جامعة536.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيرمضان نعمه الدين عز براء67177211842290015

العلوم كلية/ديالى جامعة536.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيمالح صبر خميس رسل67178211842147033

العلوم كلية/ديالى جامعة536.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين حامد عمر67179211841062028

العلوم كلية/ديالى جامعة536.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائياسماعيل احمد محمد فاطمه67180211842110071

العلوم كلية/ديالى جامعة536.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيعباس الصاحب عبد سعد سجى67181211842146027

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيياسين ابراهيم خليل شيماء67182211842264021

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف حسون كريم مريم67183131842086080

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حميد قتيبه هديل67184181842161052

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيعلي حسن سمير هللا عبد67185211841085010

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائياحمد جعفر احمد هاجر67186211842131030

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خليل هاشم احمد67187111841010005

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيعلي محمد حمزة سعدون سجى67188211842116020
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العلوم كلية/ديالى جامعة535.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىاحيائيهللا عبد عباس محسن سعاد67189211842260005

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائياسماعيل كريم نعمان أية67190211842291005

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيقاسم جاسم رحيم فاطمة67191211842293019

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم ناجي ماجد طه67192121841022044

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيقادر محمد جبار هردي67193201841315012

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكاحيائيفرج احمد شهاب السالم عبد67194201841204006

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم مهدي مزهر مالك67195181842277009

العلوم كلية/ديالى جامعة533.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيذياب محمد خميس سجاد67196181841141042

العلوم كلية/ديالى جامعة533.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيكريم يوسف عماد نور67197211842135092

العلوم كلية/ديالى جامعة533.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد علي فاروق عمر67198201841259115

العلوم كلية/ديالى جامعة532.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود وسام علي67199211841005077

العلوم كلية/ديالى جامعة532.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيالدين محي محمد باسم عمر67200211841010053

العلوم كلية/ديالى جامعة532.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمجيد العزيز عبد عباس لمياء67201211842135078

العلوم كلية/ديالى جامعة532.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيحسن قاسم حسين علي67202211841042014

العلوم كلية/ديالى جامعة532.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيحميد الرزاق عبد حميد دعاء67203211842091032

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمهدي محمد عادل المهيمن عبد67204211841272085

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائياحمد عبعوب اياد حيدر67205211841273010

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمد ناظم ابراهيم67206181841006003

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيعلي هللا عبد سهيل الودود عبد67207211841208009

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيابراهيم خليل محمد نورهان67208211842143096

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائياحمد قاسم احمد زهراء67209211842148018

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنات االنامل ثانويةديالىاحيائيزناد حسين اسماعيل هبه67210211842184016

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيحساني كاظم نعمان زهراء67211101842076026

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيفتاح المجيد عبد الخالق عبد هاجر67212201842395130

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيحسن اللطيف عبد عامر أيالف67213211842158001

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيسمين غائب مصطاف ندوه67214211842109067

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعباس حسن ابراهيم رنا67215211842131014

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيابراهيم سليمان ايوب سجى67216211842135053

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح ياسين بالسم مهلب67217181841044043

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيخلف علوان حسن ماريه67218211842209007

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائياحمد الرزاق عبد ليث ساره67219211842115011

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيفليح عرنوص طالب ايمان67220211842121020

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيالهادي عبد يحيى علي حسين67221211841002029

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيرميض لواح ابراهيم مصطفى67222191841004059

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين علوان تلفان محمد67223141841009030

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرمضان حميد رشيد حميد67224121841031057

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليمان نعيم ثاير ساير67225111841034006

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائييونس محمد أياد أشواق67226181842203001

العلوم كلية/ديالى جامعة527.2للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدهش محمد حازم كرار67227251841031545

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيابراهيم عباس احمد وسام67228211841002104

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخلف هندي علي رسل67229101842113025

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيصالح حميد هادي علي67230211841282048

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر جايد حكيم سجى67231141842110095

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيالعال عبد حسن فليح امل67232211842100008
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العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف محمود شروق67233211842141064

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيمجيد كامل رحيم الغني عبد67234211841038036

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0الرابعة النازحين ثانويةديالىاحيائيهللا عبد اسماعيل خليل اسماعيل67235211841086002

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعباس سلمان واثق ايمن67236211841013022

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيمحمد كاظم سعد مالك67237211842147084

العلوم كلية/ديالى جامعة611.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيجالي منشد سالم رانيه67238211852125007

العلوم كلية/ديالى جامعة599.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىتطبيقيعبد خزعل حسين علي67239211851042011

العلوم كلية/ديالى جامعة598.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيكاظم احمد شهاب االء67240211852136005

العلوم كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم جبار سعد شهد67241131852101025

العلوم كلية/ديالى جامعة575.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيجواد علوان حسين محمود67242211851226025

العلوم كلية/ديالى جامعة574.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيعباس علي حسن سجاد67243211851070017

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيمحمد الرحمن عبد طالب مهى67244211852171015

العلوم كلية/ديالى جامعة570.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيعليوي عيسى محمد فاطمة67245211852171014

العلوم كلية/ديالى جامعة561.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقينصيف مهدي سعد اية67246211852136007

العلوم كلية/ديالى جامعة555.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيجدوع هادي ستار داليا67247211852097019

العلوم كلية/ديالى جامعة554.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعلوان مجيد يحيى حمزة67248211851226008

العلوم كلية/ديالى جامعة550.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيحنظل حمد جمال اسماء67249211852090005

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيالحسن عبد حمزه بهجت رنا67250211852117012

العلوم كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيمهدي هادي ثائر زهراء67251211852113008

العلوم كلية/ديالى جامعة548.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيقنة محمد حسن هدى67252211852137028

العلوم كلية/ديالى جامعة546.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي نجم سهيل محمد67253181851301022

العلوم كلية/ديالى جامعة542.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيعيفان دوشان ابراهيم دعاء67254211852102010

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيكاظم كرجي ابراهيم شهد67255211852091018

العلوم كلية/ديالى جامعة540.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيعودة عريبي كريم ذكريات67256211852172005

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيسلمان خليل سعد اسراء67257211852090004

العلوم كلية/ديالى جامعة539.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيمحمد داود غالب تقوى67258211852113004

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيابراهيم حسين ناصر سماح67259211852256009

العلوم كلية/ديالى جامعة537.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقياحمد محمد جاسم طه67260211851038026

العلوم كلية/ديالى جامعة535.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيخلف هليل حسين سحر67261211852172008

العلوم كلية/ديالى جامعة534.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيابراهيم محل حاتم نسرين67262211852170020

العلوم كلية/ديالى جامعة533.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيحميد صادق اياد زهراء67263211852145009

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيفزع حسن رحيم نوريه67264211852157030

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسون طه نومان مروه67265211852226022

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد يحيى طه ياسين67266211851065045

العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيجاسم احمد عامر لبنى67267211852103020

العلوم كلية/ديالى جامعة527.0المختلطه مأرب ثانويةديالىتطبيقيحاجم احمد ياسين مصطفى67268211851041010

العلوم كلية/ديالى جامعة525.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقينصيف ضاري جريان عذراء67269211852094030

العلوم كلية/ديالى جامعة524.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيعزيز عبود قيس هيثم67270211851037022

العلوم كلية/ديالى جامعة522.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيفرمان ابراهيم قصي نور67271211852138039

العلوم كلية/ديالى جامعة519.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيمحمود عدنان وائل محمد67272211851053039

العلوم كلية/ديالى جامعة519.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيتوفيق محمد احمد مصطفى67273211851038049

العلوم كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيطاهر احمد علي فاختة67274211852113013

العلوم كلية/ديالى جامعة515.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيمحمد مجيد نايف رغد67275211852098017

العلوم كلية/ديالى جامعة515.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمهدي صالح بهجت عبدهللا67276211851005042
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العلوم كلية/ديالى جامعة513.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيعلي حوط حاجم علي67277211851080021

العلوم كلية/ديالى جامعة513.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىتطبيقيعواد حمد فيصل الندى قطر67278211852244002

العلوم كلية/ديالى جامعة513.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيعباس محمد الكريم عبد حسين67279211851052011

العلوم كلية/ديالى جامعة511.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيحسن ظاهر احمد محمد67280211851044014

العلوم كلية/ديالى جامعة511.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقينعمة عبد ابراهيم هاجر67281211852090052

العلوم كلية/ديالى جامعة511.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيحسين حميد احسان غصون67282211852226018

العلوم كلية/ديالى جامعة510.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيعباس جياد وسام زهراء67283211852094020

العلوم كلية/ديالى جامعة509.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيحسون فاضل حسين حيدر67284211851002022

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمجيد طالب محمد المهيمن عبد67285211851005040

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيرحيم عبود سعد الرحمن عبد67286211851038027

العلوم كلية/ديالى جامعة506.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيياسين الرحمن عبد قاسم زهراء67287211852090029

العلوم كلية/ديالى جامعة506.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيجاسم الرحمن عبد حسن ايمان67288211852097013

العلوم كلية/ديالى جامعة505.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيياسين احمد عامر غفران67289211852107017

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيهاشم ثامر فراس افنان67290211852098004

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيعلي حسن الرحمان عبد اميمة67291211852099004

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيهالل عناد ارحيم محمود67292211851004048

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0المختلطه مأرب ثانويةديالىتطبيقيحاجم احمد ابراهيم خليل67293211851041004

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيعباس حسوني هللا عبد بان67294211852090008

العلوم كلية/ديالى جامعة502.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيابراهيم هللا حسب رشيد فاطمه67295211852170015

العلوم كلية/ديالى جامعة501.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن خالد عماد سارة67296101852077011

العلوم كلية/ديالى جامعة501.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىتطبيقيعلي صكب روكان حسام67297211851273007

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيالكريم عبد فاضل جاسم هبه67298211852145026

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيحسين عباس عمار شهد67299211852117018

العلوم كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيموسى جعفر محمود نبأ67300211852117026

العلوم كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيعباس خضير ياس ساره67301211852138011

العلوم كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيحمد هللا عبد محسن مصطفى67302211851068018

العلوم كلية/ديالى جامعة497.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيخضير الجبار عبد نصير غدير67303211852117023

العلوم كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيمهدي عباس حسن هللا عبد67304211851003033

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيفرحان عبد حامد حنان67305211852100013

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيعباس حسين محسن عمر67306211851012024

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيفرج حمد تحسين رسل67307211852090017

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيرحيم الغفور عبد رياض احمد67308211851225002

العلوم كلية/ديالى جامعة494.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيشكير محمد خميس حسين67309211851052010

العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقينجرس كامل عادل اسامة67310211851005010

العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيابراهيم كريم موزر مروه67311211852138030

العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيخرنوب حسن هللا مال معاذ67312211851002076

العلوم كلية/ديالى جامعة491.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيمحمود الرحمن عبد سمير هللا عبد67313211851003035

العلوم كلية/ديالى جامعة491.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيفهد حسين علي شهد67314211852094028

العلوم كلية/ديالى جامعة490.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقينصيف عباس عامر أريج67315211852119001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة662.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيحسين الرحمن عبد علي عال67316211822121027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة647.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمد قادر محمد زينب67317211822179047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة646.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبياحمد علي عبد عباس حسين67318211821065024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة643.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيصالح رمضان محمد اسراء67319211822147005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة642.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبياحمد جاسم فائق فاطمه67320211822105022
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة637.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخليل جميل نعمان فاطمه67321211822145062

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة634.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيهداوي خليفة طالب عمر67322211821063037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة634.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعباس حسين كمال ورود67323211822101049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة625.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيمجيد قنبر هاشم الكبرى زينب67324211822109018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة621.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيابراهيم خليل ابراهيم خليل67325211821004021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة610.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيخلف غيدان لؤي غيدان67326211821065070

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة608.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبياحمد شهاب خالد دنيا67327211822098010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة605.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيحسن هللا عبد كمال عمر67328211821272053

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة603.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعبد كاظم محمد هاله67329211822145078

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة598.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيحسين علي تحسين رؤى67330211822121009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة595.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيمحمد احمد نزال مؤنس67331211821074070

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة594.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيجسام اللطيف عبد علي رفل67332211822090018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة591.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيعبود علي باسم حمزه67333211821025010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة591.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيرشيد غالب قاسم رفل67334211822095005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة590.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيعيدان محمد عامر مريم67335211822091097

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة590.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيعبد القادر عبد مثنى اخالص67336211822061001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة587.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيكاظم محمد ذياب فاطمه67337211822146058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة586.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيناصر احمد اسماعيل هاجر67338211822021011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة584.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيعلي محمد سعيد عدنان علي67339211821001063

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة582.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعلي حسين يونس محمد67340211821008062

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة581.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيجاسم طه ياسر احمد67341211821039007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة581.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعزيز محمود نصير نبأ67342211822101038

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة579.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيصالح محمد هللا عبد ثامر ضحى67343211822290018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة578.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيسلمان خليل سعد مروه67344211822090049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة578.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيفهد علي محمد حيدر حسين67345211821077036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة578.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيسطام عطيه طه محمد67346211821038147

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة577.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيرجب خضر حسن محمد افراح67347211822179009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة577.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيياسين فيصل خالد كسار67348211821089042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة575.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيخادم احمد الرزاق عبد زبيده67349211822258004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة575.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبياسماعيل منصور محمد دالل67350211822125009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة573.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيفتاح محمد فتاح بشرى67351211822158005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة572.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيحمدان سلمان الحسين عبد سرى67352211822101022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة572.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيهادي ناصر ناجي ريام67353211822178025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة571.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيمطلك ضاحي فخري مرتضى67354211821048015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة570.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيمحمد اسماعيل خليل ساره67355211822218008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة569.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمحمد كريم امير زهراء67356211822155040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيجاسم هادي حسين مهيمن67357211821003029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيأحمد شهاب أمجد سامر67358211821010027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة568.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيعلوان حسين حازم نور67359211822116026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة568.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيمحمود مبدر احمد المهيمن عبد67360211821059016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة567.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيغفوري علوان مزهر مروه67361211822291057

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة563.0للبنات االمال ثانويةديالىادبياحمد لطوف حافظ شيماء67362211822153029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة562.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيكاظم غيدان كاظم خالد67363211821043014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة562.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيالجالل عبد ستار صباح روان67364211822113007
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة559.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيحسن مهدي خليل طيبة67365211822126012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة559.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيجعفر الخالق عبد علي ريم67366211822093012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة559.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيحسن محمد صكبان كرار67367211821248034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة558.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبينصيف قاسم عدنان علي67368211821038111

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة558.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيسفيح حسين ابراهيم مريم67369211822147041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة557.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلي عبد الحسين عبد حسن آية67370211822136002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة555.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيابراهيم خليل اسماعيل يوسف67371211821039046

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة554.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيمحمود علي سعد فاطمه67372211822206012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة553.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيخليل مصطفى منهل منار67373211822097071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة552.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيمصطفى كامل ثامر عباس67374211821064011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة552.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعبد جواد محمد ياسر67375211821077190

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة550.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي عبد رمزي رشا67376211822097024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة550.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمد علي جليل ماجد اية67377211822179013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة549.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيهللا مال حسن علي زهراء67378211822145034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة549.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيامين وهاب امين غفران67379211822110047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة548.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيجامل عبد ياسر فاطمة67380211822165029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة546.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيمحمد جميل محمد مريم67381211822094045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة545.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيفزع محمد صالح طه67382211821004030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة545.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيلطيف ساير خليل تقوى67383211822125006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة545.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيناصر حسن سعد ملوك67384211822231016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة545.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسن مهدي قاسم غسق67385211822133043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة544.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيشاكر حافظ علي شيماء67386211822101025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة544.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعباس علي محمود فاطمة67387211822155080

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة543.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيمهدي علي امير حسناء67388211822164006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة541.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيحسن محمد عالي حسين67389211821248009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة541.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحسن الكريم عبد صالح احمد67390211821038009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة540.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيعلي حسين احمد علي67391211821244010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة538.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيرشيد حميد وسام زهراء67392211822110028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة538.0للبنات الحمائم ثانويةديالىادبيشالل حميد نهاد زهراء67393211822122007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة538.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيعلي احمد حسن سعاد67394211822090034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة537.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيجاسم علي حسين مريم67395211822114013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة537.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيجاسم لطيف محمد حسين67396211821056009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة537.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيخليل اسماعيل خليل وهاد67397211821001112

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة534.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيهللا عبد حمود عباس زينب67398211822160012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة532.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيهللا عبد جمعه حميد حوراء67399211822125008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة532.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيشاكر مانع مثنى اثير67400211821021001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة532.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيمجيد جليل خالد افكار67401211822021002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة531.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحميد مجيد نزار علي67402211821038117

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة531.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيخلف ابراهيم عبد حميد67403211821278018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيشندوخ فيصل محمود ضياء67404211821247010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة530.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيخضر عليوي حسين كيالن67405211821038133

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة529.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيالحميد عبد القادر عبد احمد تبارك67406211822146013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة529.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيكاظم نصيف علي حوراء67407211822093007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة528.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيمحمد سلطان احمد شهد67408211822118014
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيمحمود الجبار عبد هشام علي67409211821030042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة527.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمد عباس يحيى شعيب67410211821023025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة525.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيهربت مغير خليل اسيل67411211822207001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة524.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيحميد كريم احمد نصير67412211821212030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة524.0الخارجياتديالىادبيخميس محمد شهيد ابتسام67413211822401002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة524.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيمحجوب سلمان مهدي احمد67414211821014006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة524.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيعزت احمد سالم نور67415211822138041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيولي عبد محمد كرار67416211821031019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمود لطيف خلف رهف67417211822179033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمشهدي فاضل مازن سارة67418211822097036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيمنصور علوان ماهر نبأ67419211822134032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيعبد علي رشيد مصطفى67420211821079026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيعباس مهدي صالح مرتضى67421211821079025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة522.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبياحمد خزعل عدي نبأ67422211822133053

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة522.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبينجم سهيل عماش عمار67423211821017024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة521.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيجمعة محمد سليم منار67424211822102031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة520.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيعباس محمد عباس ضحى67425211822113011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيوهاب الدين عز موفق هللا عبد67426211821064015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعبد الرحمن عبد ثامر عذراء67427211822097052

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيصالح علي جبار مصطفى67428211821023064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيهللا حسب حربي يوسف ضحى67429211822170019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيسليمان داود سعد مريم67430211822145068

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعبود حبيب علي سجاد67431211821077067

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيفهد مطر محمود نوره67432211822153047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة608.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيعلي خليل اسماعيل تاره67433211842135015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة589.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائياحمد خزعل عدي هند67434211842133045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة568.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيدوس علي نقي علي رشيد علي67435211841270037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة549.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين العباس عبد االمير عبد شهد67436211842139092

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة544.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيراضي اسماعيل قاسم علياء67437211842116026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة543.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيحسين عباس فاضل حمزة67438211841081019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة535.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيحمد غازي بشار عهود67439211842137056

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة528.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعزاوي احمد غازي مصطفى67440211841272153

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة525.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيهللا عبد حايف سلمان ايه67441211842138017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعلي محسن محمود حنين67442211842090036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائياحمد خزعل عدي سبأ67443211842133018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيزوبع مناور عيال عمار67444211841037016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة516.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيسبع خميس حمزه هديل67445211842141102

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة511.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيسلمان سامي وسام ايه67446211842135012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة511.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيعلي محمود شاكر فاديه67447211842153034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة549.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيمحمود الوهاب عبد صالح زهراء67448211852107011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة523.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقيمطرود ابراهيم سلمان صبا67449211852119012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة519.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقياحمد حميد عدنان فرح67450211852097042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة515.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيضاري القائم عبد باقر محمد علي67451211851029021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة505.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيحسن ابراهيم خالد هللا عبد67452211851014051
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القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة490.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحسين نعمان وصفي علي67453211851003046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة518.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيخليل اسماعيل فالح فيفيان67454141822110129

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة517.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيالرزاق عبد محمد مجيد ميسم67455211822126016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة517.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيعباس محمد سعد سجى67456211822121019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة516.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيصالح حسين الفقار ذو روان67457211822179034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيذياب غانم عباس ياسمين67458211822164034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة512.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبياسود حسين علي امنه67459211822203002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة512.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيعلي طالب مشتاق ساره67460211822095016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيخلف الرحمن عبد خالد شهد67461211822113010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة505.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيرسن النون ابو زيدان محمد67462141821018072

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيسيد حسن طالب فاطمة67463211822259010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة496.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيخلف حراز هيثم سارة67464211822091059

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة491.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمحمود محمد سلمان ضحى67465211822099033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة490.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيمحمود شاكر محمد أيه67466211822153004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة488.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيخميس عباس حسن علي67467211821077102

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة488.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحسون حسين محمد رسل67468211822140031

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة484.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيحنش محمد جاسم رانيه67469211822104003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة484.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيعلي ياسين مؤيد اسراء67470211822107005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة482.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيخليل صالح رعد علي67471211821065060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة481.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيحسين محجوب علي حسين67472211821067009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيمحمد حمد حميد تماره67473211822117007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة479.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيدرويش حسن صالح هللا عبد67474211821049012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة477.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجواد خلف ناهض ضحى67475211822145053

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة477.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبينصيف حاكم رحيم سماء67476211822121021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة477.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمنصور جمعه نعمت نور67477211822179070

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة476.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيحسن هللا عبد رياض ريام67478211822090020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة476.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعارف ابراهيم علي الرحمن عبد67479211821077090

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة475.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعلوان محمد جاسم علي67480211821259006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة474.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيعثمان الرحمن عبد احمد خضر67481211821012015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة474.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيصالح بدر الستار عبد فاطمه67482211822110049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيعلوان حسن احمد زينب67483211822202004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة472.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيعاصي جاسم روكان نورس67484211822107048

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيمحمد سلمان سالم شهد67485211822165019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة471.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحمود حسين سليمان نجاح67486211822140112

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة470.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيراضي عبود قاسم محمد67487211821025027

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيخليفة هللا عطا عماد سالم67488211821247007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة469.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةادبيحلمي هللا عبد نهاد هللا عبد67489131821243009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة468.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحميد شاكر ضرغام هدى67490211822145082

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة467.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيحمزة محمد جاسم محمد67491101821042019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة467.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمنصور هللا عبد حسين زينب67492211822095010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة467.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيكاظم حميد موفق غيث67493211821044021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة465.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيجاسم هادي ثاير ليث67494211821038134

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة464.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيكاظم جواد محمد زينب67495211822093016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة464.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيانصيف اسعد دريد زينب67496211822158010
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة464.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيزيدان جواد عامر احمد67497211821025003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيمشهدي رضا عباس فاضل مريم67498211822102030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة461.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيمهدي صادق محمود هدى67499211822134036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة460.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىادبيكاظم جاسم مصطاف علي67500211821015031

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيمثنى شاتي تركي رحمه67501141822116006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة460.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين خالد وليد ابراهيم67502131821034004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيسعد ابراهيم محمد نور67503211822246012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيالهادي عبد هللا عبد جبار فضل67504211821211028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيالكريم عبد ابراهيم معد ميمونه67505211822258007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسن محمود حسين زينب67506211822146033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيشفيق توفيق دريد توفيق67507211821248004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيعلوان هللا عبد نصر عائشة67508211822165023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة456.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيكريم علي حسين طه67509211821065041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة455.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيفيحان ابراهيم حسين زينب67510211822166021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة455.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيبريسم احمد كاظم احمد67511211821078004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة521.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيحسين ياسين مصطفى دينا67512211842148012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة521.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكزار شهيد عالوي حسين67513141841028020

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة508.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحسين كاظم خليل مرتضى67514211841005116

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة504.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيصالح محمود الكريم عبد صفا67515211842110064

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة501.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمود حمدي عطا سجى67516211842121055

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة501.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيفارس طالك تحسين علي67517211841031033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة500.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيضباب مسير عامر ساره67518211842292023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة490.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريم حمزه حيدر علي67519141851028042

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة487.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيخميس علوان طه رفاه67520211852097024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة485.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيمحمد هادي اثير ليث67521231851069050

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة639.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم وهيب عزيز ابراهيم67522291841003002

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة614.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيناصر هللا عبد نجم صادق67523221841002108

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة612.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيحسين احمد فؤاد ساره67524211842092040

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة611.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيجاسم مدلول ايوب آسيا67525211842094003

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة600.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحبيب احمد حسام نور67526211842140190

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة589.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيثجيل ناجي كريم ايات67527221842113018

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة571.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيخضير فهمي محمد اسماء67528211842113002

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة559.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيظاهر كريم مثنى الكريم عبد67529211841003063

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة559.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحسن عمر صالح مهدي67530211841005129

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة557.8للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحسن احمد كريم المهيمن عبد67531211841020041

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة555.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيشفيق خليفه محمد عالء67532211841015005

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة554.6للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحمود عباس ابراهيم محمد67533211841020057

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة553.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجمعه خليفه عوده ختام67534211842291033

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيخلف عبد سهيل هديل67535211842097113

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة549.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد محمد باسم حوراء67536141842225023

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة543.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعزاوي رفعت محمد نورس67537211842139149

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة540.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشريف عبداالمير اسعد منتظر67538131841002053

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة539.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود جبار محمد نور67539141842074161

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة538.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيدوشان موسى علي ماهر67540211841038057
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البيطري الطب كلية/ديالى جامعة534.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياحمد هللا عبد سعد اثير67541211841009011

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة531.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسن قاسم اسامة67542141841026005

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة531.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس ضاري ثائر هللا عبد67543121841031083

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة528.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيجنيد سلمان رحيم هارون67544211841005133

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة528.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيبريسم محمد حسين فاطمه67545211842134061

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة527.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيابراهيم هللا عبد وليد هللا عبد67546211841034032

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة526.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيخلف هادي وجدي تسبيح67547211842091026

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة525.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىاحيائيالرحمن عبد خليل نجاح شهد67548211842171007

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة525.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى هاشم بشير حسين67549131841030026

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة524.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمسعود محمد قيس طيبه67550111842072056

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة520.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد جاسم محمد67551131841030076

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة519.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي عبدالرحمن انمار فاطمه67552131842117124

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة516.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيعليوي سليم محمد فاطمة67553141842220074

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيسالم احمد حميد زينب67554211842147044

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة516.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد سالم ضياء منيب67555211841009182

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة515.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالقادر عبد الغفور عبد الناصر عبد هدير67556101842119079

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة515.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد كامل مصطفى روان67557131842070084

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة514.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمسرهد مطر هللا عبد حسين67558211841013032

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة514.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيسلمان نعمان عدنان نور67559211842097108

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة514.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمحمد رزوقي احمد سجى67560211842095025

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة513.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيرشيد مجيد سعد محمد67561211841004108

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة512.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيكاظم جواد حيدر ليث67562211841018023

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة512.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيحمودي محمود طارق الدين عز67563211841038043

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة509.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحريجه محمود كريم بدور67564141842073014

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة508.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم عبدالجبار حسين67565131841037024

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة508.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيكاظم نصيف ناظم ريام67566211842165024

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة508.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيورور هللا عبد صاحب الصادق جعفر67567141841026010

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة504.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرفيق ابراهيم خالد امير67568131841034002

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة504.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريدي حمودي قاسم الباري عبد67569111841203059

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة502.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعربيد تايه علي سجى67570271842056170

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة500.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيدحام وسع عيسى عبير67571211842121070

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة499.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحسين حسن هشام عباس67572211841002048

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة499.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيزبالة يوسف ثائر يوسف67573211841270056

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة499.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيعبد جعفر محمد حسن67574211841273006

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة498.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعلي حسين عالء طه67575211841038027

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة497.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيسلطان محمد صباح زهراء67576211842134030

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة497.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد ايمن منتظر67577211841004135

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة497.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائيسلمان صالح مهدي محمد67578211841222016

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة497.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياغا محمد عبدالقادر هاله67579131842119028

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة496.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان عبيد المجيد عبد الرزاق عبد67580111841026071

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة495.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزغير نعمه فاضل محمد67581151841013050

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة495.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليمان شبيب الرزاق عبد عصماء67582111842114072

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة493.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيغفوري ذياب فايق عائشة67583211842097073

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة492.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي نعيمه غازي اسماء67584131842103001
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البيطري الطب كلية/ديالى جامعة492.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعبد نومان احمد عمر67585211841005080

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة491.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد المجيد عبد قاسم مصطفى67586111841037086

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة491.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيجاسم كردي حميد سهى67587211842150012

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة491.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود عدنان قحطان محمد67588141841171011

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح كريم احسان صفا67589131842112028

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيخلف حمد سعد اسماء67590211842143009

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعبد كامل عادل زينب67591211842097049

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعيال حميد حسن تقوى67592211842138030

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيحسن عباس قيس استبرق67593211842206003

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي كامل ضياء يوسف67594131841012169

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيناصر عليوي عادل بكر67595211841013026

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائياحمد دندوح حميد قتيبة67596211841264035

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيداود مظهر كامل هللا عبد67597211841012047

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة489.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيكاظم ابراهيم الحسن عبد علي67598211841004090

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة488.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحميد عبدالكريم عمر محمد67599131841004036

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة487.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي عبدالكريم مهند67600131841030103

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة487.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعلوان ابراهيم وليد عباس67601211841005046

الزراعة كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيكاظم راضي حيدر هاله67602211842118029

الزراعة كلية/ديالى جامعة488.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائييوسف يعقوب يونس بتول67603211842097018

الزراعة كلية/ديالى جامعة482.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعزيز الرزاق عبد مازن احمد67604211841011015

الزراعة كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيكاظم جواد قاسم نور67605211842118028

الزراعة كلية/ديالى جامعة474.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحسون فاضل محمد جاسم67606211841002016

الزراعة كلية/ديالى جامعة463.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيصالح محمود شاكر اطياف67607211842211001

الزراعة كلية/ديالى جامعة462.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيعلوان هادي سالم هاشم67608211841042023

الزراعة كلية/ديالى جامعة462.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيعلي محمود شكر محمود67609211741023024

الزراعة كلية/ديالى جامعة457.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمصحب مزعل كريم مريم67610211842121083

الزراعة كلية/ديالى جامعة447.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائياسماعيل عزيز سعد مروة67611211842044003

الزراعة كلية/ديالى جامعة447.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيموسى حاتم حسن محمد67612211841023027

الزراعة كلية/ديالى جامعة444.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيعمود بدوي شاكر محمد67613261841027113

الزراعة كلية/ديالى جامعة489.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقياسماعيل خليل احمد مصطفى67614211851068016

الزراعة كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيجواد عباس خضير ياسر67615211851211014

الزراعة كلية/ديالى جامعة466.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقياسماعيل خلف فاضل محمد67616211851068015

الزراعة كلية/ديالى جامعة461.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيعباس مهدي اياد مروه67617211852110014

الزراعة كلية/ديالى جامعة457.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيجاسم علي حسين عال67618211852145017

الزراعة كلية/ديالى جامعة456.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيعلوان براك ناصر أيه67619211852136003

الزراعة كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحسين عباس الحسين عبد جعفر67620211851211002

الزراعة كلية/ديالى جامعة455.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيغايب مسعود مقداد هللا عبد67621211851014059

الزراعة كلية/ديالى جامعة453.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيمحمد اسماعيل احمد زهراء67622211852097028

الزراعة كلية/ديالى جامعة452.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقياالمير عبد الهادي عبد حسن احمد67623211851274004

الزراعة كلية/ديالى جامعة451.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد الوهاب عبد محمد المهيمن عبد67624211851003041

الزراعة كلية/ديالى جامعة447.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيحسين فاضل طالل وئام67625211852121033

الزراعة كلية/ديالى جامعة447.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيطعمة فاضل نهاد علي67626211851065029

الزراعة كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقينعمان نايف نجيب زهراء67627211852097031

الزراعة كلية/ديالى جامعة443.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيكريم فاضل كريم اشرف67628211851015004
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الزراعة كلية/ديالى جامعة443.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيحسن خلف حسين بهاء67629211851228006

الزراعة كلية/ديالى جامعة441.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىتطبيقيسبع علي عبد بشرى67630211852173003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة582.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيجبار الكريم عبد مصطفى اماني67631211822218004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة576.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيالكريم عبد صالح ليث هللا سبحان67632211821065028

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة564.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيطاهر محمد االمير عبد احمد67633211821056003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة559.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيحسين هللا عطا احمد فاطمه67634211822101033

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة555.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيعزيز سدره طاهر حسن67635211821214010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة549.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحميد كاظم بركات زينب67636211822145036

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة547.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسين االله عبد عاصف سبأ67637211822094030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة542.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبياحمد مهدي صالح ساره67638211822107024

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة541.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعباس الجبار عبد الرزاق عبد نبأ67639211822140111

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة540.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيكريم محمود عادل هديل67640211822151044

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة535.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيجواد هللا عبد مهدي هللا عبد67641211821060010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة532.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيصالح عبد سبهان محمد67642211821223037

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة529.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيهزاع عنوان مهدي ايمان67643211822127007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة526.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيسطوان مالك هيثم زهراء67644211822206006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة525.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبياحمد جهاد عباس مها67645211822099048

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة525.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي شاغي علي مريم67646211822137035

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة522.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيكاظم سلمان احمد زينب67647211822114007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة522.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيمحمد ذياب الرزاق عبد سجى67648211822208005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة517.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعباس محمود محمد نور67649211822129034

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة517.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيمحمد علي غيدان الدين عز67650211821003021

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة517.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيجهاد عبد رسول أية67651211822291002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة517.0للبنين سعد ثانويةديالىادبياسماعيل خليل محمد احمد67652211821060001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة516.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيعباس عطيه خميس ياسر67653211821005053

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيحسن صاحب حيدر فاطمه67654211822117036

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة516.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلي عبد احمد مريم67655211822136026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعباس شكر سعد أمل67656211822129001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة516.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعيدان محسن هادي زينب67657211822166024

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة515.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيجاسم تركي ناجي احمد67658211821237002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة515.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيظاهر حميد جاسم االء67659211822097003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة514.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيعباس هللا جار قاسم زهراء67660211822121015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة514.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيعبود علوان لطيف فاطمه67661211822134029

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة514.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيتوفيق شكري توفيق الدين صفاء67662211821038065

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة513.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيشبيب حميد علي انمار67663211821014008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة513.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيصالح جسام ثامر غفران67664211822127030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة512.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلوان درويش شالل ضحى67665211822140067

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة512.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيلطيف تايه حميد نوره67666211822103049

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة511.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيمحمد ابراهيم عادل محمد67667211821214026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة510.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيفرحان عبد فاضل رشا67668211822100019

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة510.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحسن مهدي رباح أمير67669211821223001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة510.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيسمير كاظم منير زينب67670211822158011

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة510.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمصطاف لطيف غضبان اميمه67671211822121004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة509.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيجواد احمد جاسم احمد67672211821223003
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة508.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيخوين رضيوي وصفي نورهان67673131822111124

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة508.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيتايه ابراهيم احمد تبارك67674211822098004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيالرزاق عبد سهام حامد ماجدة67675211822210008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيسلمان محمود شاكر علي67676211821247017

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة507.0الخارجياتديالىادبيزياره غازي رحيم علياء67677211822401030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة506.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيعسكر حذيه رشيد الهدى نور67678211822100044

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة506.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيمجيد محي حراز هدى67679211822103052

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة506.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمحمد عبد عباس مصطفى67680211821234011

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة506.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيعريبيد حيدر قاسم هدى67681211822147047

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة505.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبياحمد محمد هاشم سراب67682211822290014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة505.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد عباس فاضل رسل67683131822086021

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة505.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيطعمه ابراهيم خليل محمد67684211821010050

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة504.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيجواد كاظم حسين كاظم67685211821060014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة503.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيعجيل كامل قاسم محمود67686211821207013

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة503.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيحبيب يحيى الكريم عبد محمد67687211821024026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة502.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيالكريم عبد غازي فتيان هناء67688211822103054

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة502.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيعباس سامي حميد زهراء67689211822167014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة502.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيعلوان هنود لطيف فاطمة67690211822158014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة502.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيجسام مهدي ماجد نجاة67691211822154024

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة501.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعلوان عباس هاشم زينب67692211822145042

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيحسن ابراهيم سعد امير67693211821221003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة501.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيحمود محسن عدنان ساره67694211822057006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة500.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيعبد حسن عدنان حيدر67695211821044007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيستار جبار صالح كرار67696211841031039

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمود شاكر مجيد أيناس67697211842291006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة521.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيياسين غسان ياسين ايات67698211842091009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة504.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيجاري حاتم نهاد سراج67699211841013046

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة504.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجعفر زكريا يوسف اسراء67700211842138004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة504.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيحبيب حسين علي آثار67701211842153001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيشمخي عباس ضامن علي67702211841020050

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة503.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائياحمد محمد عباس زينب67703211842139067

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة501.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيعبد نجم ضياء ايه67704211842148007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة500.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائياسود سعدي غازي محمد67705211841010066

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة499.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيالدين محي محمد باسم علي67706211841010049

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيعبار محمود سامي امجد67707211841044002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة498.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيحميدي شهاب عادل ايالف67708211842293004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة496.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيفرج فخري ياسر حسين67709211841004037

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة496.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيخضير الوهاب عبد عامر ايه67710211842140030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة495.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمشكور محسن عادل امير67711211841010013

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة494.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجاسم محمد ظافر صبا67712211842138088

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة494.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيصالح الرحمن عبد محمد هالة67713211842293025

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة491.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحميد جميل محمود نبا67714211842143088

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة490.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيفرج عباس محمد ايمان67715211842095005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة489.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائياحمد صالح ثامر يوسف67716211841026039
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة488.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيرشيد احمد عارف طيبة67717211842098069

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة488.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيمراد مهدي سالم علي67718211841004085

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة486.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمصطفى احمد ابراهيم فاطمه67719211842097080

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة484.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمهدي احمد قصي مقتدى67720211841030073

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة484.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم عادل ميان67721211842097095

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة483.0للبنين االمامة ثانويةديالىاحيائيدويج محمد علي رسول67722211841083004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيشديد حسن الرحمن عبد نبأ67723211842146046

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة482.0المختلطة دانيال النبي ثانويةديالىاحيائيجاسم نصيف وسام حكم67724211841235006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة481.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيتايه ابراهيم خليل نبراس67725211842094094

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة479.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمد عامر احمد67726211841005005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة479.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيحمد اسماعيل حقي واجد67727211841012095

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة479.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيهللا مال علي الودود عبد احمد67728211841010005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيكاظم جواد اياد عذراء67729211842245013

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة477.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمود شاكر رياض كنان67730211741005093

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائيعلوان فاضل عباس حكمت67731211841044003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة476.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمحمود السالم عبد احمد محمد67732211841010060

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيضاحي ياسين حازم نور67733211842126038

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة475.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيالمجيد عبد غالب نهال محمد67734201841001213

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة474.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيخميس محمود اركان ريماج67735211842090052

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة473.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيفنجان عويد حافظ عقيل67736211841013063

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة473.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيعلي محمد احمد علي67737211841010047

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة472.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعيسى منصور حبيب منصور67738131841003067

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة472.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمود ياسر حمزه67739141841203042

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة472.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائينايف احمد خليل اسراء67740211842146001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسن حميد احسان طيبه67741211842138095

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائينجرس عباس حاتم تبارك67742211842147020

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة470.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخاحيائيجابر حاشوش عادل مرتضى67743101741030014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة470.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيجابر هاشم صباح محمد67744101841003026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة470.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد العزيز عبد ايمن مصطفى67745211841004121

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيحسين علي محمد اية67746211842064005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيحسن فليح محمد مروه67747211842245015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة468.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمحمد ياسين ابراهيم رحمه67748211842138043

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة467.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائييونس كاظم جواد علي67749131841252028

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة467.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيابراهيم نكه خضير محمد67750211841007045

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة467.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائينصيف محمد باسم ايه67751211842151009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيخلف زيدان ثامر سميه67752211842138078

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيمجيد هاشم عدنان هدى67753211842153049

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجواد محمود عماد رقيه67754211842291052

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىاحيائيشكر سلمان فراس محمد67755211841045012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيعباس خميس علوان هللا عبد67756211841217011

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسن اسماعيل الكريم عبد اسراء67757211842138003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعذاب متعب محمود احمد67758131841004006

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة464.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيقيس مهدي بحر تبارك67759211842098021

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة464.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحيدر احمد حسين الرا67760211842136065
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة463.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيعباس احمد محسن علي67761211841028013

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاكي عليوي طاهر صفا67762131842087062

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين خميس احمد آيه67763211842139008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيمحسن محمد ابراهيم يونس67764211841231015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسن احمد رواء ساره67765211842138069

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة461.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمزبان سعدون حمادي نبأ67766211842121092

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيفليح جبار مقدام حسن67767211841026010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحميد علي عباس صفا67768211842143059

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيمحمد علي سمير محمد67769211841038061

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيعبد محمود احمد امنه67770211842146005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيسلمان خميس حسن هاله67771211842174056

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحامد ابراهيم خالد شهالء67772211842139095

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد محمود علي هللا عبد67773111841026079

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم صبري حسن حسين67774141841027014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيحياز ابراهيم مشحن حسين67775211841003038

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف غازي عمر67776211841272109

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة459.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيحمود خضير موفق جيهان67777211842121026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة458.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيكاظم حسين عامر زهراء67778211842147037

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة457.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعبد جدعان حميد امجد67779211841013020

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة456.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيمحمود محمد شاكر سوران67780211842153025

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة456.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيالرحمن عبد محمد جاسم رحاب67781211842095014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة456.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين علي حسين زينه67782121842100022

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيمنهل المطلب عبد هيثم ساره67783211842257007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة455.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائياللطيف عبد صندل ناظم اللطيف عبد67784211841021007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة455.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيشالل حمدان عون عبد حيدر67785211841008016

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة455.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالصاحب عبد فاخر عباس دعاء67786151842041026

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة455.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر جبار موسى سجاد67787131841013009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة454.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيشالكه غالي صباح حسين67788221841054009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة454.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين فرهاد الرحمن عبد67789211841011040

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة454.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائينصيف محمود محمد زمن67790211842146022

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة454.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعلي احمد قدوري رحمه67791211842147030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة453.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيحيدر اسماعيل مهدي نور محمد67792211841022050

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة453.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيجاسم علي طالل ساره67793211842098053

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة453.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم هاتو علي فاطمه67794141842108074

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة453.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيخليفة ابراهيم خليل ختام67795211842140063

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة452.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيثجيل طالع اياد حوراء67796261842134012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة452.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيكريفع ثامر سامي مرتضى67797211841038068

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة452.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب حسين زهراء67798211842098043

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحمد عبود محمد سهير67799211842150013

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمود ابراهيم منذر ميالد67800211842110084

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيمحمد مجوت سعدون سلوى67801201842137022

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيعبد عائد قاسم حسن67802211841002023

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبابا اغا جاني ستار زهراء67803141842076040

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائينجم ابراهيم محمد أيناس67804211842110006
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة450.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيابراهيم هدرس الرحمن عبد ايمن67805211841272029

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة483.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيتوفيق رحيم باسل محمد67806211851065036

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة482.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقيمحمد جاسم اسماعيل ريام67807211852119005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة481.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقياحمد رشيد احمد تهجد67808211852171007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة478.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيغراوي عباس صالح المحسن عبد67809211851044010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة478.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيغريب عزيز ميثم حوراء67810211852117007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة478.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيباقر حسين جبار نغم67811211852160032

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة476.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحسين احمد جابر حسين67812211851211003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة476.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيحسوني ابراهيم ماجد مبشر67813211851272065

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة476.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين عدنان بالل67814211851038007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة473.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيشكر جبار سعدي فاطمة67815211852098036

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة473.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيعبد بدر حسن احمد67816211851029003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحسين اسماعيل كريم علي67817211851211009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة472.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيكاظم جواد ويسي وائل67818211851052037

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيعبد علوان عباس دعاء67819211852172004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيرشاد صبح احمد بنين67820211852094007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة471.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىتطبيقيجدعان سلمان صالح محمود67821211851081010

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىتطبيقيخميس احمد فيصل فاطمه67822211852292009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيحميد حبيب شالل ضحى67823211852117021

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيمحسن جابر اسعد جابر67824211851004012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيعنزي محسن اللطيف عبد يوسف67825211851017029

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيشهاب صالح احمد محمد67826211851003055

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقينايف ابراهيم جمعه المنعم عبد67827211851256015

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة469.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجبل مطير طالب عالء67828221851311117

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة468.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيقاسم منير فراس دعاء67829211852117009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة468.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيحسن فاضل عباس سجاد67830231851030012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة467.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيجعفر عدنان جاسم مياسه67831211852015014

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة467.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمحمد راسم سرمد اوس67832211851005011

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةتطبيقيفرهود عبيد رحمن سعد67833241851034024

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقينهاد اكرم معتصم زينب67834211852016009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيمحمود شاكر حميد اصيل67835211852099003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيصالح خليفه علي محمد خليفه67836211851025008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة466.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيشيحان عزيز حيدر فاطمه67837161852170030

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيجعفر الصاحب عبد عمار جعفر67838211851025004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقياالمير عبد سلمان الرسول عبد سلمان67839211851211005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم جميل مرتضى67840241851001083

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيعباس فاضل عدنان فاطمة67841211852099019

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيزعيل حسين قيس علي67842261851012022

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة465.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد علي هادي حمزه67843211851080007

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة464.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيكركوش حسين كريم رسول67844261851010043

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيالخالق عبد السالم عبد كفاح مريم67845211852113019

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة464.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين يعقوب مظفر علي67846131851012088

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة463.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىتطبيقيزيدان عزيز حامد حسن67847211851278005

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيصاحب العظيم عبد حسين بتول67848211852117004
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واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيحسين هادي انمار احمد67849251851052004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيمحمد تايه حميد احمد67850211851038001

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيهاشم حسين علي هبه67851211852291021

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف فرج هاشم زهراء67852131852103012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة462.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيخليف احمد مهدي منتظر67853261851011074

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة461.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيجاسم عبد عباس حيدر67854231851003036

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىتطبيقيماضي حسين محمود علي67855211851273016

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيالرضا عبد اليمه عبد جبار جعفر67856251851016012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيخلف عبد سلمان محمود67857211851007063

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0الخارجيونديالىتطبيقيعبدالعزيز  عبدالرحمن  حسين  عبدالرحمن67858211851400003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيحاتم الحسين عبد علي هاجر67859211852113026

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيمحمد ابراهيم جليل هديل67860211822140122

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيبريسم علي عالء محمد67861211821278053

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعباس خضير ياسين ورود67862211822153050

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيعلوان سلمان عادل مصطفى67863211821260015

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيعباس عبد علي مجتبى67864211821001079

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيصالح حميد مؤيد هدى67865211822145084

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيحسن عباس سلمان أسيل67866211822136003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحبيب شالل زبيد ورود67867211822091117

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيجعفر محمد هاشم فاطمة67868211822117033

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي عبد هادي عدنان سرور67869211822137024

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيعبد حسن علي جعفر67870211821083002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلي صبر حسين طيبه67871211822140069

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىادبيسلمان محمد رمضان مروان67872211821276010

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيمحمد ابراهيم عامر رحمه67873211822103020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيحسين جاسم لطيف حسين67874211821272020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحميد اسماعيل حقي نور67875211822155098

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيحبيب زمان احمد رحاب67876211822227006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيعلي محسن فاروق عمر67877211821244013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيحسين محمد االمير عبد ليلى67878211822234019

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيمحمد علي محمد مريم67879261822072027

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيعباس محمد عدنان ميعاد67880211822234020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيتايه محمد جاسم االء67881211822138004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيحسن علي حسين زينب67882211822107021

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيكشاش عبيس رحيم فراس67883271821154056

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيناجي قاسم الدين عز ميس67884211822140106

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة453.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيصالح محمد قاسم عباس67885211821217007

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيسلوم فاضل سالم رنا67886211822097026

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة452.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمسير حسين عبد زهور67887211822234012

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة452.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيكريم الرحيم عبد الستار عبد هند67888211822233011

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيهاشم هللا عبد صادق دعاء67889211822140027

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيهزبر صالح مولود أية67890211822153002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيمنصور الكريم عبد الجبار عبد اسيل67891211822101001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيالقادر عبد حمود جاسم براق67892211822126003
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المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيابراهيم علي محمد احمد بروين67893211822091030

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيكاطع محسن سعيد كرار67894241821035028

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيجاسم مطلك القادر عبد رائد67895211821022015

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحسين عزاوي طارق زياد67896211821054029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيفهد حميد الرضا عبد ديانا67897211822113005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيابراهيم محمد ابراهيم اميره67898211822064001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيهندي هاشم محمد أسيا67899211822241001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبياحمد محمد خالد نور67900211822244003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيناصر علوان سلمان زهرة67901211822097033

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيلطيف عدنان مكي ايسر67902211822154002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيمحمود عزيز احمد شهاب67903201821017019

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىادبيجواد هجول محمد حسن67904211821274021

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيمحمد جاسم منذر وديان67905211822093035

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة447.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيحسين محمد حميد الرحمن عبد67906211821206013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيسلمان طه موفق نبراس67907211822237013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيمحمد محمود سالم بتول67908211822207005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيمحمود كامل مجيد سحر67909211822134018

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيستور كريم محمد ايالف67910211822064002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيجلوب سليم نعيم شاكر67911141821031038

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيمحسن كاظم حسين سجاد67912211821008029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة444.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيصيهود محسن سعدون ورود67913211822141055

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة598.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائياليع منصور حامد واثق67914211841034069

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة582.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم خليل هللا عبد67915211841014043

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة566.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائينزاري كردي شمران رسول67916211841034017

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة556.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيمجيد رشيد عادل عواطف67917211842137057

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي حسن محمد سارة67918211842140110

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة550.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحيدر حسين علي آيه67919211842140031

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيجبار علوان عباس عساف67920211841081030

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائينصيف حميد وليد زيدون67921211841272061

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة521.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيسلمان هللا عبد نجم احمد67922211841265002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصخي جابر حسن كاظم67923141841028070

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيمحمد حسن ابراهيم مريم67924211842137073

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعبيد شمال هاشم احمد67925261841202004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيعلي حسين علي هدى67926211842151034

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين مهدي سالم حوراء67927211742139029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيحسن غضبان محمد مريم67928211842137079

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيعلوان مهدي محمد حسين67929211841018010

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيفرج جمال سعيد آالء67930211842292003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمد جدعان ناصر حسن67931211841278013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيحسين رجب جاسم طيبه67932211842134048

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد سليم مطر احمد67933201841022006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيسهيل عبد غسان شهد67934211842140131

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيحجيل خضر علي حيدر67935231841185006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيخلف علي حسين احمد67936211841008003
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المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسن خميس فراس منار67937211842136070

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيصفوك موسى حسن بدر67938221841029011

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة485.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيناصر جهاد نوري سجاد67939221841225016

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطاحيائيسلومي بريج عدنان العابدين زين67940261841049005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنين االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيمهلهل عوض مسلم عقيل67941221841379013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجاسم عداي عباس بنين67942231842120025

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيزيدان غيدان كامل بشرى67943211842064007

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعباس هللا عبد حسيب حنان67944211842140059

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيعلوان حسين علي مريم67945211842093060

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيصبري محمد قدوري صبري طيبه67946211842110065

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيحمادي حسين علي حسين67947211841014021

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيغافل كاظم شهيد منتظر67948261841004073

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيعبد قادر عمار اسيل67949211842165011

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيطعمه علي محمد علي67950211841001036

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيكاظم عباس فاروق سبأ67951211842092043

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيمحمد يوسف حافظ هبه67952211842147095

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيابراهيم خضير محمد سليمة67953211842043011

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيحميد حسين حميد نبأ67954211842144029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيجعفر صادق محمد رحاب67955211842046008

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيحسين احمد صالح احمد67956211841264005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيتايه حسين علي حسين67957261841160009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين قار ذي ثانويةديالىاحيائيشناوه محيسن احمد نور67958211841032008

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيكاظم علي حسين ساره67959211842217003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيجمعة ستار مفيد زينب67960211842293013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيشالل كاظم جاسم مها67961211842134071

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم حامد صادق حسنين67962231841017028

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائياحمد سعيد طه عثمان67963211841014057

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيعلي محمد نايف احمد67964211841079005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيالدين نجم الدين حسام احمد ابراهيم67965211841013001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيشياع هللا عبد رباح علي67966211841272097

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحسين جخيم كريم احمد67967221841310013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعوده حسن عالء ضحى67968251842084438

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائياحمد هللا عبد قصي شهاب67969211841278022

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيصالح محمود شاكر رانيه67970211842148013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمد غليس طالب محمد67971211841278051

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيمحمد علي احمد مريم67972211842084007

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيالياس خضر تحسين زينب67973211842153018

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيبساط المي مهدي مرتضى67974261841203029

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيهللا عبد هللا فتح الدين نجم أفين67975211842092001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيسعيد عبدهللا عدنان ايه67976211742120005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيهندي عبيد كاظم حيدر67977231841257042

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيناصر محسن رسول غدير67978231842109146

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيخلف حسين احمد مصطفى67979211841229026

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد شكر محمود زينب67980211842135047
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المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيابراهيم سالم ثائر شهد67981211842097069

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيزيدان حسين عمار يونس67982211841079045

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيسعيد محمد جاسم هللا عبد67983211841226009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيمشخول عبد طاهر اسماعيل67984261841011016

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة545.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيبيده حميد احسان وليد67985241851168062

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة543.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيخليل مالك مولود فاطمة67986211852140048

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة539.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيحسن اسعد احمد حيدر67987211851044005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم رحيم حيدر67988241851051009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيمزيد حمد هللا عبد منتهى67989211852166024

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم رعد زهراء67990211852137014

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيشلواح شنوت عطيه حسام67991241851015016

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة496.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيهادي رحمن صباح احمد67992241851168002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيمرهج عباس توفيق زمن67993211852170007

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين الكسائي اعداديةواسطتطبيقيعلي عبد كاظم سعدي كاظم67994261851037021

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيطربال جبار محمد حيدر67995231851010028

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفتطبيقيباقر خزعل فارس سبأ67996251852077003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيسلمان عبيد ابراهيم فاطمة67997211852206008

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيجاسم عباس جاسم محمد67998211851025020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة479.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيخلف ياسين قيس ليلى67999211852044004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيعباس اللطيف عبد حسن فضاء68000211852145021

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيشايع علي عباس هللا عبد68001221851305024

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيداود عبد نجم ايمن68002211851068002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيخضير حسن محمد فاطمة68003211852140047

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيوريج عبيد صبري منصور68004221851023049

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيهلول الحسين عبد هادي احمد68005221851029009

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيفرحان نواف عيدان مسلم68006241851203301

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيهالل فنجان عمران قاسم68007261751023045

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلتطبيقيحسون حمزة مكي مروان68008231851176011

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىتطبيقيويس جدوع الرحمن عبد اثير68009211851264001

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىتطبيقيخورشيد صبري كنعان رنا68010211852092002

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيالرحمن عبد احمد جمال شهد68011211852098030

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعباس نزال خيري عقيل68012221851305026

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيخلف بزيخ احمد علي68013221751382025

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة االكارم ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد خليف جميل علي68014161851318015

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيعبود احمد فيصل مصطفى68015211851206022

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة االكارم ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد حسن عزيز رسول68016161851318006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر عجه صلف حميد68017241851059005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيحسن اسعد اياد زياد68018211851044008

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيعلوان حميد عدنان موزر68019211851226027

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيراضي عدنان الحسين عبد منتظر68020231851038070

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيمجذاب خماس ابراهيم سجاد68021231851054043

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقينفنوف كاظم جواد هللا عبد68022241851016066

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة466.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيمجذاب خماس مهدي مصطفى68023231851224036

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة642.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيغيدان سلمان عامر فاطمه68024211842140162
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيجاسم احمد ابراهيم علي68025211841021010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة594.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعلي حسين عالء اية68026211842121019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة593.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيلفته ابراهيم سعد عبير68027211842170022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة592.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمحمود عبد فرهود كهالن68028211841282061

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائياللطيف عبد صندل قيس ليلى68029211842147079

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيمحمد مدحت محمد شيماء68030211842064016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة589.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيتوفيق محمد طارق شهد68031211842143056

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيدرويش حميد مجيد محمد68032211841065075

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيالسالم عبد حميد احمد مريم68033211842157015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة587.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم محمود حسين68034211841046007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة586.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائياسماعيل محمود جمهور ايمان68035211842115003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة586.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائيمهدي جبار علي حسين68036231841161008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة584.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيكمال حسن قاسم طيبة68037211842116025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة582.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيخضير جبار غانم مروه68038211842139125

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعبد حسن علي ديالن68039211842291037

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة576.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم انمار طيبه68040211842103037

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائيخنوس نجرس عجاج مثنى68041231841161020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة573.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائياحمد هالل يونس هشام68042211841034068

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة572.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيكودان جاسم احمد محمد68043211841021011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيعيدان مصطفى فراس مريم68044211842103046

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيامير سبع نعمان هدى68045211842141100

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيعباس يوسف الرزاق عبد نور68046211842116037

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة568.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيكيطان بريسم ابراهيم عذراء68047211842165050

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة568.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيمهدي جميل مثنى سالي68048211842245009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة568.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيكاظم علي ثائر منار68049211842116034

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة567.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم هادي محمد68050211841046023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيجبر علوان سراب جنان68051211842121024

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة564.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيخلف غيدان علي نورا68052211842161027

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة562.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيمحمود شاكر مجيد شاكر68053211841012031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة562.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيعباس نعمان هللا خير بان68054211842105006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيكريم ابراهيم باسل مريم68055211842107048

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيكاظم اسماعيل عدنان فاطمة68056211842116032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة558.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيسعيد ابراهيم عالء صادق68057241841064026

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة556.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيراشد فاضل اياد عبير68058211842104022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيعلي حسين حبيب محمد68059211841067019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىاحيائيعلي محمد السالم عبد وفاء68060211842183026

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة553.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيسلمان عبود ثاير مريم68061211842141088

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة552.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيجاسم حمودي لطيف اسراء68062211842133001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة551.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيسليمان خلف طه هللا عبد68063211841264026

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحسن صالح عباس حوراء68064211842150008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم عدنان هاجر68065211842123025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيظاهر شجاع محمد زينب68066211842121050

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة546.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائياحمد علي ابراهيم عبير68067211842091065

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيحسن ناجي كمال اسيا68068211842291017
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة543.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيعياش سليمان محمد احمد68069211841264007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة541.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيداود حسن خليفه تماره68070211842091029

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائينصيف احمد رسمي بتول68071211842125005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيحسن عاصي رائد آيه68072211842109005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيوسمي حميد مثنى مصطفى68073211841001052

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيكاظم سلمان حسن الهدى نور68074211842093069

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيحمزه حسين علي نور68075211842122032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحميد الرضا عبد محمد خديجه68076211842139039

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيخميس محمود ثامر زهراء68077211842153016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيمهدي صعب الرزاق عبد الغفار عبد68078211841211004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات الخنساء ثانويةديالىاحيائيغريب عزيز رشيد نبأ68079211842117009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيكريم حمه اسماعيل زينة68080211842137041

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائينصيف هللا مال عباس وفاء68081211842103058

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيجاسم احمد يوسف محمد68082211841029030

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائينعمة حسين حيدر كرار68083211841065066

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين غازي سجى68084211842248011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيهاشم محسن عدنان نورس68085211842147093

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيحسين خليل بالسم الرحمن عبد68086211841030034

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيخضير علوان الكريم عبد مصطفى68087211841065083

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىاحيائيداود هللا عبد انور الصديق محمد68088211841223019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيويس خضير محمد انفال68089211842126009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي عبد سمير آية68090211842140028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيحبيب حسن فالح اسيا68091211842126006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمصطاف احمد محي وفاء68092211842090140

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيمسلم داود طه علي68093211841018022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيمنسي ياسين حمزه هيثم68094211841084017

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيويس هللا عبد يوسف مصطفى68095211841039035

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0المختلطة العدالة ثانويةديالىاحيائياحمد صادق برهان ودق68096211842044005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائياسماعيل خليل نجيب أيسن68097211842135008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيمحمد سكران علي اسحاق68098211841008008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمتاني حربي صالح مهدي68099261841048039

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيشوكت الدين صالح مازن محمد68100211841004117

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيمخلف كريم جمعه احمد68101211841248001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيحنو اسعد ضياء سجى68102211842141060

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائييوسف ابراهيم عبود سجا68103211842102040

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيحربي محمد السالم عبد براء68104211842097020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيابراهيم حسبي عارف السالم عبد68105211841001021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيفرحان محمد حميد ماجد68106211841037019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيصفر ناهي محمد احمد68107211841034007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيعباس نوري صباح هبه68108211842248023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيربيع مجيد مؤيد شهد68109211842292028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيخلف ذياب سعد عال68110211842043016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيعلوش حسن اسماعيل بشير68111211841018007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيمحمد محمود تلفان رند68112211842244009
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيحميد ابراهيم علي نور68113211842145101

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيسلطان محمد هللا عبد حنين68114211842091031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيعلوان حسن فارس اسراء68115211842136006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيطهماز محمد صباح زهراء68116211842104010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائياسماعيل عبد عدنان سهر68117211842165041

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيحسن نافع علي هللا عبد68118211841023015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيشالل صادق محمد علي68119211841003089

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعبد عواد خضر ساري68120211841226006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيجعفر صادق علي سجى68121211842046018

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيالحسن عبد كاظم طاهر سماح68122211842148025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيسعيد مساعد صافي دعاء68123211842102013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيمزعل كاظم جواد وسام68124211841265013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيياسين نايف غسان سارة68125211842147047

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيوداعة جابر غازي كرامه68126211842244014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمحمود محمد جاسم حسن68127211841272038

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيجبار حميد مصطفى علي68128211841002073

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعزيز ناهي الحسين عبد مصطفى68129211841029033

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم عقيل زهراء68130211842100028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائياحمد خليل صالح زينب68131211842178081

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيهللا عبد طه علي سكنه68132211842245010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراضي الساده عبد حازم الدين نور68133141841017137

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيحسين صالح الرزاق عبد ابراهيم68134211841208001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيجميل سلمان الواحد عبد محمد68135211841017021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعبد حسن فالح محمد68136211841013094

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيدرب كتاب سلمان عباس68137211841008033

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلي حسين محمود ضمياء68138211842138094

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلي عباس سعيد زينب68139211842138062

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحسن ابراهيم اسماعيل سرى68140211842097060

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيكاظم فجر حمد فجر68141271841010089

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيمحمد احمد سلمان غفران68142211842144024

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمهدي محمود شاكر منار68143211842138112

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيسبع محمد علي رقيه68144211842178071

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيحمود حامد راسم خولة68145211842172010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيفرهود مهدي صالح دعاء68146211842100019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيحسين الستار عبد تحسين هند68147211842165066

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيهللا عبد الكريم عبد هاشم اشواق68148211842138007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0الرابعة النازحين ثانويةديالىاحيائيباقر عبود مقداد ميالد68149211842086006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيدرب كتاب سلمان صبى68150211842172017

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيرحمن حاتم ابراهيم قتيبه68151211841034046

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيسلومي فارس يوسف االء68152211842095004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيمحمود متعب سالم حمزة68153211841264012

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيولي وهاب آراز جيهان68154211842165020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيحمزه خليل اسماعيل هاجر68155211842119028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيسعيد عطا يوسف غاليه68156211842178122
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيعباس كريم هللا عبد أميره68157181842301001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيحسين سلمان داود صابرين68158211842126028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيجسام صالح عادل بسمه68159211842146012

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائياسد سالم ذياب فضاء68160211842141086

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىاحيائيغافل محمود عدنان رانيه68161211842183007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيرشيد مزهر سمير سالي68162211842107034

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعلي حسين رعد صالح68163211841005041

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيعباس نافع اكرم هديل68164211842064028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمسيمي لعيبي عبد نبيل68165281841151222

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيحاذور طالب باسم شهد68166191842259008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيعلو الحميد عبد خالد محمد68167211841034056

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيعناد فيصل رحيم شهد68168211842165042

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم قحطان عبير68169211842098072

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحميدي حسن فالح ساره68170211842094046

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيحسن منصور حسين هبة68171211842137096

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيثامر حسين وليد ازهار68172211842099002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيزيدان محمد جاسم ورود68173211842090138

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيبدر مطر تحسين قحطان68174211841272117

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمحمد كامل عامر ايه68175211842095007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنين االمامة ثانويةديالىاحيائيكريم الرزاق عبد وهاب سجاد68176211841083005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيصبري وادي قدوري ميس68177211842094087

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات الرافدين هبة ثانويةديالىاحيائيحسن ابراهيم فاضل سجى68178211842152011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيمامي كل وسين جمال نغم68179211842138128

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيحسين عبد محمود شاكر68180211841054030

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيجمعه عبود توفيق محمد68181211841038058

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيعدوان هللا عبد عدوان ساره68182211842134043

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيسلمان داود ثامر محمد68183211841245010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحياز ابراهيم يعرب امنة68184211842098013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيهللا عبد الجليل عبد هاشم مهدوران68185211842145095

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيجميل الجبار عبد بهاء رنا68186211842231011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيضاحي حليس األمير عبد العباس عبد68187251841051009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيحسن محمد ثعبان قمر68188211842143078

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائينصيف فالح الحسن أيه68189211842145010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسين محمد فاضل فاطمه68190211842136062

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيعلي حسين طالب محمد68191211841014090

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائيخليل زيدان مالك زيد68192211841070008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيفريح سعيد حامد هللا عبد68193211841005059

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمد راضي نوري مهدي68194211841002101

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم رحيم رقيه68195211842161008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيصالح عباس عدنان حسين68196211841002027

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيموسى عبيد العزيز عبد نور68197231842088327

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيسقف عطيه احمد حنين68198231842111017

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيياس محمد جاسم وعد68199211841020086

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائياحمد محمود شعالن أيه68200211842105001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعاشور كاظم طارق اياد68201201841022014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيكريفع صالح حامد بيارق68202211842126016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيناصر خليل الخالق عبد مريم68203211842099066

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيردام كامل صباح علي68204211841014064

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيعباس هجر الكاظم عبد احمد68205211841274002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائيلطيف جاسم احسان علي68206211841070010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيصالح علي اسماعيل ايه68207211842209002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيمبارك محمد علي عذراء68208211842151025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيجسام ابراهيم جليل سبأ68209211842134044

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيمحمد صفر جمال يوسف68210211841084019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد طه ناطق نور68211211842098102

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيعلي حسن سالم ضياء68212211841217009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيمخيبر يوسف محسن علي68213211841034041

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيرحيم حمود نمير مصطفى68214211841065085

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيصالح هادي عالء فواطم68215271842083055

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمختاض جاسم تحسين نور68216141842116014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيتايه محمود جليل رانيه68217211842100021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة599.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحسين عباس ناظم فاطمه68218211852156022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيمحمد عباس عماد زهراء68219211852109018

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة585.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيبريسم صالح سعد فاطمة68220211852044003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقيكريم ابراهيم جالوي آمنة68221211852201001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد خضير محمود زينب68222181852159008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات الحمائم ثانويةديالىتطبيقيمحمد شالل فارس تقوى68223211852122002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة561.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيفاضل عباس المنعم عبد رسل68224211852015006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيسهيل خليفه هاشم زهراء68225211852166015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيحسين اكرام طارق ازل68226211852104003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيعلي ستار حسين خالد68227211851002025

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة543.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقيحمادي شحاذة محمد ميسم68228211852201004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحسين رشيد علي عذراء68229211852211004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيكريم علي سعيد مأرب68230211852099021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيمحسن االمير عبد ناصر رسل68231211852015008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيصالح حسن هللا عبد شهد68232211852135023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيسعد تويلي ريكان نواف68233221751006073

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيياسين علوان عماد رسول68234211851007032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيمحسن سلمان ماجد اسالم68235211851023004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيحسين هللا عبد حسن زيد68236211851028005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيعداي علوان رعد مروة68237211852094038

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقييوسف علي محمد سوالف68238211852160020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيمجيد ابراهيم خليل سامي68239211851256010

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيعماره نزال محمود حسين68240211851031009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم محمد محي68241211851085015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيعباس شكر جمعه براء68242211852109009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقيجليل سمين ناجي زينب68243211852142004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيادعين عباس عادل الرباب68244211852097009
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيذنون جبار سالم مصطفى68245211851038052

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىتطبيقيحسين احمد صالح معاذ68246211851270036

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيصالح خزعل خليل سها68247211852138013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقياحمد عبد فارس منتظر68248211851007073

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيمديخيل خلوهن خالد حمود68249221851016015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقياسماعيل ابراهيم غني ايات68250211852157006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيفرج فيصل هادي سماح68251221852102031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيمحمد هللا عبد محمد زينب68252211852125013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيسعيد ناظم صالح حامد68253211851007017

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيصالح حسن عدنان طيبه68254211852135027

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيولي محمد يوسف حسن68255211851052009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيجاسم حسن شدهان محمد68256211851002059

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات عتبة ثانويةديالىتطبيقيبابا اغا جاني ستار زينب68257211852167003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيجرموط فرحان شالل احمد68258211851070004

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيكركوش حسين زيدان محمد68259261851010087

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيعلي محمد حميد عمر68260211851033042

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيصالح احمد شهاب شهد68261211852157015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيحميد ريسان الكاظم عبد مصطفى68262221851005051

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيحسون عبيد مهدي هيثم68263231851193040

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيحسين جبار علي حيدر68264231851181021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيسلمان حسيب مثنى زيد68265211851014032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيدلي هادي شنور باهر68266221851266003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيغزال حمزة محمد فاطمة68267211852166022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناهي طعيمه فاضل68268221851065024

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقياحمد وهاب سعد ساره68269211852142005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيصالح خليفه نشأت االء68270211852100007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعناد محمد االمير عبد حيدر68271271851010035

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيمهودر طعمه اركان حسن68272161851352034

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان شياع محمد يوسف68273141851028075

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيجواد مهدي حسن هدى68274211852211009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيحاتم حميد حسين آيات68275181852159003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيحسن مزهر برهان مزهر68276211851014099

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقياسماعيل ابراهيم فاضل اسماء68277211852157001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيرباط مجيد حسين علي68278241851165011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيماجد زنجار كطران عباس68279221851020045

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعباس شعالن خالد ازهر68280221851022006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقينومان حسين علي انتضار68281211852171003

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيفياض علي جاسم يحيى68282211851059029

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيصالح مهدي صالح اسيل68283211852226002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيعلي مهدي رعد محمد68284211851007054

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيكزار فرج الخضر عبد عباس68285221851232007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين ابراهيم طه68286211851017016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيعباس عبيد جاسم عباس68287291851016067

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيرحيم محمد فؤاد سرمد68288211851022010
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىتطبيقيسلمان محمد جاسم علي68289211851064008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيحسن الدين عز فارس مريم68290201852138050

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيجاري غايب كاظم غفران68291211852138026

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيدنبوس احمد سمير فاطمه68292261852077015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيحسن رحيم محمد تبارك68293211852125005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيشاوي كاظم هالل صادق68294221851313011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيصالح عبدهللا طرماح عبدهللا68295211851005043

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيخشان خلف االمير عبد علي68296221851035083

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيمهدي سيدولي خليل مصطفى68297211851032015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيالحسين عبد محمد عالء فاطمة68298211852139029

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيحسين منصور ماجد وسام68299211851257014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجبار متعب االمير عبد كرار68300221851006053

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن ثامر مناف زينب68301161852309035

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيابراهيم سامي هادي امجد68302211851013011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعليوي محيسن اسماعيل ماهر68303261851011057

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيحسين عزيز عبد احمد68304211851256001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىتطبيقيحسين حسن صباح نوران68305211852092006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيماضي حسين حافظ محمد68306211851083020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيعبد هللا عبد نجم حسام68307211851054015

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم سلمان غني عامر68308221851029041

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقيشهاب يوسف سالم شروق68309211852119009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيملوح هوين حذاوي صادق68310291851004088

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىتطبيقيدرويش جواد علي افراح68311211852173002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيحميد سلمان عدنان غفران68312211852172013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة شيبان بني ثانويةديالىتطبيقيسعيد عاشور االمير عبد رغد68313211852224002

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيعوده حسين علي رحمان68314251851157028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيرزاق قادر يوسف هند68315211852178038

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيدواد حسين قاسم ماجد68316221851077042

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيحميد دهام روكان نداء68317211852178031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقياليح محي سعد موج68318211852103023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيحسين محمود محمد سهى68319211852157014

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقياحمد يوسف باسم زينب68320211852044001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقياسماعيل ابراهيم هشام ذكرى68321211852107007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن خداش حميد أباذر68322221851039001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيمحمد حمد مهدي اسماء68323211852102003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة673.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيالكريم عبد ابراهيم معد اماني68324211822258003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة667.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيمحل مزعل قاسم هللا عبد68325211821227013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة666.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيحسين كنعان عباس ميمونه68326211822057007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة661.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبينصيف محمد جاسم عذراء68327211822147033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة660.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسين سلمان عبد سجى68328211822094031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة653.0للبنات القدس اعداديةديالىادبينصيف محمد جاسم حوراء68329211822110015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة650.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيداود هللا عبد الستار عبد هديل68330211822099061

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة646.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبياحمد حسن هيالن ليلى68331211822127035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة643.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيعلوان حسين مازن سارة68332211822116020
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة638.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيحسين علي حسين زهراء68333211822232003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة633.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيبدع محمد حسين دعاء68334211822240003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة627.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي لطيف الرزاق عبد امنية68335211822097005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة626.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيبريسم محمد جاسم مسرى68336211822138038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة626.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمحمود حميد سلمان جيهان68337211822221004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة625.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيجمعة عبود سمير آيه68338211822121005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة618.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيخضير جاسم عباس حسين68339211821025008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة618.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيكامل حسين مبدر ميسرة68340211822221016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة617.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيناصر علي اسماعيل ابرار68341211822110003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة614.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيصالح محمد جاسم االء68342211822137007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة613.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيعلي حاتم خالد االء68343211822221002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة612.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيسالم حافظ طالب فاطمة68344211822112034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة612.0للبنين البشير ثانويةديالىادبييعكوب خلف خالد اريج68345211822057001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة612.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيفرج حميد قاسم اسراء68346211822259003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة612.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيحسين احمد محمد االء68347211822147008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة609.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيمهدي حسن فاضل مريم68348211822200014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة609.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيخليل ابراهيم نصر اصالة68349211822238002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة608.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيمهدي علي حازم عذراء68350211822200009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة607.0للبنين سعد ثانويةديالىادبيعباس شكر موسى حسين68351211821060004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة607.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمحمد احمد جهاد زهراء68352211822170013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة606.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيعباس الكريم عبد محمد نور68353211822154027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة606.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىادبينجم محمد قاسم زينب68354211822263003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة606.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيصالح حسن فالح فاطمه68355211822117038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة606.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيضاحي محمود سعدون محمد68356211821204011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة605.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمد مهدي برهان نبأ68357211822097076

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة605.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىادبيابراهيم خالد نزار لجين68358211822263006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة605.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيحسن الكريم عبد عباس منى68359211822230007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة604.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحميد متعب حاتم محمد68360211821023057

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة604.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيأحمد محمد احمد أسماء68361211822147001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة603.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيخضير حكيم احمد ضحى68362211822180019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة603.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيجواد كاظم علي فاطمة68363211822133045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة602.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيمطلك احمد الرحمن عبد ايه68364211822182006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة602.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيمجلي ابراهيم جياد ايمان68365211822167003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة602.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيسليمان داود مهدي ساره68366211822179052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة601.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمحمد رحيم الوهاب عبد سناء68367211822221010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة600.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيوهيب سعد عمر رسل68368211822090016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة600.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعباس حسن صالح زينب68369211822259007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة598.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيحسن محمود شاكر شهد68370211822126009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة598.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيسميط شدهان الرحمن عبد اسراء68371211822061002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة596.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيرشيد الكريم عبد شالل نور68372211822061013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة596.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيجسام حسن عدي رفاه68373211822181013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمطلوب كريم لؤي هللا تبارك68374211822097012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيكاظم جوامير احمد فاطمة68375211822102021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعبد هللا حسب علي رسل68376211822153013
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيحسن خميس الوهاب عبد زهراء68377211822098018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيمحمد صخي احمد طيبة68378211822107028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة593.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبياحمد خضير احمد بشائر68379211822210002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة592.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيعجيل حسن قيس خليل68380211821034017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة592.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيسلمان اسماعيل باسم ياسر68381211821240008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة591.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيفليح علوان علي حسين68382211821023019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة591.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيعبد فهد فاضل سحر68383211822164018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيعلي عزيز خلف حنان68384211822214003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيحسن خالد صافي نرجس68385211822290029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيمظلوم حسن جاسم زهراء68386211822133025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيكاظم الرضا عبد طالب فاطمة68387211822113016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة589.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيعباس مجيد حسين وسناء68388211822100050

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة589.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيعبود عباس علي هدى68389211822207016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبينصيف عبعوب حسن زهراء68390211822090021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيعباس علي صادق فاطمه68391211822100035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيعبود دلي عدنان سهام68392211822105017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة588.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيخضير محمد قاسم علياء68393211822218013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة587.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيمهدي احمد حسين احمد68394211821089004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة587.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبياالمير عبد فارس الكريم عبد زهراء68395211822164011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة586.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبياحمد جميل براء نور68396211822099055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة586.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعباس فاضل عمر صبا68397211822097048

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة585.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيحسين جاري جليل ندى68398211822137040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة584.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيشهاب محمود سعد ايالف68399211822103010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة584.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعطية يونس صالح تبارك68400211822137009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة583.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيجواد محمود حسن زينب68401211822166020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة583.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمهدي عليوي ناصر شهد68402211822095020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة582.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيعبار حسين سعد رفل68403211822237005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة582.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيمطرب حسن صالح مريم68404211822350007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة582.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعباس محمد ماجد عذراء68405211822166032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة581.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيساجت علي ستار نجالء68406211822121034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة581.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبياحمد حمو طارق رحاب68407211822127013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة581.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيعبد احمد الستار عبد كرار68408211821230009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيمحمد مهدي ضياء فاطمة68409211822137029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيمحمد حسن محمد دالل68410211822110018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنات االنامل ثانويةديالىادبيابراهيم خلف زيدان نور68411211822184009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم احمد مريم68412211822094044

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة580.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيإبراهيم علي طه محمد68413211821013049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة579.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيموسى عباس مفيد اسراء68414211822151003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة579.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمحمد محي مظهر فاتن68415211822121029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة578.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحمادي جسام عدنان مازن68416211821237011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة578.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيشايع محمد عزيز رفل68417211822231008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة578.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيرزوقي لطيف نوري فاطمة68418211822220011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة578.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيعداي هللا عبد علي زبيده68419211822103022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة577.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيحسين محمد سامي سهام68420211822103035
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة577.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيمحمود عبد سامي رضاب68421211822021003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة576.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيعلوان ابراهيم خالد نبأ68422211822106016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة576.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيجمعة سبتي محمد أحمد68423211821010007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة576.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيخلف محمد جاسم موسى68424211821021018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة575.0المختلطة النسائم ثانويةديالىادبيكرمش مطشر خالد دعاء68425211822254001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة575.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيتوفيق حاتم عارف سارة68426211822061008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة575.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيعلي هادي نديم ايثار68427211822061004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسين مغير غني ميالد68428211822146070

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيسعيد احمد ذياب رسل68429211822090014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيعلوان جاسم محمد بكر68430211821028007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيتانج الرزاق عبد وضاح دالل68431211822140028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيالجبار عبد رحمان صفاء زينب68432211822151022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيداود جامل علي نور68433211822200017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيسلمان علي محمد زهراء68434211822238006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة574.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن فخري نزهان اسيل68435211822238001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة573.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيصالح فهمي خالد فهمي68436211821213010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة572.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيحسين محمود حسن تبارك68437211822114002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيابراهيم مهدي حسين علي68438211821247016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيعبد ابراهيم مهدي ضحى68439211822200008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيصالح مجيد قاسم هاجر68440211822098045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيلطيف علي حسين بشرى68441211822064004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحاجم سلطان صالح نجالء68442211822097078

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة571.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيسلمان داود سلمان ساره68443211822213007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة570.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيسالم محمد قاسم ميعاد68444211822182023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة570.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبد مجيد نجيب رشا68445211822226022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة570.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيجسام مهدي حامد بتول68446211822154005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيرحمان منصور علي فاطمة68447211822102026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيكايم عباس هللا فضل طوس68448211822169016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيفرحان كنوش محجوب علي68449211821261017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي حسين صكبان زهراء68450211822137019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسن عباس حمزة علي68451211821030035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة568.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيسلمان عباس خضير مريم68452211822145067

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة568.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيجاسم محمود علي أسماء68453211822103001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة567.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيبربوتي الحسين عبد سعد سيف68454211821260007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة566.0المختلطة الطف ثانويةديالىادبيسعدون حاتم عماد بتول68455211822242001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة566.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيمحمود حميد مجيد سهير68456211822182016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيحسن فليح عمران مريم68457211822169020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي داود عدنان نور68458211822137043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيابراهيم هللا عبد محمد زينه68459211822125019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيكيطان حسن محجوب االء68460211822238003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيشبيب حسين عدنان هدى68461211822178058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة564.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيمنصور علي حسين نبأ68462211822166040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة564.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيحافظ غافل خليل مريم68463211822104015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة563.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيمحمد سلمان سعد هدى68464211822182024
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة562.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيناصر عليوي حامد زينب68465211822127020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة562.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيعلوان هاشم نزهان استبرق68466211822213001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة561.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيظفير كاظم امجد نبأ68467211822221017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة561.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيعلي حسين زهير ايه68468211822151008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة561.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيرحيم لطيف رحمن ريام68469211822146030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيصالح العزيز عبد الجبار عبد اطياف68470211822109002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخلف حسن محمد رانيه68471211822145027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيعبد زكي علي شهد68472211822064011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبياحمد خالد طارق ضحى68473211822154013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة559.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبياحمد مهدي صالح ريام68474211822151021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة558.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيصالح حسن حربي ميساء68475211822207015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة558.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيكاظم خلف زيدان حليمه68476211822213003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة558.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيابراهيم محمود صالح كوثر68477211822099041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيعلي كامل احمد ضحى68478211822146051

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيعلي حسين صالح مهدي68479211821073024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيجاسم هللا عبد ابراهيم مصطفى68480211821014063

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيمعال داود عماد حيدر68481211821032013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيسبع حالوب ثامر احمد68482211821052002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة556.0للبنين الجبل ثانويةديالىادبيمحمد جاسم محمد جاسم68483211821036004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة556.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيمحمد مهدي فالح رفل68484211822255005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة556.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبينعيس محمد حازم حنان68485211822121008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة556.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيمجيد عبد فيصل ابراهيم68486211821051002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيلفته صالح شحاذه الرحمن عبد68487211821023031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيابراهيم جواد هيثم بتول68488211822140011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيهيالن مشعان ردام سارة68489211822091055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيكاظم جواد سعد نبأ68490211822151039

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيمحمد حمد عدنان وجدان68491211822057010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيحبيب حسن صالح نسيبة68492211822159029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيحسين محمد علي زهراء68493211822169007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم عواد امنه68494211822057002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيارحيم ياسين ظاهر بسمه68495211822124005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيغزال غالب خضير هبة68496211822137044

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيخميس عبد علي هدى68497211822159032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة554.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيابراهيم بوري كرم عباس68498211821072003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة553.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيجاري جواد عمار منار68499211822165033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة553.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىادبيحسن محمود هللا عبد هدى68500211822183010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة552.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيسعيد حسن ناظم رحاب68501211822113006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة551.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعبود مريوش عامر بهاء68502211821232003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة551.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيرزيج محمود بكر محمد68503211821007037

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمهدي محمود سعد سيماء68504211822146048

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيحلبون ناجي فالح نغم68505211822253005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيعلي حسن جبار مروه68506211822247005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيمحسن اسماعيل محمد رحيق68507211822147016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة550.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيرشيد الكريم عبد شالل ضحى68508211822061010
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيسلومي داود حمادي تقوى68509211822182008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيمخلف فتاح صباح تبارك68510211822151013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيكيطان حبيب خضير شهد68511211822237010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيسلومي داود حمادي الخالق عبد68512211821043019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيشالوخ جياد المنعم عبد ميس68513211822151038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة548.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيحسن فليح حسين علوان68514211821065056

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة548.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيجبار ستار صفاء مصطفى68515211821010055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة548.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيهميل راشد علي باسل68516211821034010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة547.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيحسين غني يوسف آيات68517211822159002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة547.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحمد صالح سعدون هدى68518211822091115

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة547.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحسن فليح دهام الرحمن عبد68519211821226021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة546.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي ودود اياد سرى68520211822097040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة546.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيياسين طه عزيز محمد68521211821063047

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة545.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيمحمد جاسم يوسف مصطفى68522211821038167

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة545.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبد محمد منشد ميسم68523211822226041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة545.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيبك علي غالم هللا عبد ضحى68524211822125024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيعلي حسن احمد خالد68525211821087014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبياحمد الكريم عبد الدين بهاء صهباء68526211822258005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحسن ياسين غني ضحى68527211822145052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيحسين كاظم جابر زينب68528211822131008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة543.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيبالل علي تحسين مريم68529211822182020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة543.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيكاظم حسون ايوب احمد68530211821228001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة543.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيياس احمد حاتم منار68531211822091101

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة542.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخلف غازي رائد مروه68532211822145064

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة542.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمد ياس ناجح ساره68533211822091061

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة541.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيحلبوت نعمه حسين الرحيم عبد68534211821052014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيمصطفى فتحي الكريم عبد أسامة68535211821065003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيخلف جاسم غني فاطمه68536211822140091

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيشهاب صالح هادي داود68537211821051008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة540.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيكالميا علي إحسان علي68538211821065057

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيحسين فاضل عباس الهدى نور68539211822130012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيعودة ابراهيم اسماعيل غدير68540211822131012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر خليف غانم العظيم عبد68541141821028070

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبياحمد مظلوم كريم ريم68542211822150013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيمحسن محمود ياسين حنين68543211822137014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيمهدي كاظم ضياء رقيه68544211822129010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيخميس عبد فاضل ورود68545211822230010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعسكر جاسم كيطان جاسم68546141821028022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0للبنات الحريري ثانويةديالىادبيبلبوس عطب رعد تبارك68547211822144005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيشكور عبد ابراهيم سعيد68548211821040017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة538.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيخلف عباس ماجد سرى68549211822215004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيصالح علي صالح شروق68550211822101023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيمحمد صادق علي هند68551211822246014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيزبالة إبراهيم حسين الملك عبد68552211821065052
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيغيدان سلمان حسين ايمان68553211822230002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيشوني هللا عبد قحطان فرات68554211822106012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيحسين حبيب حسن مصطفى68555211821200019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيبك علي غالم نبيل بتول68556211822125005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمبارك عناد رياض زهراء68557211822155046

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة536.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيزويد زيدان علي مريم68558211822130009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمحمد غالم فاضل رقية68559211822112012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيشطب جلوب ناطق فاطمه68560211822217009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيعلي القادر عبد عيدان أمنه68561211822125001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيسلطان حسن فالح ضحى68562211822097051

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيسهيل نجم وليد بلسم68563211822101008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمحمد اسماعيل علي ضحى68564211822099034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعبد نواف عامر اسراء68565211822166002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيخلف سعيد محمود رضا68566211821021005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيحسن علي عطيه االء68567211822178005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبياحمد عكله محمد حنين68568211822178018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة534.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيعواد مراد احمد الرحمن عبد68569211821037013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة533.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيجاسم محمود ابراهيم محمد68570211821057008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة533.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيحسن فهد محمود غزوان68571211821261019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة533.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيهالل عزيز ياسر رجوان68572211822103018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات القدس اعداديةديالىادبياحمد عبد سليمان ميعاد68573211822110058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيحمد محمد حامد ايالف68574211822221003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيديمي هللا عبد وليد تبارك68575211822227005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيعمر كاتب محمد نور68576321822020032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيابراهيم احمد غازي اسراء68577211822021001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيحيدر قنبر يوسف ايه68578211822102005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيعلوان عبود نجم اية68579211822158003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0المختلطة شيبان بني ثانويةديالىادبيشراد الحسين عبد ميثم فاطمة68580211822224001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيراشد حسين هللا عبد فاتن68581211822097058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيالعابدين زين عباس حميد حسن68582211821089014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيهذال فائق منير هداية68583211822165036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيجليل خليل يونس شهد68584211822121023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيياسين مهدي ضرار نمارق68585211822021010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيمحمد حمد شهاب حمزه68586211821040014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيخليل ابراهيم حسين حيدر68587211821238005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيخلف زيدان علي مصطفى68588211821251024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيابراهيم جليل قحطان ايه68589211822226012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيحسون عباس جبار تبارك68590211822129004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمود حميد مجيد غفران68591211822097056

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0المختلطة النسائم ثانويةديالىادبيجريان محمد باقر زينب68592211822254004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0المختلطة السبطين ثانويةالدين صالحادبيجاسم عبيد ناصر حسن68593181821314003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيشكر يوسف حسن حوراء68594211822102009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيعبيد ابراهيم علي زينب68595211822164013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة530.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعلوان سلمان داود زينب68596211822153019
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيمحمود حميد احمد ناديه68597211822107041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيشباط هادي غازي القادر عبد68598211821034029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيمحمود الرحمن عبد سعد عذراء68599211822207012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيعبيد خلف سلمان دعاء68600211822161010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيهميل راشد شندوخ غازي68601211821034046

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيخضير مهدي صالح زينب68602211822116018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيحسين مدحي مهدي زينب68603211822110033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيداود علوان مبدر علي68604211821030041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيداود عواد نجم سيرين68605211822291041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيمحمد احمد سالم مريم68606211822147043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيمحمد خليل احمد زهراء68607211822100023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيمجيد خليل مؤيد زينب68608211822136014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيالياس الجبار عبد علي حسناء68609211822102008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيعباس خضير كريم فاطمه68610211822150027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيكاظم علي ثائر انمار68611211822116003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيحميد خضير عباس نور68612211822101043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيعباس حسين عامر زينب68613211822125015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيكودان جاسم حميد محمد68614211821021011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيعباس احمد علي ساره68615211822159020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيخلف حميد عمار بسمل68616211822121006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيحسين حمد فاضل علياء68617211822127029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيجوامير مجول يونس ماريه68618211822146064

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيرشيد ظفير سالم اساور68619211822146003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيجواد عباس سعيد حسين68620211821038040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيحميد الدين عز يحيى مجتبى68621211821031020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيسبع هللا عبد احمد مصطفى68622211821018034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيخليل خالد فراس نيران68623211822213009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحسين علي نزار ديانا68624211822145025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفته عبد مجيد محمود آيه68625151822046003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيزبالة ابراهيم علي فاطمة68626211822097061

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعلي عيدان علي رفل68627211822133021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيخيري فؤاد محمد حوراء68628211822116008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيحسن صادق احمد فيحان68629211821208015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمحمد حسين عباس ناديه68630211822155093

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيولي عدنان عمار غاده68631211822140080

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيحسن حميد عمار حنان68632211822259005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيعليوي هادي حسن موسى68633211821067030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين البشير ثانويةديالىادبيحمود محسن عدنان محمد68634211821057009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين الراية ثانويةديالىادبياحمد سلمان عثمان هديل68635211822021013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيراشد محمد شريف اشجان68636211822166004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيجميل حارث يوسف فرح68637211822101034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيكيطان محمد فاضل دعاء68638211822106007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيمنهل حامد حسن فالح68639211821032020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمطلك جميل اديب زينب68640211822169008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيتاية فدعم حسين اسيل68641211822258002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيرشيد حميد اسعد حسين68642211821032011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيتوفيق حاتم طاهر احمد68643211821061001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيكردي حسين علوان مريم68644211822121032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيحسن عليوي سالم زهراء68645211822230005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبييحيى سرهيد ليث هبه68646211822090058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيابراهيم رشيد هارون مهند68647211821034053

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيزيدان احمد محمد ندى68648211822141050

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبياسماعيل علي حسين دعاء68649211822215002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلي ابراهيم طه نسرين68650211822136035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيعبد براك كريم اسراء68651211822118001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيسعود حسين رعد شروق68652211822124019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيحسن عباس عماد مريم68653211822156014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0الخارجياتديالىادبيابراهيم خليل عبدالغني حنان68654211822401011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبياحمد المهدي عبد كريم ضحى68655211822131011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمود محسن رعد والء68656211822097086

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيكاظم ابراهيم رائد رويده68657211822124015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبيكاظم محمود علي حسين68658211821050005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيابراهيم اسماعيل طه ياسين68659211821067033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيعليوي فاضل رشيد هللا عبد68660211821215008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمجيد عبد كنعان هللا عبد68661211821234005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيصالح مراد ابراهيم نور68662211822093031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيجميل عمران معن العزيز عبد68663211821030028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيشكور سلطان حكمت فراس68664211821040033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمهدي صالح هادي سجى68665211822138027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيخلف جواد حسين هدى68666211822259013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيجعفر كاظم الصاحب عبد غفران68667211822140083

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيداود نعمان غالب مريم68668211822095029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيعباس محسن صالح هللا عبد68669211821073012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيكاظم جهاد ابراهيم زينب68670211822093015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيسلمان محمد إبراهيم اسامة68671211821013006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيسعدون بدر حسين عقيل68672211821230005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيهللا حسب عناد شعبان هاجر68673211822214006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة515.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيعمران حسين محمد كوثر68674211822113020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبياحمد هللا عبد جبار كوثر68675211822100038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيكيطان ساجت محمد خالدة68676211822101010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيمحمود شكر محمد سجى68677211822098023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخلف محيسن خضير رهام68678211822145030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيغزال خليل محمود محمد68679211821246014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيكاظم جواد حسين نبأ68680211822227014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيحميد الرحمن عبد حميد افراح68681211822181002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيعباس محمود فيصل غصون68682211822228018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيخلف زيدان خالد اسراء68683211822252003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيمنديل قاسم ابراهيم حنين68684211822105008

2889 من 1561 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبياحمد حسن فالح هاجر68685211822084006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيسبع علي عمران رنده68686211822166018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيكاظم خليفة الرضا عبد لمى68687211822140098

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسين علي دلف انفال68688211822146008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز خضير علوان مقتدى68689141821028123

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيرشيد هادي مهدي ازهار68690211822165005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيجبار يوسف ياسين فاطمة68691211822102027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيعلوان حسين هللا عبد هبة68692211822116030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيعلي حسن يحيى زينب68693211822131009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيجاسم احمد شهاب استبرق68694211822107004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمد الوهاب عبد سلمان دعاء68695211822091039

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيجواد عبد عدنان حيدر68696211821007012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيحاتم محمود عمار سديم68697211822145047

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيكاظم حسن حسين زينب68698211822140042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسوني كامل هللا عبد حنين68699211822146018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيعباس حاتم حازم ايمان68700211822237001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيحمد منصور وليد أحمد68701211821010008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة512.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيخنيو عبد طه بان68702211822147010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيجاسم محمود شاكر زهراء68703211822110025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيجاسم حسن قاسم زينب68704211822112020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمجيد علي نوري دعاء68705211822170006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيجاسم احمد رحيم هللا خير68706211821012016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىادبيفدعم علي الحافظ عبد ناديه68707211822183009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيهللا نصر غضيب رياض رسول68708211821220006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيخميس الكريم عبد سليمان رقيه68709211822021004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىادبيمجيد رشيد شهيد هدى68710211822173010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيعرمان صبار محمد زينب68711211822090028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيشاكر جليل حيدر مريم68712211822117041

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيسلمان مسرهد فالح رفاه68713211822104005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيفرج مطر عواد محمد68714211821065080

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيدهش مهدي صالح محمد68715211821052024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيكريم مهدي سالم ساره68716211822100027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيجواد فاضل حسين فاطمه68717211822129029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيوادي حسين هللا سعد هيام68718211822123015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبياسماعيل اسعد سنان نبأ68719211822216010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيصالح متعب نكه سهاد68720211822178035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيحسن حميد كريم اسماء68721211822240002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعباس حسن ثاير فاتن68722211822259008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيبطيخ علي حسين احمد68723321821045001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيغيدان حميد علوان حسين68724211821039012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيخضير قحطان مقداد فاطمة68725211822126013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيبهجت جواد سامي زهراء68726211822104007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيحمود حمد أياد محمد68727211821210007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيدرب جمعة سعيد مريم68728211822154022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحمكي ابراهيم عدنان جنان68729211822091034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعلي منصور كامل عمر68730211821018027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيخضير هادي الحسن عبد سارة68731211822165016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيطه محمود عامر زينب68732211822101018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيفتحي صبحي رافع نبأ68733211822170031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم دريول هادي جاسم68734141821028023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيكاظم حسين هللا عبد استبرق68735211822215001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعارف نوري خالق عبد سيبر68736211822153024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيحلبون ناجي صالح تهاني68737211822253001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيمزعل كاظم جواد سالم68738211821227010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيسليمان سامي مهند غادة68739211822094039

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيشياع مشعان حسين كاظم68740231821181016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيهللا عبد كريم اياد محمد68741211821013042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعلي محسن علي هيام68742211822133058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعباس حسين رسول فاطمه68743211822206011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمد نافع محمود اريج68744211822097001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيحسن سعيد عماد رغده68745211822141015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبيعليوي احمد رياض نبراس68746211822351006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيحمد مهدي كريم لينا68747211822221014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيشالل محمد طارق ايالف68748211822155012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبياشويش مطلك هللا عبد ورود68749211822091118

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسون علي اسعد حيدر68750211821077055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبياحمد ذياب ابراهيم رحمة68751211822165012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبياغا باش حسين كاظم فاطمه68752211822140093

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعبد الرحمن عبد اكرم فاطمة68753211822133044

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيمحمد عبد جمال دالل68754211822101012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيحسين علي ستار أيه68755211822251001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبينصيف هادي رعد عمر68756211821210004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيعبد هذال عمار مريم68757211822103043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيمحجوب صباح روكان عذراء68758211822115016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيجواد ابراهيم حكمت اية68759211822091023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيرشيد حميد مجيد عاصف68760211821037012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيشبوط ناجي محسن محمد68761141821028108

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيدرويش نوروز مؤيد اساور68762211822102001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيكاظم هاشم نوفل ايات68763211822291008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعباس جاسم رعد رضا68764211821232006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيخميس كاظم صادق نهى68765211822221019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبينعمة جبار ستار منتظر68766221821057028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحسين ابراهيم حميد مصطفى68767211821023065

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيحسن فليح كمال مريم68768211822125038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيجاووش حميد سعيد فاطمة68769211822125028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيمحمد عبد مناضل تمارا68770211822207007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيأمين مهدي سمير حسام68771211821010014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبياحمد عزيز حسن زينب68772211822111008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيعلي محمد نايف رقيه68773211822159012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيخلف شالل سامي رحاب68774211822100016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيفرحان محمد باسم ريام68775211822098015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيحسين مهدي صادق زهراء68776211822106010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلوان رحيم حامد ميسرة68777211822097073

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيحميد عبد احمد ضالل68778211822250005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيدراغ ابراهيم حكيم زهراء68779211822125012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيصالح هللا عبد راضي احمد68780211821238001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبينجم عبود صالح فاتن68781211822252014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيحسين محمد مكي جمانه68782211822107013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيجواد هللا عبد حسين شهد68783211822226033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيحمود عبد نجم انتصار68784211822159006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيعلي عباس جاسم نبأ68785211822149023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيجاسم نصيف عدنان لقاء68786211822137032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبياسماعيل ابراهيم زياد أستبرق68787211822136001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيحسين ابراهيم كريم عيسى68788211821064020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيعلي حسن خالد اسماء68789211822161002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيبرجلي جبوري الدين محي طه68790211821217006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين النضال اعداديةديالىادبيحسن طاهر طارق طاهر68791211821029020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيجعفر جواد جاسم حسين68792211821067007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيابراهيم بدر بالل احمد68793211821004003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيحارث سعيد عادل علي68794211821206018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيهذال فائق منير كلثوم68795211822165030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبياحمد وهيب طه سجى68796211822101021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيحسين ابراهيم كريم خديجة68797211822064005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيعلوان حسن احمد سراب68798211822221008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيابراهيم لطيف احمد كرار68799211821203016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيحميد يوسف كاظم الهدى نور68800211822178052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيخليفة محمد حسين براء68801211822252009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيخميس حسين محمود حيدر68802211821014021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيابراهيم محمد راسم مرتضى68803211821208016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيمحمود سبتي صبري يوسف68804211821008073

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيعلي محسن ابراهيم رسل68805211822158006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيجليب كسارة حسين مالك68806211821222018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيمهدي خلف سالم براء68807211822178012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيحلبون ناجي حسين زهور68808211822253003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيحيدر خداداد ولي زينب68809211822179049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيصالح مهدي محمد اسراء68810211822227002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجميل داود عباس غفران68811211822145058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيسليم خلف هادي صادق68812211821054035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعباس علي سجاد مهدي68813211821026046

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيسهيل ارحيم صباح ابتسام68814211822110002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيجاسم محمود قاسم مريم68815211822116023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحميد يعقوب غفار رفل68816211822146029
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسن حسين طارق يقين68817211822094057

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيعطيه فاضل الرزاق عبد ايات68818211822124002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلي حسن علي نبأ68819211822136034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيابراهيم خلف نظير النون ذو68820211821089022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيسعدون علي غيدان هللا عبد68821211821236006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيعبد محمود سالم دنيا68822211822230004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبينايف مجيد لطيف رسل68823211822115008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىادبيهللا جار حسن حاتم ضحى68824211822173006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيسلمان حسن عباس خالد68825211821213005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيحسين داود عويد هدى68826211822259014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيشايع محمد غسان مصطفى68827211821026043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبياحمد عكله مصطفى زينب68828211822178029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيخلف محمد عبد ريام68829211822101017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيهللا عبد علي احمد زينب68830211822109017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيمتعب احمد خالد زينب68831211822105015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيحسن حسين كاظم سجى68832211822150021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيهادي حسن فالح احمد68833211821005004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيياسين محمد حمزه رسل68834211822204002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبياحمد حسين ثامر هاجر68835211822094049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيمشعل حنون اياد هبه68836141822140063

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيمحمود ايوب محمود أمامه68837211822107002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيصالح رحيم حسين زهراء68838211822103024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبينصيف احمد عادل زبيدة68839211822208003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيمحسن الحميد عبد حسيب الحسين عبد68840211821063026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبياحمد علي االمير عبد حسن68841211821001022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيخلف عبد احمد مقداد68842211821019028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيحبيب حمد مزهر طالل68843211821040022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيجاسم لطيف عدنان تماره68844211822094017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيلطيف جواد عباس دموع68845211822138019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيشهاب صيهود صبحي مريم68846211822106014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيحميد هادي حميد مروة68847211822127036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحسين علي نعمان سلسبيل68848211822226031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىادبيعباس مسلم علي عباس68849211821016014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىادبيعليوي زباله فيصل علي68850211821016021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبينايف صبار اسعد محمد68851211821212018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات الحريري ثانويةديالىادبيمجيد سمين فهمي هبة68852211822144017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيمحمود مزهر علي يحيى68853211821059026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيمحمد ياسين ماجد علي68854211821018025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيخميس احمد محمد هاله68855211822103051

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسى سلمان محمود علي68856141821031058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيسيد حسن رياض فاطمة68857211822259009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيمجيد ناجي هشام زمن68858211822154010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيمجيد صادق جعفر احمد68859211821006002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيعلي عبد نهاد دلف رضا68860211821023022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيحسن فليح نزار ابرار68861211822106001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيشريف احمد قاسم مريم68862211822136028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيسلمان الستار عبد الرضا عبد حسن68863211821049005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيعبد ابراهيم خليل اسماعيل68864211821203004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمتعب عبد اركان حسين68865131821004027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبياسماعيل قمبر مجيد جنان68866211822105006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبييوسف مهدي غسان بحر68867211821073002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيرديف قاسم باسم كامل68868211821010045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيفياض محمود محمد ايناس68869211822239001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيابراهيم خليل اسماعيل انسام68870211822097006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيالرسول عبد جعفر دحام شهباء68871211822130008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيحسن مهدي علي شذى68872211822181019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيسلمان خضر فراس علي68873211821278037

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيخميس مصطفى اسماعيل نبراس68874211822101039

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحمد هللا عبد ابراهيم ضحى68875211822091080

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيهللا عبد مغير مظهر هيثم68876321821045021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنين المسائية التفوق ثانويةديالىادبيحمد شهاب حسن انور68877211821271004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات البحيرة ثانويةديالىادبيجليل محمود محمد ايات68878211822120001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيعباس حسن ابراهيم حسن68879211821076010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيمغير علوان خليفه علي68880211821018022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعباس حاتم هاني زينب68881211822129018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيمحمود محمد طاهر علي68882211821202005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيمجيد ناموس ادهم حنين68883211822104002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحاجم محمود شاكر محمد68884211821074077

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيحسن فليح نزار حسن68885211821073005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيعطيه هللا عبد مظفر انتصار68886211822250002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحسن غائب علي كبرى68887211822155085

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيخميس علي احمد رانيه68888211822247004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيمحمد عبد سهيل علي68889211821025022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن خضير إحسان احمد68890131821002004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيدرباس علي حسين مريم68891211822252015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيمحمود سعيد عماد ايالف68892211822090008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيخليل هوبي عامر االء68893211822138005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيعليوي خلف حسين هللا عبد68894211821051016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعلوان جمعه هللا عبد عثمان68895211821226026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعجيل رسن باسم سالم68896141821028058

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيخماس محي ياسين ايات68897211822146011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيجراح عبد محمد عبير68898211822090038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيمحمد شنان صباح أنور68899211821037001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيعباس الجبار عبد الرحمن عبد تبارك68900211822095004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمحمد كريم حسن حنان68901211822169006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيشائع عايز حامل زينب68902211822350003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيحسين علي تحسين وسام68903211821087047

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيصالح ابراهيم حسين ضحى68904211822105020
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيجعفر صادق علي زهراء68905211822110027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيعلي خرموش فارس زهراء68906211822200005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبينصيف هادي رعد طيبة68907211822210006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيعلوان هاشم نزهان زهراء68908211822213006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيغانم حسين محمود شيماء68909211822101026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيرشيد حميد يونس هند68910211822291067

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيخرير عجمي محمد جاسم68911211821032007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيخميس علوان طه ابراهيم68912211821065005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيخليفة كريم محمد ايمن68913211821214007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيسلمان هادي علي أميره68914211822259001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيوهيب مجيد عارف نور68915211822133054

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيخضير ابراهيم جالل فاطمه68916211822159022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىادبيخضير محمد سعدون علي68917211821276007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيحمودي عمر خليل رؤى68918211822103017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيمحمد عبد احمد مراد68919211821059020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيزوين ابراهيم حسين علي68920211821030034

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىادبيكاظم محمد كريم صالح68921211821276004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيحميد عواد سعد نغم68922211822161019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيمحيميد خلف كهالن عمر68923211821005035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيحسين علي ستار صفاء68924211821010029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمجيد اكرم مشتاق عهد68925211822145055

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعباس خضير رزاق علي68926211821008043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيحسين موسى قاسم امينه68927211822207003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيالرحيم عبد الدين عز صباح نوره68928211822123014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيجاسم عدنان الرحمن عبد ابتهال68929211822169002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيحميد محسن عماد بتول68930211822214002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيولي عيدان قادر سامر68931211821024012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيجواد علي فاضل سرى68932211822151026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيداود مصطفى محمد صاحب68933211821087018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيياس مجيد خالد سيف68934211821030020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيابراهيم عناد عماد مصطفى68935211821023067

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعدوان ابراهيم خليل دعاء68936211822145024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيموسى حبيب مؤيد سجاد68937211821063020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحمد هللا عبد محمود اسراء68938211822091007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعيد عبد نجم كلثوم68939211822166035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة624.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحسن طه ياسين شهد68940211842099053

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة602.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعلوان طه مصطفى ايمان68941211842107014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم نصيف سعد68942211841008027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة591.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيغدير علي كاظم احمد68943211841008006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة583.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيناصر كريم خالد طيبة68944211842263007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة579.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيعباس علي محمد احسان68945211841274001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة566.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيجاسم عباس حازم هبة68946211842116038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة565.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيجمشير باشا مجيد دنيا68947211842135027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة563.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيناصر غانم احمد فارس68948211841013075
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة563.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائييوسف داود كامل محمد68949211841034061

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة559.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيياس النبي عبد سعد احمد68950211841002004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة558.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائياحمد فاضل سعيد عال68951211842148029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة547.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيربيع حميد عماد هبه68952211842290053

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الخنساء ثانويةديالىاحيائيحسين خليفه حسن أسراء68953211842117001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيمحمد علي فالح حسين68954211841033019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيسرحان هللا نصر فرحان سلسبيل68955211842135056

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمد وهيب منعم رؤى68956211842291040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيالرزاق عبد صالح منير ايالف68957211842103009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيمحمد موسى عامر بتول68958211842206006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيزغين سعيد عدنان بشائر68959211842138022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمنفي عجاج عباس استبرق68960211842291011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيرشيد سعدون احمد صبا68961211842137050

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيحسين علي تحسين احمد68962211841026001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجميل صالح حسين هاجر68963211842291133

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحمد محمود سمير امنية68964211842136009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيصالح جبار علي محمد68965211841062033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيعلي محمد عباس شهد68966211842159015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيمنصور فرحان ادهام رياض68967211841037008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيحميد محمد جابر احمد68968211841026002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىاحيائيناهي حيل طامي وجدان68969211842171012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيناصر سعيد موفق افياء68970211842245002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيشكير كامل شامل افنان68971211842139015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعلوان وهيب حامد سرى68972211842291085

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيالياس حسين سالم زينب68973211842170013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيثامر جامل مهدي نوره68974211842141096

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمودي رشيد محمد هبة68975121842093038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيمهدي جعفر حسن علي68976211841065054

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياسماعيل وادي عادل ابراهيم68977211841009004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائينعمة حميد احمد تماره68978211842136022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيجسام ابراهيم جليل نبأ68979211842134073

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيجاسم محمود عدي ساره68980211842105013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيراشد محمد احمد شهد68981211842097068

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائيالرحمن عبد الرحيم عبد عدنان مسرى68982211842123022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيمحمد ابراهيم جليل الدين نور68983221841232010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيهللا عبد صالح مهدي ريام68984211842091042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعبد نجم ابراهيم رسل68985211842147031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائياالمير عبد شاكر كوكب ضحى68986211842153031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيمزهر حسين رسول حسين68987261841011035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيعلي الهادي عبد هشام نور68988211842153045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائياحمد عبد طالب مصطفى68989211841031047

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيحسين منصور سرحان علي68990211841037015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيهللا عبد الوهاب عبد طه ضحى68991211842050012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيعزيز علي تحسين مريم68992211842133030
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيعلي شارد يوسف فاطمه68993211842159023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيحسين صائب يوسف أسيا68994211842145002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عزيز مضر تسنيم68995241842220060

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيعيسى حايف صالح حنان68996211842125006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر موسى وضاح68997211841003133

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائياحمد حسن فرج داليا68998211842016003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمود حميد مجيد رسل68999211842291045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيعباس حسين علي هللا عبد69000211841274023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيمهدي محمد قاسم شهد69001211842103035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم جليل مريم69002211842137075

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد صالح محمد جميله69003211842178045

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين علي احمد رقية69004321842020030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيمحمد ابراهيم هيثم بيداء69005211842146013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين قيس فاطمه69006211842107047

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيياس محمد باسم سلوى69007211842103029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيعليوي حسين عزيز مصطفى69008211841037024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيصالح جبر عماد وسام69009241841037068

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيمحمد محمود طارق الهدى نور69010211842148042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيحردان هللا عبد علي ايناس69011211842148005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيسلمان الستار عبد نزار والء69012211842145107

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيخضر القادر عبد الرحيم عبد سرى69013211842178102

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة583.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيصالح محمد حسين ايالف69014211852157007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة576.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيمحمود حسين يوسف يعقوب69015211851013066

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة569.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيجاسم رحيم محسن سراب69016211852125015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة567.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىتطبيقيشالل ضاري اسكندر استبرق69017211852290001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة561.0للبنين االمامة ثانويةديالىتطبيقيحسين علي حسين علي69018211851083013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيكاظم عويد عباس دعاء69019211852090015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة560.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيمهدي حمودي حميد نور69020211852097046

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة557.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيعلي مهدي تركي نسرين69021211852102027

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة555.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيجعفر كريم نزار سرور69022211852104013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة539.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد هاشم عكار مرتضى69023141851028059

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيحسين خلف فرحان ياسمين69024211852091038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيحمودي محمد باسم تبارك69025211852103006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيغيفر سلطان حسين حوراء69026211852125006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة510.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيسعيد محمد علي محمد69027251851150256

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيرديف مسعود فاضل زهراء69028211852104009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيمحمد عبد محمد طيبه69029211852156017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيداود سعد ميسر هبه69030211852172024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيالجاسم عبد عليوي صالح هللا عبد69031241851203188

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع طرهيل كاظم حاتم69032221851309004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيشغناب صفوك كاظم الفقار ذو69033221851076017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيصالح هادي حسن عمر69034211851054025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين طوبى اعداديةديالىتطبيقياحمد نزهان نافع هللا عبد69035211851087014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيابراهيم العزيز عبد غضبان ضحى69036211852098033
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة482.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىتطبيقيجاسم محمد ثاير مرتضى69037211851222010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيظاهر مبدر محمد نبأ69038211852098048

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين حاتم محمد حسين69039121851030038

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الخنساء ثانويةديالىتطبيقيسهيل محمد زياد ضحى69040211852117020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعبود جبار الرسول عبد تقى69041211852015005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيصكر حسن داهي حسين69042241851203090

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيجياد شيحان سعيد رنا69043211852104008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين طوبى اعداديةديالىتطبيقيعلوان صالح عباس ياسر69044211851087035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عبد ابراهيم مصطفى69045141851011054

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيالكريم عبد يوسف الناصر عبد غفران69046211852172012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين المقدادية اعداديةديالىتطبيقيمحمد حسن حكمت حسن69047211851039004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيحرب عباس خضير نرجس69048211852291018

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة475.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقينجم رشيد علي يونس69049211851262016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيمحمد محمود شاكر منار69050211852097043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيعبد منشد حيدر خديجة69051221852165015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيحيدر موزر نصير سيف69052211851017012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس ضاري فيصل رسل69053131852078006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة595.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيكطبه حميد طالب زيد69054211821034020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة559.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيعلي خلف علي رغد69055211822182010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة557.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيجسام محمود جمعة زينب69056211822202005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة552.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيمحمد جميل زهير زينب69057211822140043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة549.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيحميد حسن سامي محمد69058211821202007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة548.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيسمير عبد طاهر زهراء69059211822127017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة545.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيهادي علي حسام سرى69060211822180018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة544.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيقدوري غريب احمد الرحمن عبد69061211821065044

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعلي عطا صالح سارة69062211822127022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة533.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيحمد ياسين الستار عبد رسل69063211822292010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة532.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيمحمود علي جمال هبه69064211822240004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة530.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيمحمد جاسم محمد الغفور عبد69065211821250012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيداود عدنان ثامر نور69066211822094047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيالكريم عبد علي جهاد مريم69067211822102029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعلوان احمد شوكت حوراء69068211822127010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة527.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيسالم صالح عبد سالم69069211821030018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيجاسم عيسى محمد تاله69070211822094014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة525.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيرشيد روكان محارب ايه69071211822061005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيعلي هللا عبد نجم آزل69072211822107001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة523.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيحمد ياسين محمود ختام69073211822241002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة523.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيعلي ياسين قيس رامي69074211821030015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيمحسن حمود عادل سجاد69075271821022021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة522.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيالجليل عبد فاضل رافد حذيفة69076211821213002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة521.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيجاسم محمد اسد ادم69077211821206002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة518.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم محارب الكريم عبد69078211821216011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعبد طه وليد زهراء69079211822127018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة517.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيعلي فاضل عباس مريم69080211822246011
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعلوان محمد فاضل ايات69081211822155009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيمحمود محمد عزيز كوثر69082211822109032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة517.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيمسعود عبود ياسين حسين69083211821084011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيمسلم محمود عدنان احمد69084211821030004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة516.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيحسين احمد حسين فاطمة69085211822112032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيابراهيم كامل هشام نبأ69086211822107044

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة509.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبياحمد محمود وليد احمد69087211821054011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة508.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيخميس سلمان خزعل حسين69088211821227004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيناصر غانم احمد فاتن69089211822090042

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمحمد يوسف ثائر بدور69090211822145014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبينجم علي قاسم زهراء69091211822121016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة505.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيالنبي عبد جبر صدام علي69092141821028078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة505.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيعلي دايح هللا عبد رسل69093211822228012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة504.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيالمحسن عبد مهدي ضياء حسنين محمد69094211821206024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيعلوان طه احمد مريم69095211822165032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيهادي عباس سعد تبارك69096211822164005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيمحمود شاكر علي مصطفى69097211821059023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة501.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيياسين علي حسين علياء69098211822241005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيجعفر حسين االمير عبد زهراء69099211822130003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيحميد عناد فالح ادم69100211821037005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيخالف احمد محمد هدى69101211822259015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة499.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيسنين نايف راضي محمود69102211821214027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيصكر ناجي كاظم زينب69103211822166023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبينصيف لطيف الحميد عبد حسين69104211821023018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيجلوب كريم خالد يقين69105211822125045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيجوامير محسن حامد العزيز عبد69106211821072004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيجمعه هللا عبد فيصل آمنه69107211822136005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيجميل طه مظهر هدى69108211822127039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيعجيل مظلوم الكريم عبد شهد69109211822217006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيشكير محمد جاسم جهاد69110211821240001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيعطوان حاتم حسن نور69111211822292020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة493.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيعباس صالح عماد سجى69112211822103032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيحسين ناصر منذر زينب69113211822164016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمجيد سامي ضياء الهدى نور69114211822138040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة491.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيابراهيم عزيز وليد سماح69115211822221009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيخلف ابراهيم حسين اسماء69116211822119004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيطاهر الحسين عبد رياض علي69117211821042022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيمجيد جعفر محمد مناف69118211821067029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيعباس كاظم حميد علي69119211821030036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيرشيد محمد عمار سوسن69120211822118013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيعلي حسون هاشم سماح69121211822115012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن كريم مشعان امل69122211822238004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيعبد حسن ايوب زبيدة69123211822158009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيمحمد هللا عبد خالد تقى69124211822216003
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيمدب محمود ناصر سحر69125211822102016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيالحسن عبد يوسف رعد مريم69126211822121031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيسلمان احمد شهاب محمد69127211821221012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيخليل علي محمد فاطمة69128211822133046

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيفارس عباس محمد زينب69129211822112022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيجاسم حسن فاضل محمد69130211821019026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىادبيعباس حسن رحيم واثق69131211821015043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيخلف كاظم مجيد منار69132211822159027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيروضان ابراهيم الدين عز اية69133211822155010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيكرجي قاسم قصي حوراء69134211822145022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيندا حسن روضان هيام69135211822149029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيمظلوم نومان رياض هبه69136211822100047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيمحمود هللا عبد صالح اقهار69137211822133002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمد هاشم رزاق ريام69138211822097027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيتايه كريم كومان نور69139211822094048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيمظلوم سلمان وليد ساره69140211822147025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيصادق نوري عادل فاطمه69141211822136025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيحمد شهاب حسين نزار69142211821037038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمطلك هيالن جليل فاضل69143211821054056

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيالكاظم عبد علي محمود هبة69144211822169025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيخلف حسين ابراهيم ساره69145211822161016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيفتاح خليل فتاح اماني69146211822102003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيمحمد حسين محمد ساره69147211822153020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيخميس كاظم العزيز عبد مريم69148211822221015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمحمد هللا عبد احمد االء69149211822121002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين المسائية التفوق ثانويةديالىادبيغاسم جاسم فيصل ماجد69150211821271019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيصفر ناهي حامد زبيده69151211822125011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحمد صالح محمد سحر69152211822091067

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيمرجان حسين محمد نمر69153211821212031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيثابت سلمان قاسم االء69154211822099008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيمطلك ضاحي نوري صالح69155211821048007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسين محمد الحسين عبد تمارة69156211822133012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمحمود ابراهيم محمود ايالف69157211822138011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيسلمان الرحمن عبد محمد سجى69158211822064008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيمحسن حسن داخل األ69159211822093004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيخلف زيدان مانع رقية69160211822112013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيحميد مجيد ابراهيم مجيد69161211821010048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيغائب طالب صباح سجاد69162211821217005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيدوش دع ساعي ماضي ديانا69163211822290009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعباس سلمان علي باقر69164211821223008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيجوخ هوت عراك هجران69165321822020034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيسبع مشعان حسن غسان69166211821214024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيعبد مجيد دريد حوراء69167211822165011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيمنصور الكريم عبد الجبار عبد نبأ69168211822101036
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيحبيب خليل الكريم عبد نور69169211822125041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيرشيد حميد طالل ريا69170211822291035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيخلف حسين ثامر هبه69171211822226045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيعبد محمد يحيى هللا عبد69172211821072006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0المختلطة الدستور ثانويةديالىادبيكاظم غازي مؤيد وسن69173211822219002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيداود عواد سرحان تبارك69174211822099014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيفرج كاطع علي عذراء69175211822100031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيعيسى رمضان محمد سناء69176211822109024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمجيد كريم عباس سجى69177211822170017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعيدان سلمان حسين علي69178211821077105

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيباقر ابراهيم حسن دنيا69179211822292007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيذياب احمد مزهر سجى69180211822146042

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيكاظم حسون ايوب محمد69181211821272065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبد محمد سليمان ايه69182211822226011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيعطيه محمد رأفت زهراء69183211822204006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعباس سلمان علي قاسم69184211821223033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيداود كاظم محمود ورود69185211822153049

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيغيدان مجيد االمير عبد آمنه69186211822291001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيابراهيم خضير سلمان ابراهيم69187211821043002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيجواير محمد عباس شيماء69188211822136020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيخلف وهيب أياد ضحى69189211822147029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيسليمان داود رعد تماره69190211822145017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعبد حسن كريم غاده69191211822136022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيياس وشاع اسماعيل رفل69192211822091045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيفارس اسماعيل خميس هللا عبد69193211821272037

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيعرمان ابراهيم خليل عمر69194321821045009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيسلمان خضير لبيب رغد69195211822204003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيمحمد علي موفق ساره69196211822140050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيصالح علي جمعه امنه69197211822161006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيالمجيد عبد اسعد ابراهيم أنجي69198211822125002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبياحمد شهاب حميد دعاء69199211822136009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيسبع كاظم حسن هدى69200211822107050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيغفوري سعدون مكي زينب69201211822107022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيعباس كريم عناد ريام69202211822107019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيجاسم عبود مزهر جاسم69203211821253003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعبد محمد مالك علي69204211821206021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيخضير حسين حميد عمر69205211821034044

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيعباس كاظم مهدي علي69206211821248029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيشهاب صالح هادي خالد69207211821051007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحسوني شاكر احمد نور69208211822097081

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيظفير رشيد خالد وليد69209211821221013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيحميد مجيد رشيد مريم69210211822110055

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيرشيد علي تحسين عال69211211822121026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيعبد محمد قاسم وجدان69212211822138048
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمهدي صالح اياد مياده69213211822146068

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيصبار مزبان حمير حوم69214211821212010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيالهادي عبد الحسن عبد محمد زينب69215211822117023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحسين عدنان اياد دعاء69216211822140026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن الكريم عبد حسين بان االميرة69217131822104005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيجواد رشيد كريم زهره69218211822150017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيلفته خزعل مقداد بثينه69219211822140012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيعبدالمجيد نزار وسام مريم69220211822141045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيلطيف مصطفى الكريم عبد زهراء69221211822103025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيمجيد ناجي هشام غفران69222211822154016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيغوار عبود رياض فاطمه69223211822119019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيابراهيم زيدان وليد فاطمة69224211822093027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيخلف علي ابراهيم براء69225211822115004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعبد جالل عباس سرى69226211822145048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيخميس منصور يحيى زهراء69227211822159015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيجسام جميل حميد سمر69228211822146045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمحمد علي خزعل وردة69229211822169027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0الرابعة النازحين ثانويةديالىادبيغائب حبيب محمود علي69230211821086006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيمحمود شكر فالح بشرى69231211822181005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيالماجد عبد ناصر خالد هاله69232211822129035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيسعيد جبار سلمان مريم69233211822091095

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيصالح حمد ابراهيم ايناس69234211822141005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيحمادي عزيز محمد العزيز عبد69235211821044013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيعلوان كاظم اكرم هدير69236211822154029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيناصر حسن صالح سحر69237211822221007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبينصيف عبد جاسم جبار غفران69238211822228019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيسلومي محمود كامل فردوس69239211822101035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيخلف علي عدنان زينب69240211822204007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيجاسم نصيف ماهر سمية69241211822097043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيغزال احمد حسين علي69242211821246008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيطه الجبار عبد منجد محمد69243211821065083

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيعطية حسن رشيد ايه69244211822244001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبياسماعيل جمعه محمد بكر69245211821010012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيحسين غني يوسف زينب69246211822159018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيسعيد حسين يونس نبأ69247211822258008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبييعقوب كاظم عباس رقيه69248211822167011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيشاهين عباس حامد غسق69249211822170022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيحسن ابراهيم جليل هبة69250211822138043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيهندي محمد عالي رسل69251211822099022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعيسى محمد قاسم غفران69252211822097055

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيزيدان محمد باسم بالل69253211821228005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيهللا عبد صالح هللا عبد شهد69254211822098027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيمحيسن علي مزهر مالك69255211822136031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمظلوم غيدان فرحان زهراء69256211822112015
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيكاظم جعفر محمد رؤى69257211822233002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيناصر سلمان نزار ساره69258211822119013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيمصطفى مظهر عباس مصطفى69259211821056026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيعلي حسين علي واثق69260211821222023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيعلو سعيد حسين نغم69261211822160023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيهادي حسين روكان ابتهال69262211822154001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيحسين محمد فاضل عيسى69263211821200016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيمحمود ابراهيم ذياب زينب69264211822114009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيخضر يحيى سعد غفران69265211822101032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيخلف محمد هيثم ايفان69266211822247002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيشوكت طاهر ياسر زهراء69267211822095009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيحسين جاسم محمد زينب69268211822098019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيكشكول فرحان هشام نبأ69269211822105023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيصالح مهدي صالح ايمان69270211822207004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمغير صالح هادي هدى69271211822146073

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيكردي منصور مثنى سيف69272211821223023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجاسم حسين ناجي فاطمه69273211822145061

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيعلوان حنش فالح نزار69274211821240007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيغالم صالح رحمان فاطمة69275211822102024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيمحمود شوكت ليث مريم69276211822137036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيحميد كريم ازهر ايات69277211822115003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيصحو محمد واثق آيات69278211822094004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيياسين محمود ثامر رانيه69279211822107016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيخضير كامل مبدر كلثوم69280211822138036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيداود كريم غضبان محمد69281211821032022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيناصر علوان محمد عمر69282211821005036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيحسن علي اسماعيل غفران69283211822140082

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبياحمد جميل نعمان ايناس69284211822351002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحسون علي غانم سرى69285211822155062

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيفرمان محينو احمد شهاب69286141821031039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيخلف محمد ابراهيم هبه69287211822213010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيعلي هظم انور تبارك69288211822107012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبييوسف صالح هادي انسام69289211822138008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيحميد خلف راضي هدى69290211822121039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيياسين رشيد مجيد هديل69291211822126019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحماده علي ماجد احمد69292211821018003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيمنصور محمد احمد اسراء69293211822141001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيحسين ضمد علي قاسم69294211821008048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيموسى خسرو عامر نوره69295211822102036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيعبد سعد معد عبير69296211822094038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمحمود وهيب سعد زينب69297211822221005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيابراهيم خليل جليل شدوان69298211822153025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيشباط فيصل ياسين ميناء69299211822167023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيجاسم نصيف احمد فاطمة69300211822165025
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيخلف احمد حسن االء69301211822090004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحنوش كريم رباح شهد69302211822094036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيجاسم خلف نوري ايوب69303211821089008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيحسين خليل عدنان زينة69304211822093019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيعلوان حسين طه كرار69305211821064022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلي محمد عماد رسل69306211822136010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيرحمن حميد عباس نور69307211822064020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيمحمود محمد كريم حسن69308211821215003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيمنصور كمر سالم هشام69309211821007055

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيغزال رشيد حميد زيدون69310211821010026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعباس خماس ثامر شيماء69311211822155069

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيابراهيم اللطيف عبد عامر مروه69312211822247006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبياحمد محمود ابراهيم رقية69313211822114006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيخانه حسين كريم ضحى69314211822125025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيمحمد طه محسن والء69315211822236009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيشناوه عبد هاني زينب69316211822207010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيحسين علي حسين دعاء69317211822166015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيحميد عبد نجم رقيه69318211822100020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيرضا الواحد عبد مجيد نور69319211822111010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيجاسم حمد جاسم مريم69320211822097067

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيجاسم فاضل عباس ايمن69321211821012008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الراية ثانويةديالىادبياحمد هادي نعمان زينب69322211822021005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيشائع دعاج جليل يسرى69323211822350008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيحسين احمد علوان رؤى69324211822099020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيزغير حسون صباح ريام69325211822127015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيمهدي الحر عبد حيدر سجى69326211822113009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمود حميد احمد مصطفى69327211821062043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيسحاب حمدان ابراهيم عبير69328211822115015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحبيب محمد وهاب زبيده69329211822237006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيمنصور علوان حاتم عهد69330211822151031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيعلي كاظم حميد فاطمة69331211822227008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلوان محمود شريف مروه69332211822140100

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحميد سلمان علي اسامه69333211821223007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيمحمد هاشم حسن سوالف69334211822179056

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيعيثة هللا عبد رعد حوراء69335211822098008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيمياح ناصر حسين نور69336211822125040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيعبود ابراهيم طارق ضحى69337211822291045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيجاسم مهدي علي هند69338211822137045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحسين علي سعد ايه69339211822094013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمحمود محمد قاسم تبارك69340211822145016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمحمد ابراهيم مزهر بدور69341211822099011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيعباس الرحمن عبد الدين نور ضياء69342211821215006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيحسين علي صبار شهد69343211822169013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيجاسم وهيب الرزاق عبد عمر69344211821010043
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيمحمود بردي صاهود مصطفى69345211821022030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبييوسف احمد رشيد علي69346211821258010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبد مجيد ستار زينب69347211822226025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيخورشيد هللا عبد تحسين افين69348211822179010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيكاظم كريم كاظم ضحى69349211822220008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمحسن حيدر حاتم زهراء69350211822155043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيفرحان مهدي صالح احمد69351211821043003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيياسين عبود يونس علي69352211821006019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيحسين كاظم جواد عذراء69353211822181022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيخليل حسن عدنان نور69354211822178053

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيهللا عبد حمد صافي سجى69355211822091064

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيمهدي فؤاد محارب ايه69356211822154004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0الخارجيونديالىادبياحمد  عزيز  غازي  غسان69357211821400057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيخضير محمد هللا عبد زهراء69358211822182013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيكاظم عيدان سالم مريم69359211822129031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيحمادي فاضل محمود اسراء69360211822221001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيمنصور مجيد اياد زبيدة69361211822233004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيجراح خليفة ستار غنية69362211822097057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيعلي عيدان كاظم زينب69363211822151023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيخليفه كامل واثق ايمان69364211822112005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيمحمد جسام سعد حسن69365211821227002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيسلمان شالل فيصل وارث69366211821255019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبينعمان صالح علي فاطمه69367211822140090

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين الراشدين ثانويةديالىادبيحمد رحيم حسين علي69368211821035002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيسلطان حاجم الحمزة عبد هيام69369211822127041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين قصر ام ثانويةديالىادبيعلوان ردام سمير فاطمة69370211822047002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيزيدان مانع طه ياسمين69371211822099064

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم صالح الرحمن عبد69372211821089031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىادبيابراهيم مزهر سهيل بتول69373211822293004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيزيدان خلف حسن محمد69374211821248037

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيعليوي محمد هاني زينب69375211822169009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيكاظم عزت حقي حسن69376211821014012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيايدام مشدوه مهدي حيدر69377211821001033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيمحمود عبود رزاق مريم69378211822159025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيمحمد وهيب منصور سرور69379211822218010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيداود محمد هيالن اسيل69380211822226002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيذياب احمد علي كريم69381211821247020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيهربث مغير قاسم غفران69382211822207014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمد جاسم نصيف الرحمن عبد69383211821023032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيمهدي مجيد يحيى ضحى69384211822101028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات البحيرة ثانويةديالىادبيمحمد علي حسين عهود69385211822120007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيالرحيم عبد الدين عز صباح آيه69386211822123001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيعباس خضير ياسين جيهان69387211822124007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيحمود ابراهيم جاسم هناء69388211822216019
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيسلمان محمد قاسم زهراء69389211822237008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيشاهر ماجد رعد شهد69390211822164019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيعلي حسن رعد مها69391211822146067

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبياسيود خميس خالد سجى69392211822090031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين الراشدين ثانويةديالىادبيعباس بالل سعد رحمه69393211822035004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيحمود جاسم فاضل نهى69394211822181028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعباس محمود عباس خديجه69395211822129005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيمسلم خميس حسين محمد69396211821063045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلي الرزاق عبد فتاح امواج69397211822140007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيصكر ناجي نجم امال69398211822166009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيحمزة سعيد حمزة ايناس69399211822165009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيمهدي الجبار عبد محمد جاسم69400211821073003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيرويشد محمود عدنان خديجه69401211822291020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيحسين علي وليد مريم69402211822099047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيالحسين عبد ابراهيم محمد شهد69403211822119016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبياحمد محمد راسم زهراء69404181822159013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن سعد حمود كاظم69405141821028093

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيروبتين طاهر اياد عذراء69406201822111022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان كامل رعد مؤمل69407141821008086

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمحمد محمود حسين نوره69408211822221021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيعباس حسين عباس إيمان69409211822150006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيخضير حمد رمضان هدى69410211822292021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعباس حسين علي حوراء69411211822145021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيمهدي طاهر ساجد فاتن69412181822159020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيبندر االله عبد عماد آيه69413211822240001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيفريح سعد خليل عالء69414211821034032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبينصيف سليم رائد رسل69415131822120006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيحميد جعفر عيسى فاطمه69416211822206014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبياحمد برجس نجيب عاتكه69417211822061011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمد خلف عماد شهد69418211822091073

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبينصيف محمد محسن اسماء69419211822134004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيرشيد عزاوي حاتم تبارك69420211822097013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة526.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيحسن كاظم محمد نور69421211842145103

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة524.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعبيد فاضل عباس سجاد69422231841173047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمبارك نعمان سمهر سنن69423211842139088

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة514.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيهللا عبد عدنان رعد عال69424211842141079

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيوهاب احمد اياد الملك عبد69425211841014054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيكاظم داود سلمان حسام69426211841272036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة498.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائياحمد طراد وليد اسماء69427211842244001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيأحميد سلمان فارس ميالد69428211842094088

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيهاشم هللا جار علي حال69429211842016002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة493.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيعلي محسن خضير االء69430211842244002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة493.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيادعين كريم حسن ليث69431211841245008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة492.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيخضير سامي احمد محمد69432211841245009
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين ابراهيم احمد فاطمه69433211842139110

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة489.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسن احمد فالح ايات69434211842140022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيجاسم حياوي ماجد محمد69435231841058033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة486.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين عايد ريهام69436211842126019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيهللا عبد جاسم غالب بتول69437211842156008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة483.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيجياد كامل شامل هبه69438211842136079

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة482.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيجرموندي موسى فرحان ميناء69439211842104031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخلف هللا عبد نجم رجاء69440101842113021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحسن حميد رشيد جنان69441211842100017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسرحان فرج جمعه حسين69442141841028019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيخلف فيصل رافع ضحى69443211842103036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحمود الرحيم عبد صبري امنه69444211842100009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيرحيم الواحد عبد خالد تبارك69445211842136015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيياسين طه عامر آمنه69446211842021001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسن جميل عباس سجى69447211842136047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمطرود غني حازم حارث69448211841009051

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيغدير مجيد عدنان نبأ69449211842138124

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيشالش كريم طالل االء69450211842147013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيذياب جدوع خالد النا69451211842098083

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيصبري اللطيف عبد خالد وليد69452211841054078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيمحمود شاكر قصي تمارة69453211842177008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيمحمود فاضل جواد غسق69454211842122023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعبود سلمان محمد ميس69455211842143081

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيجاسم عبد سعد سمر69456211842097065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين محمد موفق سجى69457181842206005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيمحمد العزيز عبد اسعد زينب69458211842151016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيهللا عبد احمد الغفور عبد بثينه69459211842105007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمد طه مصطفى سارة69460211842121053

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعاصي اسماعيل محمود صابرين69461211842090091

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيسوادي نايف عماد مصطفى69462211841010080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود دلف احمد سفانه69463111842082041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيياسين القادر عبد رعد زينه69464211842090070

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيالرحيم عبد اسماعيل قصي افرايم69465211842147012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعباس ابراهيم اسماعيل اسالم69466211842147011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمثور غثيث كامل مشتاق69467291841007210

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيابراهيم هاتف عمران مريم69468211842097090

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيميكرم علي صادق آيه69469211842290013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيابراهيم رشيد غانم احمد69470211741054005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيقادر احمد ابراهيم االء69471211842178029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيمهدي هاشم سعد شهد69472211842153028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائيجاسم حميد ابراهيم منار69473211842115017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيفياض حميد يوسف رفل69474211842121037

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيوهاب حميد علي رويده69475211842109030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد احمد لطيف احمد69476321841040002
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيطه هواس سعد هدى69477211842257016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين الجبل ثانويةديالىاحيائيوهاب الكريم عبد فيصل حسين69478211841036004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيالجبار عبد اسماعيل وفاء أية69479211842293001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيجاسم مهدي عباس لبنى69480211842139123

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيعصفور نومان سعد قبس69481211842209006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيصالح خليل اسماعيل مالك69482211842098092

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيكاظم حسين ابراهيم هللا عبد69483211841282033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمود عبد ابراهيم69484211841085001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعبيد عبس كاظم مكي69485231841033100

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيسلمان محمد حسين بهاء69486211841001006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعليوي الكريم عبد المنعم عبد عمار69487211841272103

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات األهلية الوركاء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمخلف حسين محسن انسام69488131842090001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيعبود حسين رائد الفقار ذو69489211841052019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيسمين فاضل حسن ايه69490211842109018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيمهدي فاضل عباس شهد69491211842016011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائياحمد هادي خليل حمزة69492211841264011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد جمعه عادل صفاء69493141841152012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائينجم محمد ليث دنيا69494211842093020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيعباس صفاء محمد عيسى69495211841064013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيعزيز رشود هاشم الهام69496211842116002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيالحسين عبد ذياب سري زينب69497211842231015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيرحيل حسين علي نهى69498211842090124

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيعاشور ابراهيم غضبان افاق69499211842245001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعبد حميد جاسم حمد69500211841029009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيماضي حسين محمود منتظر69501211841052072

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع فرحان علي محمد69502141841028080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسين الصاحب عبد حمادي رتاج69503221842139054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسحاب محمد اركان احمد69504211841272005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلوان خميس علي نبأ69505211842138125

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0الخارجيونديالىاحيائيحمزه  نقيب  امير  اركان69506211841400004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمود عزاوي عادل حسن69507211841002020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيعباس مصطفى الدين صفاء همم69508211842098108

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيشهاب محمد عقيل زينب69509211842140099

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةديالىاحيائيهاشم حابس الزم محمد69510211841069007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمود الهادي عبد كامل حيدر69511211841002035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعباس الستار عبد حاتم احمد69512211841011003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيجاسم احمد شهاب رونق69513201842117019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحمودي حسين الكريم عبد امنه69514211842139018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف كاظم طالب ميس69515141842079095

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيعويز مختاض جبار ايمان69516201842114010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيخميس فارس ثائر اية69517211842090017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيكريم نوري علي زهراء69518211842156019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود شكر علي نور69519131842126046

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيخلف حسن داود بارق69520211741033010
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعيثة هللا عبد فاضل احمد69521211841005008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيابراهيم حسين علي غفران69522211842050013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائياسماعيل صاحب عبد هديه69523211842264026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيحسن سمين صدام أساور69524211842290001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد سليم جمال اسامه69525131741008007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيداود نوار مصلح سارة69526211842140112

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم القادر عبد ابراهيم69527211841009005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيمحمد داود علي آيه69528211842290005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنين علي حسن احمد69529141841028004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنات الحداثة ثانويةديالىاحيائيسحاب حميد ابراهيم زينب69530211842115010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسين منصور قاسم محمد69531241841046032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيمحمد عبد حميد عذراء69532211842158015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيراهي الهادي عبد حيدر يحيى69533211841029038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيابراهيم حسين علي نور69534211842292034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيغازي فاضل عربيد محمد69535261841162017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيمهدي احمد علي مريم69536211842107050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيمنديل طاهر هشام مريم69537211842094081

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيعليان سلمان احمد يوسف69538211841217025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيصالح حميد عدنان هدى69539211842231027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيناجي كامل محمد زمن69540211842291056

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيخلف عالوي الواحد عبد محمد69541211841206023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيغني حميد سيد طلحه محمد69542211841021012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيمهدي محمد سعد حسين69543211841231004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيعلي حسين ستار هاجر69544211842141097

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيطاهر العزيز عبد محمد مرتضى69545211841029032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيعلوان عباس يوسف سالم69546231841206018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيضاحي ياسين احمد والء69547211842126043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم محمد عباس69548251841044115

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيعيال خليفة فاضل ليلى69549211742157004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيجواد حسين صفاء حسن69550211841026008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائياحمد عبود ماجد مريم69551211842138111

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيحمود عدوان عماد علي69552211841225021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيمعروف فتاح القادر عبد حواء69553211842137021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيمهدي صالح عدنان كوثر69554211842118019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيفارس جمعه محمد الهدى نور69555211842107058

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيالرضا عبد خليل سعد طه69556211841052029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيكاظم محمد علي ابتهال69557211742102001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيرشيد مجيد ثامر وسن69558321842032012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين فرهاد محمد69559211841011078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة447.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيعبد محمد عذاب زهراء69560211842262005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة447.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيخضير حسن يوسف زهراء69561211842145046

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة447.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيخميس مهدي احمد نوح69562211841005132

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0الخارجيونديالىاحيائيحسون  شاكر  محمد  مصطفى69563211841400021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيصفر عباس علي حسين69564211841088019
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيبرغش ابراهيم عبد الكريم عبد69565211841008036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائينصيف قاسم عصام آيه69566211842147007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيحسين ابراهيم اسماعيل رعد69567211841023010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيناصر جبر سعد بارق69568241841008013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائينصيف حميد هاشم مروه69569211842208016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير محسن عباس علي69570111841151040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيأحمد كريم علي هللا منه69571211842100054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيهوبي علي محمد بتول69572211842231006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيعبطان مزعل كيطان محمد69573271841024057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيمحمود ابراهيم علي عائشة69574211842137055

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيحميد فيصل زيد محمد69575211841010093

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيمهدي كريم ظاهر هديل69576211742165052

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعباس عيسى حسين عائشة69577211842099057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة444.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن خضير احمد ياسر69578131841010138

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة444.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيحسين علوان طاهر ايوب69579211841043005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة444.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيمبارك اسماعيل مبارك هاجر69580211842174054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة444.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين محمد علي69581141841012029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد ابراهيم محمد احمد69582211841272020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيشليج محمد مصطفى ياسر69583241841063035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيسلمان داود مشتاق اسراء69584211842107009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمحمد علي باسم فاطمه69585251842086057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيكيطان محمد عباس مصطفى69586211841023031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمحمد محمود هللا عبد ايمان69587211842109017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن هللا حسب كريم علي69588101841019094

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجاسم صبري عماد مريم69589211842291116

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد درع تركي سعد69590191841350016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيكاظم جاسم بشار صفا69591211842122020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيبريسم احمد علي حمزه69592211741225009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعبد جليل حسين حنان69593211842099024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيكاظم اسعد معن علي69594211841010052

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمبارك االمير عبد مصطفى فاطمه69595211842139115

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيجاسم علي مهدي ضحى69596211842095032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيمحمد غانم باسم ضحى69597211842107039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعباس كريم اللطيف عبد محمد69598211841013092

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي مظلوم كريم ريام69599211842140084

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد حسن محمود ايناس69600211842178040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائياحمد فرمان عمران زينب69601211842102033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائياحمد ولي عادل رسل69602211842174011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة441.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسلمان داود خليل احمد69603211841272011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0الخارجيونديالىاحيائيعباس  عبدالجبار  عبدالرحمن  عبدهللا69604211841400014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيمحمد كامل كريم مصطفى69605211841274040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيجوامير قادر الستار عبد سفيان69606211841270028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنين الحسام ثانويةديالىاحيائيفرحان كهالن عثمان الرحمن عبد69607211841070009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنات االهلية سرى ثانويةديالىاحيائيحميد آحمد ليث طيبه69608211842163017
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0المختلطه مأرب ثانويةديالىاحيائيرضا جدي رائد أنس69609211841041002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد محمد جاسم زينه69610271842091063

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيكريم عبد احمد سجى69611211842094050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيارزوقي فيصل عامر عباس69612241841010067

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيسهيل كناوي خليل محمد69613211841022035

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيصالح مهدي حاتم ندى69614211842094095

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائياسماعيل احمد قحطان أريج69615211842107001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيحمزه مرزه حازم ورود69616211742121078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي عطيه هادي حسن69617251841031168

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيحسن عطا وليد هبه69618211842153048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيعطيه حسين محمد اسراء69619211842159001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيحسن علي عباس شروق69620211742097055

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيحميد قحطان مزاحم حمزه69621211841265005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحمود مهوس جبر ماجد69622221841031115

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيعبد عيال حسين هدى69623211842119030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيمهدي عنز غالب حاكم69624261841162003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى زيدان حسين مصطفى69625131841008074

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيمطوي حميد جمال هاجر69626211842172032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيرشيد علي طارق مروه69627211842141087

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعباس محمد سمير محمد69628211841029024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيحسين هللا عبد عطاء نوره69629211842091087

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحسين حمدي احمد ضحى69630211842156027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيجعفر رشيد عادل سلمان69631211841068006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيد حمزه ناهض سجاد69632231841008075

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيعنجور الشون ابو طالب محمد69633231841162020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيكريم رشيد الكريم عبد مصطفى69634211741033072

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائياحمد حاتم الدين سيف فاطمه69635211842090102

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيصالح حميد ناجي احمد69636211841009031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيبديوي صالح ابراهيم آمنه69637221842229001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحيم جليل علي مالك69638131842098086

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيابراهيم اسماعيل سلمان دعاء69639211842043006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيخلف لطيف باسم حيدر69640241841062020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيثويني ثامر احمد ايوب69641211841273004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيعبد وهيب احمد جعفر69642231841022008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس سمير عالء احمد69643131841008004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبدهللا خليف نعيم حسن69644261841010030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيمحمد صفر جمال مصطفى69645211841084015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم عباس تبارك69646211842145023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيطه هللا عبد خليفه هديل69647211842094103

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيجليل شكر زاهد سجى69648211842064013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىاحيائيمحمد علي احمد الرحمن عبد69649211841071007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد جاسم محمد حسين69650251841010047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيعواد محمد نومان غفران69651211842211013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيرضوان عبد مقبل منار69652211842107052
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيخليفه اسماعيل حقي فاطمه69653211842120025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحديد عناد صدام سجى69654211842094051

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحزيم محيبس علي حميد69655221841023032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس حبيب نوزاد ياسر69656131841031080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشوح خضير محمد مصطفى69657111741021047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيعبد علي عدنان زيد69658211841043013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0للبنات عتبة ثانويةديالىاحيائيسعد محمود حارث فاطمه69659211842167016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة434.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيجميل محمد جاسم رنين69660211842245007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيحسن منصور ويسي مصطفى69661211841278059

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيجابر كاظم عدنان رنين69662231842078029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيسكر سلمان شفيق جعفر69663221841096012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيطاهر سليمان علي ضحى69664211842046020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسليم داود محمود علياء69665131842120020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيجاسم احمد موفق فاطمة69666211842156036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيهاشم حابس ابراهيم سجى69667211842104016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيسلمان علي حسين براء69668211841043006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيسلمان داود ياسر زينب69669211842291074

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيرشيد حسين قاسم حسين69670231841256017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسين عباس عدنان رباب69671211842138041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيهادي حسين علي هدى69672211842098106

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةاحيائيمشذوب قرش قائد محمد69673241841055010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيخلف علي جمال مصطفى69674211841065080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعلي محمود حبيب امير69675211841038009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعلي حسين فيصل غسق69676211842147065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد جاسم مصطفى69677231841251214

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيصالح شالل نعيم ريام69678221842164027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحسون بشان جاسب امير69679251841001028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيشمخي نوام عباس هللا عبد69680211841013058

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكرم حاجي محسن كاردنيا69681131842089032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيخضير محمد هيثم الحسن ابو69682211841272002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيحمادي ياسين مؤيد رفاه69683211842016004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0الخارجياتديالىاحيائيمحمود  هللا فتح  حسن  ساره69684211842401029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيمصحب الحمزه عبد نعمه اسعد69685231841204001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخليف عواد صبيح جعفر69686221841307023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيكاظم عبد رحيم رسل69687211842094028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيحسون عبيد هادي منتظر69688241841012026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيحميد حسين محمد حمزة69689211841039012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيياس احمد شهاب مثنى69690211841054051

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىاحيائيطه محمد وليد مريم69691211842208018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيباقر مجبل وهب ياسين69692211851029033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيمحمد نعمان حيدر تبارك69693211852094008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيمحمود الرزاق عبد خيري ساره69694211852107014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيفرج محمد عامر تغلب69695211851272018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنين طوبى اعداديةديالىتطبيقيالقادر عبد شدهان عارف محمد69696211851087021
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمحمود الكريم عبد عامر زينب69697211852090032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيياسين محاسن ياسين سجى69698211852171011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقينصيف ضاري عدنان سمر69699211852171012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيحسين الكريم عبد هادي محمد69700211851007060

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حسن عواد زينب69701221852162013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة475.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيصالح جاسم فاضل حسن69702211751013007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقيمحمود خضير فراس محمد69703211851201002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيفليح فهد عدي منى69704211852125021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيعلي محمد حامد ياسمين69705211852170023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىتطبيقيحسين صالح نصير حسين69706211851001014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيغزال مهدي صالح نبأ69707211852166025

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة471.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيكتاب هويدي حسن بنين69708251752111009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة469.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيعزيبي طعيمة داود محمد69709281851016116

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقيشمه سلمان رحيم سجى69710211852142006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهويدي الكريم عبد علي طيبة69711221852109036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر كاظم عباس69712221851382036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة468.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيتوفيق محمد احمد شيماء69713211852121021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيعبد جاسم جبار مصطفى69714211851003063

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيياسر ابراهيم احمد حسين69715221851266006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيحسين سلمان نوري اسراء69716211852091003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيدعيمي كزار احمد طالب69717231851051050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيفرحان ياسين مكي غيث69718231851042045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيمحيسن محمد عالء اسيا69719231852109003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيسلمان جبار ستار بنين69720231852114012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر عزيز حسين عالء69721221851307107

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيكاظم صباح حمزه علي69722231751017054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيجابر خريخش مدير علي69723221851029054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيسعود جليل كمر حسين69724211851037005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحسن دنيف العالي عبد صادق69725221851307089

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيكاظم عزيز نكيد حسن69726211851052008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيحسين منصور فرحان عذراء69727211852094031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيكاظم حسين محمد حمزه69728211851026010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة465.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيكاظم ذيبان حسين نور69729211852160033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيحريجه نعاس راضي احمد69730241851059001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيمحمد جميل زهير مازن69731211851014082

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىتطبيقيجسام عبد طالب ثرى69732211852170004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيمحمد خلف زيد غفران69733211852140045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقينعمه صباح علي زيد69734261851201052

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيحسين ابراهيم احمد حمزه69735231851051033

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح فالح حليم مصطفى69736141851030034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيوالي ناهي علي مصطفى69737241851006054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيكحط خضير مناضل وقار69738221851051066

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عكله هادي هبه69739131852281027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيمطلك كريم محمود كوثر69740211852102024
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيعبد حسن حامد حسن69741211851262004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجميغ جبار لطيف عباس69742241851203172

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقينمش حمود عبد شهد69743231852213008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعوده هللا عبد بخيت مالك69744231852119095

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقينصيف ضاري جريان زهراء69745211852094017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيبرهان كاظم محمد اياد69746271851151011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيشحاته براك فاضل الرحمن عبد69747291851004108

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيمدلل كاطع قاسم محمد69748291851025080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيكاظم حسن ايوب سالي69749211852139021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيثجيل محمد عقيل حسين69750221851021028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمنخي عويد الواحد عبد دعاء69751221852105024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعكله حسين ناصر حسين69752221851307057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيالصاحب عبد رزاق علي محمد منتظر69753221851313022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيخلف علي حسين علي69754211851005050

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيحسن محمد سعد هبه69755211852157031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلتطبيقيعلي صاحب ثامر زينب69756231852162002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيهاشم كطيفه ابو عباس كرار69757271751002153

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيناصر مطير حميد ماجد69758291851100186

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيعلي االمير عبد علي اسماء69759231852166003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذيتطبيقيمنذر هادي عمار سيف69760221851217006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد عزيز هادي حسن69761211851018002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيحسان عدنان قاسم دعاء69762211852103008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقينعيمة عبار داود علي69763281851151354

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيسلطان كاظم عباس محمود69764231851051116

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيسفير نعيمه محمد قاسم69765221851051039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيناصر خضير فالح موسى69766261851010103

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيصالح فاضل طلعت سجاد69767211851026013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيعلوان هاشم جواد موسى69768211851002078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيعطوان عجيل اسعد مريم69769211852172017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيمصطفى علي رياض حنان69770211852121010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيساهي اعبيد علي احمد69771221851274001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيبريسم سرحان ذياب حسنين69772251851116024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيعباس علي عباس اية69773211852136008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمحمود شاكر محمد زهراء69774211852090030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيطاهر ناصر غازي اياد69775231851173007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيعزيز اللطيف عبد هادي حسن69776221851019012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد شعالن عادل عباس69777221851077029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيعبد كاطع مرتضى احمد69778221851382005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعناد صبر ابراهيم ميساء69779231852119098

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد برغش جاسم جنان69780161852215009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقياحمد فاضل ارشد هللا عبد69781211851059017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيعلي قحطان قاسم شهد69782211852090036

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيمنشد خلف قحطان ساره69783211852136019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحمود حسين عالء حسين69784221751018023
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيضريس مشكور االمير عبد كرار69785291851100182

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيحسين سلمان عادل حمزة69786211851005016

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيسرحان دايخ غالب نوره69787211852102030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيحسين حمد صباح منير69788211851059026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيعرنوس علي عيسى عذراء69789201852177014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيزوير حلو محمد رواء69790241852117032

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقينجم الرزاق عبد محمد هللا عبد69791211851026018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيجبر محسن عبد احمد69792221851063005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيهللا جار شويع سعد رعد69793291751005041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد عبيد حامد محمد69794231851181065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيعليوي علي عبد طالب حيدر69795231851173017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيشاهر علي محمد عباس فاطمه69796271852062061

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيصادق محمد جاسم زهراء69797211852160013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسن فليح حسون عالء69798221851311116

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيخضير نادر سعيد محمد69799221851307171

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيكاظم عبد حيدر كرار69800211851026022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىتطبيقيشهاب حاتم عادل هناء69801211852183007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيساجت رزاك رسول احمد69802221851029004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين عبيد ثامر عمر69803111851203181

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيمحمد رشيد مالك محمد69804211851272072

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيفجر ساهي حسن علي69805221851301024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيصبيح جوده عزيز حسن69806221851058005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد مطر سعد ليث69807221851006054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيزيدان كريم محمد أيمن69808211851014001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيعلي كاظم جواد االكبر علي69809211851031015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقيهتو الحسن عبد عاصم علي69810211851274051

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيلطيف عبد حكمت علياء69811211752140030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيجاسم مهدي صفاء احمد69812211851002004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيعلوان حسين رعد ضحى69813211852121023

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقياحمد جاسم محمد مريم69814211852211006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيخميس خضير هادي سعد69815211851065021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيمحسن مهدي فالح سجاد69816231851252014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيعبد جبار كاظم محمد69817211851025022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعباس غدير حاتم سجى69818231852119048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيزوير عبيد كاظم كرار69819231851010066

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنات الحمائم ثانويةديالىتطبيقيعباس الباقي عبد الرحمن عبد اسمهان69820211852122001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيجابر حمادي فاضل سيف69821251851153059

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيمحمد فرج نعمه زهراء69822211852100022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة453.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقياالمير عبد حسن راجي عدنان69823221751046057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيعريان فزيع حلو مرتضى69824221851216017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم عباس يوسف اسراء69825131852103002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيحسين فاضل فراس محمد69826211851002066

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعبد هادي محمود مصطفى69827231851051124

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيكطان جبار جون محمد69828291851002101
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة452.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد صالح عماد حيدر69829181851309002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيأشتيت حسين علي حسين69830141851028012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيشهاب علي عباس يوسف69831211851031038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0المختلطة االخالص ثانويةبابلتطبيقيجوير خليل عليل محمد69832231851221006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الحجرات اعداديةديالىتطبيقيعباس شكر جمعه اشراق69833211852109005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيصكر ناجي مهدي استبرق69834211852166002

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمودي هاشم عامر منار69835101852116020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقينظر هاطم قادر ماهر69836211851032012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيحسين كريم خيري نور69837211852118018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم ياسر عمار ليلى69838221752105042

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة528.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيفرمان اسماعيل ساجد فاطمه69839211822146059

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة528.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيضاحي احمد هللا عطا زهراء69840211822213005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة499.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيمهدي علي محمد دعاء69841211822094021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنات الحمائم ثانويةديالىادبيجابر الحسن عبد محمد فضاء69842211822122014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة488.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيحمد خلف عواد رفل69843211822244002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة487.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسن فليح يحيى ميسون69844211822146069

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة484.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيمبارك كيطان هشام عذراء69845211822061012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة484.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةادبيحسين رشيد حميد مريم69846321822032006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة482.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيصالح محمود محمد نور69847211822133056

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة481.0للبنين قصر ام ثانويةديالىادبيحسين محمد سعد نور69848211822047003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة481.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعيدان محمد شجاع زهراء69849211822133026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة478.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبياسماعيل حسين ثامر رجاء69850211822161011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة478.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبياحمد شهاب احمد شهاب69851211821018017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة478.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيجاسم هادي ضياء سارة69852211822101020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة475.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيسلمان رحمان الرزاق عبد محمد69853211821037027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة474.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيحمد عبد نجم رسل69854211822161012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة474.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعبد راضي عماد اسيل69855211822232002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيشمس حاتم حسين طيبه69856211822147032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة474.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيحسن فليح يحيى حوراء69857211822146019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة470.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيحسين علي حسين فاطمه69858211822150025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة470.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيجاسم عباس محمد رندة69859211822124013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة470.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيخضير ياسين قصي حليمة69860211822099016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة468.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيجبور اسماعيل ماهر صفا69861211822093021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة468.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيناصر نعمان طه حسين69862211821246003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة467.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعبعوب جواد حاتم دنيا69863211822166017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة466.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيجسام جميل شاكر حوراء69864211822261002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة466.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيملحان سلمان ناظم جمعه69865211821226009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة465.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيمهدي محمد جاسم عبير69866211822255008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة465.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيالحسن عبد نجم الحسن عبد سارة69867211822164017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة464.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمنشد بيجان حسن امنة69868211822121003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة463.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمحمد جاسم المنعم عبد ساره69869211822095014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة463.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعلوان جلوب جابر رغد69870211822153015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة461.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيحبيب مطني ذياب زينة69871211822061007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة460.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيمايوك جمعه عادل شفاء69872211822090035

2889 من 1588 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيمرعي يونس محمد زينب69873211822165015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيهللا عبد جاسم لطيف محمد69874211821013051

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيدكدك حسن علي زينب69875211822217004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيمحمود شاكر هادي ضحى69876211822127027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيحسين علي حسين حنين69877211822291019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة458.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمود حميد مجيد ايمان69878211822097011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبييوسف ناصر علي ندى69879211822102034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيخلف زيدان حسين غفران69880211822258006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة457.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيمبارك كيطان هشام اسراء69881211822061003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيكاظم جواد صدام هند69882211822151045

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيصالح محسن محمود زينة69883211822126008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيمحمود شاكر الرحمن عبد شهد69884211822021007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيعبد نجم زاهر افراح69885211822220002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيحسين احمد ربيع علي69886211821248026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيمهدي مسعود حميد هند69887211822136041

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيحسن مجيد مجاهد بتول69888211822093006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0المختلطة الصباح ثانويةديالىادبيعلوان حنش فالح ضياء69889211821240004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيكاظم امين محمد قاسم صبا69890211822133037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمغير علوان حسين نبأ69891211822169021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيجواد صبر إسماعيل الجبار عبد69892211821013023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيعبد محمود فريح ساره69893211822170015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيعلي الحسين عبد جبار نور69894211822106018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيعليوي فاضل وليد فردوس69895211822147038

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيحسن عزت ثامر علي69896211821248023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة455.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبينصيف عباس محمد سارة69897211822097037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيخميس رحيم اركان مصطفى69898211821030053

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيمجيد متعب لؤي محمد69899211821017028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحبيب ظاهر غالب جاسم69900211821223009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيابراهيم جليل باسم زينب69901211822110029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيغايب احمد عامر حنين69902211822170004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبييوسف خليل المنعم عبد مروه69903211822246010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيجعفر موسى رافع حسين69904211821206005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبييعكوب احمد اياد سهير69905211822237009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيعبود حسن قحطان حسين69906211821005016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيعباس كاظم حسين آيات69907211822149002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنين قصر ام ثانويةديالىادبيداود احمد الدين عالء القادر عبد69908211821047003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىادبييوسف يعقوب سعد رحاب69909211822293009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنات القدس اعداديةديالىادبياحمد عبد سليمان فاطمه69910211822110048

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيجاسم ضاري عباس فاطمة69911211822131013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة453.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيمهدي صادق قاسم مصطفى69912211821278056

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيذياب حمندي رمضان حسن69913211821005013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيحميد ابراهيم خليل ابراهيم69914211821038002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيخميس حسن عادل يسرى69915211822236010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبياحمد خلف برهان رواء69916211822150012
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيكاظم يحيى أصديد صمود69917211822169015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيمحمد ذياب الرزاق عبد فاتن69918211822208008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيمحمد عبد سعدون بشير69919211821025005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيمراد علي حسين بشائر69920211822102006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمحمد عباس خضير خنساء69921211822099018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيجسام رشيد مجيد دعاء69922211822133015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيحسن فهد احمد فاطمة69923211822261004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيمحمد جاسم احمد هالة69924211822097082

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيحسن عباس حسن دعاء69925211822117009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيبالل عزت خالد نرمين69926211822213008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيمحمد مطين مازن وضاح69927211821038179

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيمحمود حسن فليح علي69928211821031015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعباس خضير مهدي اسراء69929181822159001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيحميد شهاب محمود مها69930211822170030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيياس عبود الخالق عبد زينب69931211822206008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيياس خضير ياس رحمه69932211822146024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيحسين النبي عبد جعفر آمنه69933211822164001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيحسين جوامير عادل اية69934211822138010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيحسون مهدي جاسم ضحى69935211822129025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبيحسن هادي احمد امنه69936211822351001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيياس عماره مؤيد ليث69937211821010047

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيرضا كاظم جعفر اسراء69938211822145005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيكشكول فرحان عصام غادة69939211822105021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيرشيد خضير ياس طيبه69940211822141035

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيمجيد حميد محمد حميد69941211821063017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيحمد شهاب قيس ضحى69942211822126011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيمسلم حاتم فاضل اماني69943211822116001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيابراهيم مسعود ناصر مروة69944211822097065

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيابراهيم كاظم رعد اية69945211822169005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيدرويش عبد نجم ايمان69946211822094009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمحمود عدنان ثاير فاطمة69947211822169017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمحمود جميل احمد بلسم69948211822138014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيحسن مهدي غيث رفل69949211822107018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيمحمود حسن صباح إيمان69950211822150005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيخليل سلوم هادي ايناس69951211822127008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيصالح احمد محمود هللا عبد69952211821077098

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيمظلوم كاظم صباح علي69953211821021009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيعواد خضير محمد ضياء69954211821030024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيعليوي خليل قحطان رسل69955211822121011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيالدين صفاء القادر عبد عثمان ايات69956211822146009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيجاسم احمد سالم ايمان69957211822091028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيعلي حسوني ناصر عذراء69958211822102018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيهادي عزيز عباس ضحى69959211822129026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيمحمد مهجهج زيد طيبه69960211822119017
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيسلمان الرحمن عبد بركان شهد69961211822097044

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيخضير علي حميد دعاء69962211822110017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيغانم احمد عدنان خطاب69963211821039016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيحميد محسن محمد سرور69964211822160016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيعلي عباس خضر ضحى69965211822124020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبييعقوب محمد باسم مروه69966211822291055

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبينصار كاظم محمد زينب69967211822124018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيديمي غايب حميد فاطمة69968211822102023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيحسن كامل عامر انوار69969211822202001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيسلمان مهدي يعقوب يوسف69970211821255021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيالغفور عبد طه عماد ازهار69971211822258001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيسادر جميل محمد زينب69972211822125017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيعلوان فرحان غانم هيفاء69973211822119034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيعبد حسن سلمان دالل69974211822099019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيرحيم حسين مدين علي69975211821065064

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيمحمد نوري صباح مروة69976211822253004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيعبد علي عبد صابرين69977211822141033

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيسمير غايب طالب هاجر69978211822291063

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيجميل فخري مصطفى زينب69979211822155057

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيداود محمد جاسم احمد69980211821038005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيالرحيم عبد االمير عبد قيس ضحى69981211822155071

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي رشيد غضبان زهراء69982211822097031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيفرحان كنوش محجوب احمد69983211821261002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبياحمد هللا عبد جاسم زهراء69984211822165014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيعباس كامل عدنان حيدر69985211821079012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيجاسم حسين عبد زهراء69986211822141019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعلوان حسين سمير زهراء69987211822232004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيياسين علي رياض اطياف69988211822165008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيصالح داود جواد فاطمه69989211822140086

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعباس حسين كمال وديان69990211822101047

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىادبيعباس محمود خضير الكريم عبد69991211821016017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة444.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيمحمد جاسم موفق دينا69992211822107015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيعذوب محمود طالب مشتاق69993211821012042

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيعباس ججون مهدي عثمان69994211821030033

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيعلي هللا عبد سعدون محمد69995211821014058

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيشهاب علي ياسين ايه69996211822102004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيخلف مجيد رشيد فاطمه69997211822153037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعلي ابراهيم علي سكينه69998211822129023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيعارف حكمت زياد انهار69999211822169004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبينشمي جاسم محمد دعاء70000211822147015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمحمود الرحيم عبد عادل افراح70001211822170003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيدرويش محمد جاسم ايمان70002211822091026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة443.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبياحمد محمد كريم حسين70003211821248010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيمولود فاضل محمد صفا70004211822165022
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيحسن ماجد خميس ايه70005211822259004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيعلي هدرس قاسم رحاب70006211822259006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن فخري نزار يوسف70007211821238010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيخليل كريم هاشم ايمان70008211822138012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيهللا جار احمد ابراهيم زمن70009211822137017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيعلوان حسن محمد مفاز70010211822136029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيجاسم محمود رعد نور70011211822159031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيحمادي نايف اسماعيل راويه70012211822228009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيصالح علي احمد تبارك70013211822098005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيهللا نصر سمير حسن رسل70014211822134009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيحسين مهدي حسن هبه70015211822129036

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة442.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمد كريم علي اشراق70016211822091011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيمحمد جاسم لطيف قيس70017211821241013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبيناصر غانم محمد ناصر70018211821013060

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيمنصور محسن سامي صباح70019211821030023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمحمد عبود سهيل آيات70020211822138001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيخلف احمد الوهاب عبد ايناس70021211822252008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحسين حمد زهير زينب70022211822091050

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيعبد عباس عامر دعاء70023211822156006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيخيران تركي سلمان نبأ70024211822097077

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيعلوان مهدي ستار زهراء70025211822105014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيرشيد زهير علي النا70026211822133048

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة441.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيخلف ابراهيم خليل اسيا70027211822091009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيعليوي حسين الستار عبد انتصار70028211822178008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعبد نواف عامر امال70029211822166008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيقصاب احمد الوهاب عبد عالء70030211821008038

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحادبيرحيم محمد نبيل رانيا70031181822206006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبياحميد حسين خالد مها70032211822351005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات تدمر ثانويةديالىادبيعباس كاظم ياسين ايه70033211822131004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيعناد حسون جابر هديل70034211822207017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيحسين نافع رائد زبيده70035211822204005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيكاظم جواد غانم عال70036211822127028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيشكر ستار نوري رايه70037211822090012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيعلي هللا عبد لفته ندى70038211822110060

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة440.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي محمود الستار عبد اسراء70039211822137006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيمجيد حميد رشيد هارون70040211821021019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيسنين نجم مهدي علي70041211821038116

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيكاظم شحاذه احسان سجى70042211822149010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىادبيعلي حسين ابراهيم هبه70043211822244004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيعلوان حسين حسن حسين70044211821248008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبياسماعيل يحيى عصام صالح70045211821078015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيسعود مذري حسن زمن70046211822141018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيناصر داود عباس زينب70047211822155050

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيعلي حسين احمد ميعاد70048211822292019
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيكريم صاحب عمار حوراء70049211822100015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيرحمان رشيد مهدي ايه70050211822090009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة438.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيكاظم داود العالي عبد فاطمة70051211822170023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيحسن علي صفاء شهد70052211822129024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة438.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيكريم عناد ابراهيم ضحى70053211822127026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة438.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيخريسان فاضل هللا عبد أسماء70054211822094001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعلي حسين ايوب احمد70055211821008002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيساجت علي رضا شهد70056211822121022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيمهدي اسماعيل ايوب هدى70057211822141053

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيعلوان عبود نجم طه70058211821059013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيهللا مال نوري فراس هند70059211822099063

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيحميد حكيم عادل رسل70060211822101015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيموسى حميد محمد جاسم70061211821018007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيمحمود شكر سعد عائشه70062211822090037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة437.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيمشخال كاظم مهند زبيدة70063211822098017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعباس خضير ثائر نبراس70064211822179067

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيجمعة رزوقي عمار حوراء70065211822181007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيعبد عزيز محمد رحاب70066211822121010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبياحمد ابراهيم احمد ابراهيم70067211821081001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيخليل ابراهيم خليل زينب70068211822112016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيحمود عيدان عباس شهد70069211822098026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيمحمد حسن فالح غفران70070211822134027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسن علي عباس يوسف70071211821077196

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيقدوري محمود اياد علي70072211821048008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيرشيد مجيد علي رفيدة70073211822133022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيحمد احمد اياد ساره70074211822107023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيخليل عيسى الرحيم عبد تبارك70075211822136007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعبد كاظم احمد فاطمة70076211822127032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيكاظم عباس فاروق محمد70077211821076040

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيعلوان عبود حسين سمر70078211822232006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيمدب ابراهيم مزهر فاطمه70079211822140094

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيعباس محمود شكير فرقان70080211822129030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيخميس حومد عامر نوار70081211821007052

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىادبيوهيب احمد شهاب عائشة70082211822173007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنين الراية ثانويةديالىادبيخميس الكريم عبد محمد ميعاد70083211822021009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة435.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيأحمد حسن يونس هناء70084321822020036

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيريحان خلف الرضا عبد علي70085211821012030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبياحمد حمزة علي نبأ70086211822154023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيخلف زيدان محمود رحمه70087211822228011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيمحمد لطيف سلمان االء70088211822226004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعلي حسين الكريم عبد تبارك70089211822137011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات قزانية ثانويةديالىادبيصالح الرزاق عبد عصام تبارك70090211822104001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنين المنفلوطي ثانويةديالىادبيحسين احمد عمر سارة70091211822061009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيهللا عبد نجم زيد نبراس70092211822107045
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيشهاب عاصي فؤاد كميلة70093211822133047

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة434.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيكاظم جهاد صالح انصاف70094211822140009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعلوان خزعل حامد مرتضى70095211821223043

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيخلف عنون حسين محمد70096211821223036

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيكاظم غازي هشام محمد70097211821206025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيسلمان علي عباس تبارك70098211822182007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيمحمود شكر قادر االء70099211822161005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيطعمه علي حسين علي70100211821083020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيعباس فاضل كاظم افراح70101211822180005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيكاظم عواد خميس احمد70102211821022005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيكاظم خنفر رعد انفال70103211822129002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبينعمان نايف بشير نايف70104211821065099

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيجاسم محمد باسم ندى70105211822112046

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيداود نعمان طالب أية70106211822210001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيلفته مطلك شوكت ابتهال70107211822165003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيلفته خريسان خالد شهالء70108211822153027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيعلي رشيد فاضل شيماء70109211822146050

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيحسين فاضل عباس سجا70110211822112025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيعطيه علوان عدنان سهاد70111211822134021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيستور كريم محمد نور70112211822111011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيعلوان حسيب جبار رسل70113211822133018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيماجد معارج صالح محمد70114211821030048

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيمطرود بجاي خضر محمد70115211821008055

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيحمودي حميد سعيد امنه70116211822103009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيسلمان داود مازن هاجر70117211822155101

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيخلف راضي خميس استبرق70118211822161001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيهللا عبد مهدي عادل ديانه70119211822155030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0الخارجياتديالىادبيخليل اسماعيل هللا حسب اسراء70120211822401003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيخلف عبد احمد ايمان70121211822106003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيمحمد رحيم طالل مروه70122211822064015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيحسن حميد سالم بسمة70123211822113004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنات البحيرة ثانويةديالىادبيحسين صفر يوسف فاطمه70124211822120009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيمحمد صادق طالب منتظر70125211821056028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة431.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن كريم كهالن دالل70126211822238005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيحمودي محمد باسم المنعم عبد70127211821017020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيجاسم نصيف الوهاب عبد محمد70128211821017027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيمري جباري هادي حسين70129141821205049

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات الحداثة ثانويةديالىادبيحسين سلطان صدام اماني70130211822115002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيخلف اسماعيل احمد أكرم70131211821278002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبييوسف يعقوب مراد سهاد70132211822179054

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمحمد حسين غازي فاطمة70133211822112036

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيجاسم منعم عمار نوره70134211822158015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيمحمد حسون يسن زينب70135211822142006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيعناد عيسى فالح محمد70136211821038149
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيتوفيق فائق فراس شروق70137211822105018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيهللا عبد كامل حافظ الزهراء فاطمة70138211822138032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيعبد محمود شاكر ريام70139211822119011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيخليل حسن احمد ايمان70140211822179015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيحمود شاكر رائد حذيفة70141211821012011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيصالح عبود وسام مصطفى70142211821077173

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيكاظم ياسين الرحمن عبد امجد70143211821049002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيعارف كاظم منعم هدى70144211822238011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيمطلك صادق الجليل عبد رقية70145211822255006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياسماعيل هادي حسين تبارك70146211822179019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات القوارير ثانويةديالىادبيحمود حسين جبار زهراء70147211822150014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيمحمد عباس وسام طيبه70148211822141034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيهزاع محمد رافع باسم70149211821003007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات البحيرة ثانويةديالىادبيسلمان عباس قاسم فاطمه70150211822120008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيمجيد حميد خليل عذراء70151211822136021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحسين احمد محمد هللا عبد70152211821018021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيعباس سعيد كاظم نور70153211822119030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيحمود حسين احمد رويدة70154211822116012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيمحمد سلمان جواد ابتهال70155211822182001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيعلي حسين قيس حسين70156211821001028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعلي فخري جمال مقتدى70157211821026045

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيجواد عباس فزع حسين70158211821223016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيحسن علوان طارق احمد70159211821215002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيعباس عطية غانم زينب70160211822099024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيشهاب محمود الوهاب عبد نهى70161211822107046

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنين سعد ثانويةديالىادبياسماعيل خليل علي حسين70162211821060003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىادبيعبد عزيز زياد فاطمه70163211822090045

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبياسعد عزيز امير مهيمن70164211821087045

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0المختلطة جسرة ابي ثانويةديالىادبيكاظم جواد اياد مريم70165211822259011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيجاسم محمد علي براء70166211822151011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيعرب حميد طارق طيبة70167211822151029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيحسين سليم خليل أيالف70168211822217001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيكريم عبد حسن شهد70169211822292014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيمهدي عبود هزبر اسيا70170211822124001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحسن منعم مفيد زهراء70171261822092008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبينايف ناصر سلمان طيبه70172211822134023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيطه حمدان طه أالء70173211822119001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمهدي صالح محمد فاطمة70174211822112038

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيصالح محسن محمد اسامة70175211821216004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيفارس مهدي حسن سجاد70176211821025014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم خليل علي70177211821040029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيعصفور كنعان علي فاطمه70178211722118016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيروبتين طاهر اياد مريم70179201822111026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيسنين نايف جسام انور70180211821214004
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيكريم رشيد وادي مرتضى70181211821232014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمهدي الحسين عبد حميد حنين70182211822138016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعلي حسين علي علياء70183211822155073

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيحسين علي حسين سارة70184211822158013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلي ثلج صالح تبارك70185211822140016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيحسن العزيز عبد حسين زهراء70186211822134011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمحمد علي جعفر العابدين زين70187211821077061

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيمهدي علي جاسم ايات70188211822200002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبياحمد هللا عبد محمود هللا عبد70189211821038085

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيسلمان يوسف حميد علي70190211821012029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيمهيدي عبد حاتم هللا عبد70191211821043022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين المسائية االبتهاج ثانويةديالىادبيخميس فهد هادي حسن70192211821279011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيصالح علي هاشم قمر70193211822112039

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيحمد سعيد سامي نور70194211822227015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيانهام صالح مثنى الفقار ذو70195211821227007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيالهادي عبد هللا عبد حسن محمد70196211821211033

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيهللا عبد فيصل عمار دعاء70197211822127012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيخورشيد علي الخالق عبد تبارك70198211822146014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيماري سلمان كريم رافد70199211821039017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيمهدي ابراهيم قاسم صادق70200211821039020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيجمعة جمال العزيز عبد محمد70201211721034044

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيخميس حسن احمد علي70202131821034062

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيمحمد عبد مهدي زينب70203211822125018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيعلي موفق علي ساره70204211822149009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيجاسم غازي عصام رسل70205211822098012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعزيز علي القهار عبد هارون70206211821065101

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيعلي محمود محسن ايمان70207211822127006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيحمودي رويز مطر زهراء70208211822350002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعباس سعدون عادل حسين70209211821026012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيشهاب محمد جاسم زينب70210211722099027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيخالف محمود طه نبأ70211211822093029

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىادبيداود متعب باسم قبس70212211822292018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيعثمان مصطاف هاشم اخالص70213211822146001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيمجيد حميد هادي القادر عبد70214211821065049

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيراضي ابراهيم خليل محمد70215211821248039

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيمهدي قيس روكان طارق70216211821010031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيهبهاب حسن هللا عبد ختام70217211822084003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيحسين عبود رائد ميعاد70218211822112044

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبياحمد هاني منذر مثنى70219211821087033

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيياسين سلمان ناطق مصعب70220211821012050

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبينصيف كرجي كريم نور70221211822105024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىادبيعلي حسين منصور سجاد70222211821015017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيصالح حسن علي يونس70223211821004079

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيلطيف الرحيم عبد عباس رسول70224211821059010
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات القدس اعداديةديالىادبينجم ابراهيم علي االء70225211822110007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيعلي الستار عبد الحسين عبد علي70226211821062031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسين خالد وليد سارة70227211822133032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيرميض هادي تحسين يوسف70228211821063068

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيابراهيم ياسين قحطان محمد70229211821063048

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيمطلك حاتم علي ورود70230211822116032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيفرحان كهالن نافع مصطفى70231211821037034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيخلف محمد مجيد نور70232211822093032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيمحمود محمد حازم رانيه70233211822153012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيجاسم نصيف المهدي عبد تقوى70234211822161007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيعناد سامي ثاير المهيمن عبد70235211821005024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىادبيمحمود حسون محمد غفران70236211822174007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيالحسن عبد يحيى ستار سجى70237211822095018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيجاسم عبد نجم ميالد70238211822106015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيرخيص جاسم لطيف حسين70239211821238004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيطارش حسين شالل مصطفى70240211821063057

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيفاضل شمام طه خمائل70241211822116009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيمحمد المهدي عبد قاسم عباس70242181821130004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعبد حسن الجبار عبد علي70243211821223032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيمحمود محمد زيدان هللا خير70244211821251010

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبياحمد صبحي ابراهيم محمد70245211821023055

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة495.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيابراهيم حسين يونس هللا عبد70246211841013060

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة472.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيحمود الكريم عبد برهان احمد70247211841018001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة465.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكوكز صبيح حامد سهاد70248141842110099

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة465.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيحمادي جميل كريم زهراء70249211842105011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد صالح حامد ايالف70250211842178037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة454.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحسن حميد رائد فاطمه70251211842156033

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيسلمان حسين يحيى زهراء70252211842141043

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة439.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائييحيى هللا عبد االمير عبد انمار70253211841004018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيعواد ابراهيم ضياء محمد70254211841272134

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة436.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائينصيف كشكول شاكر لمياء70255211842105024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة433.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائياسماعيل احمد طه تبارك70256211842140048

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة432.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيعلوان كريم حميد سجاد70257211841016003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة430.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيمحمد ذياب عباس اسراء70258211842151002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة429.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيمحمد سلمان عقيل حمزه70259261841014025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيحميد ردام اسماعيل علي70260211841013064

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيكاظم علي شاكر الرحمن عبد70261211841229014

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيضاري حسين رعد صفاء70262231841181022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمد غانم باسم اسراء70263211842291013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيجدوع علي حسين آية70264211842170001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيخلف حسين كريم رساله70265211742245003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة427.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيجاسم محمد احمد محمود70266211841037022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد قاسم باسم زينب70267181842236080

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيمجيد حميد علي مرتضى70268211841026034
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيذياب احمد حميد رفل70269211842097036

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة426.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحمد هزبر شعالن امنه70270211842150001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشهيل جباري رياض رفل70271141842146007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياسود سلمان حسين علي70272211841009110

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة425.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحسن كريم احمد قصي70273231841009077

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة424.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيحمود الرحيم عبد صبري احمد70274211841008005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس علي تحسين كميل70275231841009083

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيعلي المرسي محمود يونس70276211841026040

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحميد محمود خلف وداد70277211842094109

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىاحيائيكاظم جواد عدنان محمد70278211841045011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيفرحان مطشر سلمان تبارك70279211842136017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيعبد الجبار عبد ابراهيم كريمه70280211842165054

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0للبنين االمامة ثانويةديالىاحيائيدوشان عباس فاضل ياسين70281211841083009

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة423.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعزيز اسماعيل الغفور عبد سوسن70282201842282086

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم محيسن غني ابراهيم70283231841251005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة422.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيخان خان خداداد امير بتول70284211842293005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيمحسن اسماعيل محمد شهد70285211842159016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيصدام عاجل رزاق غيداء70286231842169027

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة421.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبد سكران عماد عالوي70287261841011081

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبيد حسن زياد نبا70288131842103050

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد جبار هيثم باقر70289141841011016

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيصالح فرحان محمود حامد70290211841244005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيبدر ناصر عايد احمد70291221741069004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0المختلطة الغيث ثانويةديالىاحيائيحسين خليفة رعد اوس70292211841247002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلعيبي قاسم سالم هيثم70293141841049044

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة420.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيعلوان حمادي اياد سوسن70294211842292025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيادعين عباس ساجد زهراء70295211852097030

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيمحيميد مهدي سالم طيبة70296261852108037

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة459.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيعباس حسن عدنان ضحى70297211852166019

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيلطيف محمد طالب وليد70298211851037023

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة452.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيمحمد ناصر رباح ساره70299211852094025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة451.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيحسين علي فاضل ختام70300211852171008

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيسحاب عبد نجم ايالف70301211852091006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيشريف عوده هللا عبد عباس70302221851031032

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيخورشيد لفته سلمان أمنه70303211852125001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة450.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيحسين علي زيد مريم70304211852140054

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيمحمد علي معن ابراهيم70305211851225001

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنين مندلي اعداديةديالىتطبيقيهاشم عاشور بدر هللا عبد70306211851034007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة449.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلي عدنان محمد مصطفى70307211851013057

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات عتبة ثانويةديالىتطبيقيجواد حبيب سعد زهراء70308211852167002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيمحمد يحيى غانم سجى70309211852091017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىتطبيقيكون محمود االمير عبد حسن70310211851001011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد علي أياد موسى70311211851026034

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة448.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيحسين علوان ناصر مصطفى70312211851012043
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيمهدي صالح عادل نوره70313211852110020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيشبيب جبار رزاق زهراء70314211852090026

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيرحمان اللطيف عبد خالد اشواق70315211852171002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيخميس طه نبيل ايفان70316211752139007

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيعلي عبد حسن صالح تقى70317211852140020

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقياللطيف عبد صايل صالح بشائر70318211852138004

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيفرج سعيد سلمان محمود70319211851030011

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات الحمائم ثانويةديالىتطبيقيجواد محمد فيلم منذر فاطمه70320211852122015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة445.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيجلوب حاجم احمد ختام70321211852090014

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة477.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىادبيفريح علي عباس فاطمة70322211822102025

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة473.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيرمضان مجيد الكريم عبد نبأ70323211822098042

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيعبود قادر محمد غفران70324211822064014

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيمنخي عباس محمد علي70325211821004047

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيحميد ابراهيم خالد فاطمة70326211822202008

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيحميدان االمير عبد علي رقيه70327211822117011

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة455.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبيمحمد حسين احمد مريم70328211822126014

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة455.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيفخري نافع ناصح نور70329211822099058

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة455.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيعايش علي سلمان دنيا70330211822234007

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة452.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيابراهيم حسين ابراهيم زينب70331211822097034

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة450.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيصالح جبار اياد براء70332211822107010

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة447.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيعباس خضير سعد سالم70333211821019010

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة447.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيعباس حميد فاضل زينب70334211822262007

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعباس خضير الجبار عبد ريام70335211822097028

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيعبيد نجم سهيل علي70336211821214022

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة446.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيعلي االمير عبد صباح االمير عبد70337211821014034

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة445.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيجاسم وهيب محمود زهراء70338211822118006

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة445.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين احمد سعد محمد70339211821077147

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة445.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيحسين ناصر حسين هاجر70340211822106021

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة444.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىادبيداود جمعه نعمان تبارك70341211822173002

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة444.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيعباس احمد طه مروة70342211822138037

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة442.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيمحمد فرهود طالب علي70343211821010040

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة441.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيضاحي محمود حميد رسل70344211822119009

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيلجي اسماعيل الجليل عبد هديل70345211822161022

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنين المسائية التفوق ثانويةديالىادبيمحمود الدين نجم علي الدين نور70346211821271023

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة439.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيحسن علوان طارق سجى70347211822215003

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة439.0للبنات الزمر ثانويةديالىادبييوسف محمد فراس شهالء70348211822126010

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة439.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيجاسم محمود طالب نادية70349211822098041

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحميد مجيد كريم اسراء70350211822155004

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة438.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيكاظم حميد قحطان عبير70351211822226035

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة437.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيقادر نوري انور صفا70352211822099031

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة437.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيجساس جاسم حسن مصطفى70353211821215012

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيشهاب حامد نوري نماء70354211822097080

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة436.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمحمد جاسم نصيف شيرين70355211822234016

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة436.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيعلي ابراهيم فراس احمد70356211821208002
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الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة435.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيحسين وهيب هاشم احمد70357211821005005

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة435.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيعلي هللا عبد عامر غسق70358211822291048

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة434.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيمهدي الحسين عبد محمد نبأ70359211822138039

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة433.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيعويد جبار عمر فائزه70360211822094041

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة430.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيسلمان داود مازن رسل70361211822155034

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة429.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبيجواد هللا عبد جواد علي70362211821050009

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة428.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيعبار محمود كامل وديان70363211822098046

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة449.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيمحمد حميد ماجد محمد70364211841270047

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة444.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيسلمان داود الرحمن عبد رفل70365211842098036

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة443.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيمحمد علي طه رغد70366211842245006

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة441.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم علي زينب70367211842100032

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة437.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيمحمود نعمان سالم مصطفى70368211841004124

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة436.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيسلمان جابر كريم فاطمه70369261842250109

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة435.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيجارهللا حسين علي ميثم70370261841011142

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة434.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيكاظم حسن حسين سيف70371231741199011

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة433.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي حمزه شمران زينب70372251842100368

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة433.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائياحمد محمد انور حيدر70373181841037009

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة433.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعواد حمد حافظ آيه70374211842140027

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة429.0الشيعي الوقف للبنين الغربي الحمزه ثانويةبابلاحيائيعبيد حسن سنان علي70375231841037011

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة428.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيجبر رمل سعد سيف70376231841257057

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة427.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصادق جعفر حسام محمد70377131841013019

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة427.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي كاظم جواد ميار70378131842129020

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة426.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائينزار باوه ياسين امير70379131841012021

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة425.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيصالح سعدي سرمد زهراء70380211842103023

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة425.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيجياد هللا عبد سالم سماء70381261842075039

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة425.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيداود عدنان ثامر احمد70382211841272009

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة424.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجارهللا عبدالمطلب محمد مجتبى70383131841023027

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة424.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيناصر عليوي ابراهيم هدى70384231842199015

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة424.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم شعالن نوري رواء70385101842094017

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة423.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيوحيد لطيف رشيد مصطفى70386211841004122

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة422.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعد مجيد الرضا عبد ايات70387141842121002

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة421.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب منذر مرتضى70388211841008064

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة420.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيكاظم جودي صباح احمد70389211841004008

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة455.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيعباس خضير محمد احمد70390211751003009

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة454.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيشخير فالح جبار عمار70391221851058023

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة450.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح فاخر محمد الهدى نور70392141852108030

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة450.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيظاهر مجيد علي عبد الهدى نور70393211852110019

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة449.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجابر عوده كاظم ناجح70394291751007239

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة449.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيمحمد نايف كريم الباقر محمد70395231851046030

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة447.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم كامل خالد ليث70396131851004025

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة446.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيجوده لهمود حبيب مرتضى70397221851021125

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة445.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيحسن دريجل رعد مرتضى70398231851010080

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة445.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم كريم محسن انور70399221751018012

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة443.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيمحمد حنون احمد انفال70400211852050003
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الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة443.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيعلي سلمان زياد بكر70401211751044005

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة442.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحمزه محمد هيثم هللا عبد70402261851027047

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقياحمد كريم طارق مريم70403211852138031

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة441.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيمحسن احمد باسم نهى70404211852138037

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيمحمود محمد سالم افراح70405211852104005

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقياحمد خضير ياسر خضير70406211851062004

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيخلف ناجي الرزاق عبد نور70407211852103026

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة440.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيحسون احمد محمد رويده70408211752121006

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة439.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيعلي جاسم عدنان ورود70409211852171018

الجميلة الفنون كلية/ديالى جامعة439.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيمحمود شاكر علي كوثر70410211852113018

الطب كلية/كربالء جامعة711.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعبود عطيه علي محمد70411271841029060

الطب كلية/كربالء جامعة711.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم فهد ماجد غدير70412271842077063

الطب كلية/كربالء جامعة711.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحلواص حمزه حيدر الزهراء فاطمه70413271842077065

الطب كلية/كربالء جامعة710.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعبود جواد حيدر ايمان70414271842077011

الطب كلية/كربالء جامعة710.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعليوي صاحب حيدر زهراء70415271842077037

الطب كلية/كربالء جامعة709.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيصادق صبحي حيدر زهراء70416271842077038

الطب كلية/كربالء جامعة707.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائييوسف علي وصفي ايالف70417271842077010

الطب كلية/كربالء جامعة706.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمهدي محسن اكرم تقى70418271842077020

الطب كلية/كربالء جامعة706.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحمود كمال حيدر فاطمه70419271842077067

الطب كلية/كربالء جامعة706.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاسم االمير عبد علي يسر70420271842056297

الطب كلية/كربالء جامعة706.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجعفر صادق أنور رؤى70421271842056078

الطب كلية/كربالء جامعة705.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسين مهدي صالح منار70422271842077083

الطب كلية/كربالء جامعة704.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيجهادي محمد حليم يقين70423271842077098

الطب كلية/كربالء جامعة704.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيالمهدي عبد هاتف مازن الهدى نور70424271842077090

الطب كلية/كربالء جامعة704.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعاشور حسن هاني هدى70425271842079078

الطب كلية/كربالء جامعة703.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسين محي عادل زهراء70426271842077041

الطب كلية/كربالء جامعة703.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعبد حامد سالم موده70427271842077084

الطب كلية/كربالء جامعة703.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيسابط كاظم علي خديجه70428271842068040

الطب كلية/كربالء جامعة702.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسن محسن ظافر زهراء70429271842077040

الطب كلية/كربالء جامعة702.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعناد راضي فارس استبرق70430271842077004

الطب كلية/كربالء جامعة702.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيرفيع كاظم علي فاطمه70431271842077072

الطب كلية/كربالء جامعة702.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعمران مسلم عقيل ُيسر70432271842077097

الطب كلية/كربالء جامعة702.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحلو جاسم علوان االء70433271842056015

الطب كلية/كربالء جامعة701.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيجاسم عليوي الكريم عبد مرتضى70434271841029065

الطب كلية/كربالء جامعة701.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحمود عباس عصام مريم70435271842077079

الطب كلية/كربالء جامعة701.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيشالل اسماعيل مسلم ايمان70436231842131005

الطب كلية/كربالء جامعة701.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيصالح هادي ستار سارة70437231842117082

الطب كلية/كربالء جامعة701.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائياسماعيل صيهود جميل زهراء70438271842063070

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحسن ثامر حاكم نوره70439271842160228

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيصاحب مهدي مازن زهراء70440271842063082

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود حميد ماجد افنان70441271842056013

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيحسون كاظم عالء وسق70442271842061059

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيجواد انعيم كاظم سجاد70443271841010052

الطب كلية/كربالء جامعة700.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكاظم حمود ناظم ابتهال70444271842058005
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الطب كلية/كربالء جامعة699.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيحمود حمد جاسم حيدر70445271841030015

الطب كلية/كربالء جامعة699.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيسلمان الرزاق عبد رياض رقيه70446271842060074

الطب كلية/كربالء جامعة699.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيالرضا عبد سالم عماد كوثر70447271842095061

الطب كلية/كربالء جامعة699.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد هاشم حيدر سنار70448271842160143

الطب كلية/كربالء جامعة698.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكنبار علي حسين سجى70449141842094095

الطب كلية/كربالء جامعة698.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسون االمير عبد حيدر غدير70450271842055142

الطب كلية/كربالء جامعة698.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيردام محمد محمود ميساء70451271842055191

الطب كلية/كربالء جامعة698.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجحيل رحيمه كريم زهراء70452221842175078

الطب كلية/كربالء جامعة698.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيحمدان جبر منصور بتول70453221842172011

الطب كلية/كربالء جامعة698.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيسلمان الرزاق عبد رياض فاطمه70454271842060154

الطب كلية/كربالء جامعة697.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيياسين بدر جواد حوراء70455271842077025

الطب كلية/كربالء جامعة697.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم محمد عالوي الهدى نور70456271842077089

الطب كلية/كربالء جامعة697.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود عبد علي السماء ماء70457141842094153

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحافظ خزعل انعم ايات70458271842055017

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياليمه عبد الرسول عبد عباس االء70459271842056014

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيحسين علي الدين نور الهام70460271842083008

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيسلمان الرزاق عبد حيدر بنين70461271842060039

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير عباس آيات70462271842060005

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيخضير نعمه حيدر ميسم70463271842076036

الطب كلية/كربالء جامعة697.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيردام علي جالل مروه70464271842055176

الطب كلية/كربالء جامعة696.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائينعمه شاكر ناجح زهراء70465271842077046

الطب كلية/كربالء جامعة696.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيالوهاب عبد المحسن عبد اسعد الهدى منار70466271842077082

الطب كلية/كربالء جامعة696.1للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيجاسم علي عبد اموري اماني70467271842077007

الطب كلية/كربالء جامعة696.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن حسين ضياء علي70468271841005175

الطب كلية/كربالء جامعة696.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحمد عباس زيد عبد علي70469271841014108

الطب كلية/كربالء جامعة696.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيباهض جريد ياسر وسن70470251842102051

الطب كلية/كربالء جامعة696.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيشعالن لفته شاكر زهراء70471271842076017

الطب كلية/كربالء جامعة696.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلوان جبار حسن منتهى70472271842056256

الطب كلية/كربالء جامعة695.9للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيسلمان الرزاق عبد رياض علي محمد70473271841029058

الطب كلية/كربالء جامعة695.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمهدي حسين مهدي كوثر70474271842077076

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيصخيل بخيت هللا عبد حسين70475231841024009

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحلو جاسم علوان حسين70476271841002064

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعبادي علي باسم زهراء70477271842062060

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيناجي فاضل خالد جنات70478271842083017

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمهدي نعمه كاظم مواهب70479271842058253

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرسول عبادي حسين زينب70480271842056142

الطب كلية/كربالء جامعة695.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجعفر جابر ظافر منتظر70481251841035125

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسين محسن جمال بشرى70482271842091020

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعلوان كاظم عبيد حنين70483271842095020

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيغياض عطيه كامل زهراء70484221842175077

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيهادي محسن جابر مرتضى70485271841005273

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمود شاكر علي70486271841005173

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالكاظم عبد هاشم احمد سجى70487271842063102

الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيحمود زيد عبد رحمان امنه70488251842092004
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الطب كلية/كربالء جامعة695.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيفالح مجيد محمود شكران70489291842050103

الطب كلية/كربالء جامعة694.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسون كاظم جواد حسين70490271841029016

الطب كلية/كربالء جامعة694.2للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطلب خلف سعدي مصطفى70491101841026233

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم علي سجاد70492231841051045

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحبيب عبيد عبدهللا منتظر70493231841020294

الطب كلية/كربالء جامعة694.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيعبود ياسين عقيل محمد70494231841191045

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحمزه صفوك مدلول االء70495231842117014

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيفنجان يعقوب خالد منار70496221842105104

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمسعود هاشم نعمه تبارك70497271842063040

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيالقادر عبد صالح كنعان جنه70498271842060054

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيعلي محسن محمد بشير70499251841042003

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن صاحب رائد احمد70500251841031033

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد عباس كاظم الفضل ابو70501151841006003

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمشاري حسين جعفر أحمد70502261841038002

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد المنعم عبد حيدر فاطمه70503291842065065

الطب كلية/كربالء جامعة694.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيصكبان عباس كريم علي70504271841011049

الطب كلية/كربالء جامعة693.9للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيسلمان فاضل حيدر آيه70505271842077003

الطب كلية/كربالء جامعة693.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائينجم صالح محمد اياد امير70506251841035009

الطب كلية/كربالء جامعة693.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيزامل محمد احمد غدير70507271842077062

الطب كلية/كربالء جامعة693.5للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعبود حسن محمد جعفر70508271841029011

الطب كلية/كربالء جامعة693.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعزت فاروق عامر ابراهيم70509141841010007

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائياسماعيل صالح محمد شوقي إيثار70510271842060026

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحاتم سرحان حيدر جعفر محمد70511251841031618

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخليل موسى الرضا عبد حسين70512251841031202

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم كامل صادق بشرى70513151842045010

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرضا جاسم قحطان شهد70514151842050054

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد مهدي علي ساره70515251842084383

الطب كلية/كربالء جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعامر محمود اسعد نرجس70516251842062656

الطب كلية/كربالء جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم محمد عمار فاطمه70517251842062542

الطب كلية/كربالء جامعة693.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير عباس حيدر مينا70518251842062644

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيكريم مهدي صالح مريم70519271842056240

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيوطبان هادي الرضا عبد سجاد70520221841035075

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيكاظم عيدان صباح فدك70521271842087074

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيشمهود مزهر علي رقيه70522271842160073

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيبديوي عباس خضير زهراء70523271842160093

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيحمود سلمان كامل اسراء70524221842301019

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيسلمان كاظم رشيد الحسين نور70525221841036211

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيبندر علي رياض بنين70526221842143035

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسالم سعيد علي جعفر70527221841058010

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجابر الحسين عبد احمد ليث70528271841005215

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيجبير الكاظم عبد هللا عبد محمد70529271841001187

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعلي الشهيد عبد محمد فاطمه70530231842111053

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمود شاكر نشوان غصن70531271842060141

الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيباقر نوري طه نور70532251842108228
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الطب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خضير حسن سالي70533101842115096

الطب كلية/كربالء جامعة692.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيخليل الحسين عبد مؤيد زهراء70534251842074033

الطب كلية/كربالء جامعة692.7للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجمان انور بشير ساره70535141842117033

الطب كلية/كربالء جامعة692.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود جاسم طلعت احمد70536131841020005

الطب كلية/كربالء جامعة692.5للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود الجبار عبد السالم عبد أبراهيم70537121841001001

الطب كلية/كربالء جامعة692.4للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسحيب نصير جعفر الحسن ابو70538141841034001

الطب كلية/كربالء جامعة692.2للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر حمود عامر ياسر70539141841007091

الطب كلية/كربالء جامعة692.1الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيجسام عبود رباح بالل70540101841028021

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيهادي صالح حميد محمد70541271841014154

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد الهادي عبد كاظم فاطمه70542271842056215

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات األهلية والقلم نون ثانويةالثانية الكرخاحيائيكمر صبح توفيق منار70543111842097007

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد علوان سعد بنين70544111842114015

الطب كلية/كربالء جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم شوين منصور فاطمه70545251842062561

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيستار علي ضياء فاطمه70546251842096233

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيكريم حميد طاهر نبأ70547271842089071

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجبار نعمه حميد صفا70548271842056186

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعويد جاسم االمير عبد غفران70549271842160167

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيداود رحمن محمد روال70550271842093021

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيحسين عبد وفي نبا70551271842095073

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيمعاون طراد احمد علياء70552221842421046

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيباش جمعه عادل هدى70553131842100099

الطب كلية/كربالء جامعة692.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميد عباس مجيد السجاد علي70554131841016048

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور يدهللا ليث مريم70555131842071100

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيالعابدين زين محمود جعفر يوسف70556181841037059

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد محمد وسام رفل70557141842224032

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيحسين الكاظم عبد فاهم زينب70558271842071032

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسون كاظم عامر ضحى70559271842055135

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرضا محمد جواد ظافر فاطمه70560131842210015

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعويد راضي عباس حوراء70561231842142058

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيجاسم االمير عبد قاسم حسن70562231841027011

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين هاشم مهدي علي70563231841014062

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيحمد مريدي محمد علي70564241841011058

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالزم عوده حسين زهراء70565121842112066

الطب كلية/كربالء جامعة692.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيهادي لفته غائب الهدى نور70566271842052090

االسنان طب كلية/كربالء جامعة704.7للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيجواد رشيد رشاد عيسى70567271841029041

االسنان طب كلية/كربالء جامعة693.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيحسين علي محمد خالد بنين70568271842063031

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيكاظم الرضا عبد محمد العابدين زين70569271841029024

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعالوي محمد ادهم حوراء70570271842062041

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيهريط كاطع حسين حسام70571271841030006

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائياكحيوش جبر الستار عبد ضحى70572271842061036

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عبد عدنان ايه70573271842160026

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد جاسم حازم مالك70574271842056252

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائييوسف يعقوب فائز علي70575271841005188

االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيحمود حمد جاسم سيف70576271841030021
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االسنان طب كلية/كربالء جامعة691.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيصاحب مهدي فالح ضحى70577271842058196

االسنان طب كلية/كربالء جامعة690.9للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائياحمد عباس انور ضحى70578271842077058

االسنان طب كلية/كربالء جامعة690.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيكاظم سلمان محمد فاطمه70579271842059074

االسنان طب كلية/كربالء جامعة690.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجاسم بشير جبار رسل70580221842323059

االسنان طب كلية/كربالء جامعة690.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم طالب حمزه الباقر محمد70581271841014144

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمجيد حميد جهاد فاتن70582271842077064

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعباس حسين يوسف ساره70583271842094038

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالزهره عبد زيد عبد حيدر زينب70584271842063089

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيسرحان جيجان محسن بركات70585271842059015

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد علي زينه70586271842063098

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيجاسم محمد عامر ناديه70587271842060200

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيجبار كريم حيدر مقتدى70588271841001231

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيحمدان جبر منصور محمد70589221841051031

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيخليف علي ماجد زهراء70590271842088078

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيمنهي محمد جاسم شهاب70591271841030022

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحسن هللا عبد سعد بنين70592271842056043

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيصادق زغير علي محمد70593271841005254

االسنان طب كلية/كربالء جامعة689.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبود كاظم خليل هاجر70594271842058280

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.9للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعلوان الزهره عبد احمد رقيه70595271842077030

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيصاحب العباس عبد الرسول عبد فاطمه70596271842077070

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيحسن جابر ستار مؤمل70597271841046040

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيبكتاش عباس علي فاطمه70598271842057115

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعيسى هادي ميثم تمارا70599271842056060

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمنصور مرموص زياد دعاء70600271842088051

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين احمد بهجت محمد70601271841005228

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائياشويع كامل رعد حسين70602271841002061

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم حمزه هاشم مرتضى70603271841005280

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم عليوي حسين علي70604271841005164

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيحيدر حبيب مهدي محمد كوثر70605271842059077

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعلي مهدي فاضل فدك70606271842063134

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيحسين علي كامل بتول70607271842063024

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين صباح عباس نبأ70608271842060206

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمهدي غني حسين محمد سكينه70609271842058179

االسنان طب كلية/كربالء جامعة688.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين ضياء حسين70610271841035009

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعلي محمد جابر وسام ساره70611271842077053

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن حسين عالء ايه70612271842060030

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجاسم الحسين عبد ناظم فاطمه70613271842058235

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيمحسن خميس عامر ميقات70614271842095067

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيخضران محمد حميد تبارك70615271842088033

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيكاظم هللا عبد عباس سجاد70616271841045016

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمنصور مرموص عدنان شهد70617271842056184

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيطالب ميران حمزه بنين70618271842056042

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيسبع اكرم حسن حذيفة70619211841002017

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيتركي حميد رعد حوراء70620271842068035
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االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد صاحب حامد زهراء70621271842056101

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمحسن كاظم حسين ضي70622231842114067

االسنان طب كلية/كربالء جامعة687.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيغيهب هادي نعمه يوسف70623271841034083

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم جاسب االمير عبد سرى70624271842077055

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمراد حسين باسم أفنان70625271842077002

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحسن المير عبدا سهيل حوراء70626271842077026

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعبود محي رياض أمير70627271841029001

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد جاسم محمد باقر70628141841027007

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعبد محسن باسم هاجر70629221842126054

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجبر هاشم حسين صادق محمد70630271841014163

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيوداعه كردي نوماس زينب70631271842054013

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيراهي فاضل حاتم دعاء70632261842120057

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيمحسن فاضل نبيل فرح70633251842092020

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيبعير احميد هللا عبد زهراء70634271842056116

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيرومي حسين علي امال70635271842055009

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةقار ذياحيائيصكر زعزوع جواد عباس70636221841246006

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائينجم علي هللا عبد زهراء70637271842055093

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيموسى حسن محمد حوراء70638271842063056

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيحران الساده عبد سعد اسراء70639271842052009

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين هللا عبد شاكر علي70640271841005172

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيوهاب احسان ليث امير70641271841002034

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيخلف جبار حيدر حسين70642271841005065

االسنان طب كلية/كربالء جامعة686.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجواد الحسين عبد علي حسنين70643271841005057

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم مهدي علي عبد تبارك70644271842077016

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.7للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد مرتضى احمد ساره70645271842077051

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.6للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيمارد نشمي الكاظم عبد المهند70646111841050003

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسن محمد طالب ثناء70647271842077022

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.5المتميزين ثانويةالنجفاحيائينعمه سالم الدين صفاء محمد70648251841035092

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضير جواد عمار موج70649101842100098

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.1للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحمزه نجم عادل خضراء70650271842077028

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد عزيز سليم أمين70651221841019005

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسين شريف الحسين عبد ريام70652221842135048

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيمحسن مهجر رياض حسن70653161841089015

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعبيد تقي محمد علي70654271841008051

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيشير حنون عباس زينب70655221842135072

االسنان طب كلية/كربالء جامعة685.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيمجيد فرحان ابراهيم آالء70656211842100002

الصيدلة كلية/كربالء جامعة699.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين حميد حيدر زينه70657271842060109

الصيدلة كلية/كربالء جامعة695.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعباس مهدي مكي تبارك70658271842063039

الصيدلة كلية/كربالء جامعة690.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحمزه كاظم محمد علي70659271841005197

الصيدلة كلية/كربالء جامعة690.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيعلوان جبار كامل علي70660271841027046

الصيدلة كلية/كربالء جامعة690.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم عزيز فاضل فاطمه70661271842060161

الصيدلة كلية/كربالء جامعة689.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيسلمان عبد الرضا عبد عباس70662271841019036

الصيدلة كلية/كربالء جامعة688.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائييحيى منير وهب موج70663271842060196

الصيدلة كلية/كربالء جامعة688.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبود نوري صباح هبه70664271842060225
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الصيدلة كلية/كربالء جامعة685.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيكيطان هاشم علي حسين70665221841277004

الصيدلة كلية/كربالء جامعة685.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد ناصر السالم عبد العابدين زين70666271841005101

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيكاظم جعفر علي جعفر70667271841029010

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمحمود سلمان معروف جالل70668271841029012

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحميدي عبد عدنان حوراء70669221842311051

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسان مهدي قاسم الزهراء70670271842055007

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعباس علي عبد سعد ابتهال70671271842095001

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد حمود هاشم زينب70672221842204068

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيهاشم حسون حسن منتهى70673271842060195

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم علي اسراء70674231842117006

الصيدلة كلية/كربالء جامعة684.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيدشاش تركي طالب ليلى70675271842052078

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيحمد جابر رضا علي70676241841011051

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيكزار صكبان ريسان نور70677221842203110

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم علي حسن محمد70678271841005231

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحطحوط حبيب حسين عمار70679271841005201

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيحسين سخي محمد هاجر70680271842083065

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيستار ناصر نزار امل70681271842063012

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعلي سعد محمد فاطمه70682271842095058

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيبدري طارق زياد حوراء70683271842061013

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيصالح مهدي حسن نبأ70684271842060202

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن مهدي حسين نبأ70685271842060203

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيفالح هادي علي محمد70686271841046049

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيعبيد لطيف محمد ولي70687271841153078

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعطيه ربه عبد حسن اآلء70688271842087009

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعواد مطشر احسان بنين70689271842095013

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيعوض حبيب جعفر تبارك70690221842410015

الصيدلة كلية/كربالء جامعة683.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكريم حسين علي حسين70691271841005079

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.5للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيناصر مهدي صباح علي70692271841029039

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن مجيد حميد يقين70693151842042092

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيمحمد علوان عادل عذراء70694211842133025

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعلوان هللا مال محمد حوراء70695211842139037

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيعباس محمد قحطان علي70696211841014067

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد رشيد محمود سجى70697101842102027

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائياسماعيل جليل علي بشرى70698211842143020

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجمعه حسن هيثم تبارك70699261842088023

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيبجاي مطر رحمن علي70700261841036012

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائينصيف علي عبد عايد سجا70701231842115071

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين جواد سعد محمد70702271841005240

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعبود الزم احمد مصطفى70703271841010122

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيوادي حسين صدام محمد70704271841001182

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم عذاب ياسر70705271841006039

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمجلي عوض سالم علي70706271841001130

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيجاسم خضير حامد فاطمه70707271842060152

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعلي عون عبد سلمان بنين70708271842068019
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الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمطر عبد غانم زهراء70709271842060088

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد علي وسام سما70710271842065029

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيطمعه حسن غالب ناديه70711271842060201

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيرضا محمد ظافر نبأ70712271842060205

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعبيس مهدي محمد حسين70713271841035011

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيمنصور حسن عالوي محمد70714271841011078

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيبكتاش عباس علي زهراء70715271842057062

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيمطلك ضباب هللا عبد حسن70716221841029014

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيغازي نعمه احمد ساره70717271842088090

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيحمد مهدي هارون حسن محمد70718271841151029

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيمحمد محسن عليوي بنين70719271842161006

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيفواز عون عبد رياض رسل70720271842088058

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعذافة حسين كاظم عماد70721221841040059

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائينده بهار رعد يقين70722131842118217

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنيع ناصر محسن الحوراء70723141842086019

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار الحسين عبد رياض ساره70724141842136024

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر مشحوت رحيم آية70725141842097003

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيكريم هللا سيف لقمان احمد70726201841307006

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل علي احسان رسل70727111842073027

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزيدان شاكر احمد زهراء70728151842057016

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر شمخي جاسم اسراء70729151842080007

الصيدلة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحسن صالح عباس هبه70730211842150023

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.6للبنين االهلية الغد ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرحيم عبد االمير عبد حازم علي70731101841059006

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.6للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحيدر خليل الرحمن عبد غدير70732131842281055

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عصمت عبدالكريم تبارك70733131842070044

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم محسن علي محمد زهراء70734121842109053

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيرحيمه عوده سالم نور70735121842102086

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيوهيب يحيى عامر سما70736101842115100

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيدان رزاق حيدر افنان70737101842104002

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيجاسم لفته غازي ساره70738261842251027

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعويد عيالن ياسر بنين70739261842088017

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيبجاي تفاح خالد أيه70740261842082001

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيسواري جواد دريد رفل70741261842094016

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيكريم مالك علي بنين70742231842177008

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعبيد حيدر عباس رسل70743231842177011

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائيعباس حسن عباس حسن70744231841170004

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد صالح رضا محمد70745271841010103

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجدوع الصاحب عبد سالم محمد70746271841005241

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعباس الصاحب عبد فاضل بالل70747271841010027

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيعلي حيدر الدين جمال رويدة70748271842065020

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد عبود علي حوراء70749271842063054

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيرشيد فضل علي فاطمه70750271842095055

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيسلمان عبد هاني كميل70751271841020042

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسعدون رياح شهيد احمد70752221841031006
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الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي حامد زهراء70753271842088070

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحسين مكي تحسين انفال70754271842089002

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مجيد حيدر زينب70755131842093060

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجدوع المجيد عبد هيثم رهف70756141842071026

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم المحسن عبد هاشم طيبه70757141842072084

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن فليح صبيح الهدى نور70758141842094186

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلباص جميل علي امال70759141842070005

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد شهاب محمود ايالف70760141842101010

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد خليفه حامد كوثر70761181842236116

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن محسن كريم كرار70762141741018075

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حسين علي تبارك70763251842062127

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسون خضير صادق رسل70764251842070058

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخشان مجيد سعدون اسماء70765251842062045

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرزاق عبد الغني عبد بشير غاده70766251842062482

الصيدلة كلية/كربالء جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد هاشم عماد فاطمه70767251842062541

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة672.8للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيكاظم االمير عبد علي محمد عباس70768271851029005

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة662.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيفرحان رسول رشيد فاطمه70769271852055059

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة658.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيجواد علي رحمن أحمد70770271851029001

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة656.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيدرويش سرداح كشاش هللا حمد70771251851046013

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة653.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيشغناب كاظم مراد نجالء70772241852165011

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة652.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعبيس حميد مجيد محمد70773271851002216

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة647.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيراضي سالم علي زهراء70774271852089023

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة646.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيجاسم احمد صبيح مرتضى70775281851002077

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيعبد الستار عبد لؤي االء70776271852068002

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد عالء زينب70777271852091049

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكريم هندي كاظم سجاد70778271851001052

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة642.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيمظلوم ناصر حسين نبا70779241852115042

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة641.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيمحمد مجيد فاضل حسين70780271851033008

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة640.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيعبود محمد جاسم حوراء70781271852061007

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة640.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيصيهود وحيد بهجت حسن70782161851084038

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة640.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيظاهر هاشم عدنان زهراء70783271852063052

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة639.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيحميد جياد حسن فاضل70784271851015056

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة638.4للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيجمري قاسم علي العابدين زين70785161851105014

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة638.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيجعفر محمد هاشم حسين70786211851026009

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة638.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيهالل عواد جاسم مرتضى70787271851015073

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة637.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسون دينار ربيع اسيد70788281851001014

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة637.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عزيز ضياء علي محمد70789271851005071

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة654.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحمادي زمام رياض حسن70790271851024016

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة650.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيرجب الرزاق عبد حيدر منتظر70791271851002251

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة644.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيرشيد احسان محمد المهدي محمد70792231851212017

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة642.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيجليل فاضل عباس محمد70793131851236004

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة641.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعباس الكاظم عبد جواد كاظم70794271851001090

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة638.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيحمادي حسن صالح مهدي70795271851030092

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة636.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيمحيسن عون عبد ماجد علي70796271851011034
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المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة632.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيذياب دخل حمزه علي70797271851014068

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة632.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحسون سالم صباح علي70798271851001076

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة626.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيضيدان سعيد عوض هاني70799251851052054

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة626.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم احمد رغد70800271852102011

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة622.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيصافي حسين علي فاطمه70801271852094038

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة622.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيبشاره مكطوف هادي حسن70802251851052013

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة621.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيفياض حنشل حسين زينب70803271852072041

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيمهدي شهيد جواد تقي70804271851037005

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءتطبيقيحمادي علوان عباس تبارك70805271852086001

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هالل شاكر شفاء70806271852057058

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيملوح سالم مرتضى هدى70807271852079055

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة618.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعزيز علوان حسين مصطفى70808271851036086

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة618.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقياحمد حسين احمد حسين محمد70809271851019075

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة618.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعباس امير غانم علي70810271851030062

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيموسى عباس حيدر هللا عبد70811271851002127

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد حميد رشيد اسياد70812271852072004

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيهادي جمال الكريم عبد علي70813271851001078

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة615.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد خليف الزهره عبد محمد70814271851007096

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة614.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيحمزه عون عبد سمير فرح70815271852081017

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة614.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسن صاحب مؤيد جعفر70816271851002038

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة613.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيصكبان يوسف علي كرار70817271851001095

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة612.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسن حسين عامر الدين ضياء70818271851008048

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة612.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين الرضا عبد حوراء70819161852152020

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة611.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالكريم عبد حميد لطيف زينب70820271852056041

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة611.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد هاشم عادل سهى70821271852063074

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة610.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيرعد االمير عبد يعقوب سجى70822271852095032

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة610.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقينايل بدوي حسن هدى70823271852072077

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة610.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيجاسم حمدان حيدر ايات70824271852052008

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم عالء حسين70825161851010023

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيياسين نجم هللا عبد جعفر70826161851083017

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيمنخي محمد هاشم علي70827221851372002

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيسلطان هاشم عباس كرار70828271851002175

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمحيي راشد علي حسن70829161851083025

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيسلمان عوده حسن هللا عبد70830271851046062

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيفيصل خميس علي حسين70831161851084069

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيهادي علي عبد زاهد تقي70832271852056012

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعبيس كاظم داخل حسام70833271851002042

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيجاسم حميدي مجيد اسراء70834271852056003

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيكنين عبد شاكر كرار70835251851052037

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة606.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيرشاد صبح فرج فاطمه70836271852079043

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة606.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيشنجار الحسين عبد سالم فاطمه70837271852083034

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحسين صدام غانم ابراهيم70838271851036002

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيعبد جبار امين شهد70839281852051047

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيصالح محمد قاسم محمد70840161851300058
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المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد عباس محمد حسن70841161851001042

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد عون عبد كريم شكريه70842271852059061

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة602.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعفيت حمزه محمد ناصر70843161851135087

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة602.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان عاصف عباس هاشم70844161851365185

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقييوسف الحسين عبد عباس حسنين70845161851005017

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقييدام كاظم حمزه قاسم70846271851010073

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيجواد الصاحب عبد محمد نور70847271852055091

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيمهدي حمزه صاحب فاطمه70848271852061023

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيتبينه عبيد شنونه اسعد70849251851116005

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيشمخي ابراهيم عقيل شهد70850161852260017

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقينتيش كاظم خالد علي70851221851003090

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعباس خضر حسين كوثر70852221852393029

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيخلف علي حسين علي70853271851007067

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة598.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيحسن حسين ستار انفال70854221852204002

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة598.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعلي سوادي الرضا عبد محمد70855281851001134

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة631.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيحسون صادق عادل هاجر70856271852091096

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة628.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلوان محمد مرتضى رقيه70857271852064038

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة622.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيعسكر يونس عقيل علياء70858271852068052

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة614.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحسن حسين فتحي ميامين70859271852063101

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيخضير كاظم علي امير70860271851024009

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقينجاح نعمه خزعل عباس70861161851010040

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم كاظم جواد حسين70862161851084055

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هادي علي محمد زينب70863271852058096

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة596.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيحسين ناصر خالد احمد70864271851046011

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة595.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجويد رحيم رعد علي70865281851008077

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة595.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيبرغش ياسين طه شهد70866271852068048

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة595.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيحسين ابراهيم محمد خليل زهراء70867271852061015

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة594.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيعلوان كامل فارس رافد70868271851024029

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة593.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةتطبيقيجالب كاظم عباس حسين70869241851064007

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة593.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيسلمان نوري نزار ليث70870271851005058

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة591.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعبادي محمد ضياء علي70871231851027031

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة590.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيحسين عطيه هللا عطا طه70872271851011024

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة590.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطتطبيقيياسين الرزاق عبد حسين نمارق70873261852080014

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة590.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم هللا عبد نجم حيدر70874161851112021

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة589.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين الصاحب عبد علي حسن70875271851010015

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة588.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيخليل النور عبد هيثم أمنة70876231852131002

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة588.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيسلمان فليح إسماعيل يحيى70877281851006155

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة587.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيشياع شاكر حامد حسن70878271851015015

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد الحسين عبد عباس ساره70879271852056043

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيهادي عباس عامر زينب70880271852067035

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيجواد جعفر اسامه مريم70881271852061028

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة584.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقيرضا مهدي فليح فؤاد70882221851228004

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة583.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقينعمه سلمان سعد حسن70883271851153013

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة583.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيبردي ردام حسن فالح70884221851067077

2889 من 1611 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة582.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيهاشم حميد سعد مرتضى70885271851033037

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة582.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقياحمد فاضل فوزي مصطفى70886271851037050

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيعبود حسين ياسر كرار70887221851245015

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى عبود رافد محمد70888161851357286

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة672.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائياعجيل حنون عوده نبأ70889271842064122

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة670.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحميد عزيز عالء ساره70890271842060117

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة670.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيايدام فضل غايب ياسمين70891271842063175

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة663.0الخارجياتكربالءاحيائيكاظم حسن علي نور70892271842401036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة661.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيمحي حبيب علي اديان70893241842122005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة656.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيوحاش حسين هاشم احمد70894231841027006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة656.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائياحمد مهدي احمد هللا عبد70895271841002109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة645.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبد هاشم رائد الريم ميس70896271842060197

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.5للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيدويج حسين ماجد علي70897271841005194

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيمحسن كاظم نعمان محمد70898271841003025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجاسم حسن كاظم ناديه70899271842055192

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة643.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيكريدي حسين محمد فرج زهراء70900271842160105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة642.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم خضير أحمد مقتدى70901271841005301

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة642.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيبجاي عباس الحمزه عبد المحسن عبد70902271841024037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة640.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمد عليوي اللطيف عبد قاسم70903161841060096

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة639.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيعلي نعمه يوسف هدير70904271842072038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة639.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيحسين علي محمد تحسين سارة70905281842050032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة639.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيشاهر راضي عرفان الهدى نور70906271842069099

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة636.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيفارس مخيف زيدان حسين70907271841035008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة635.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيحميدي محسن عباس زينب70908271842067029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة635.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيجداح بدري هاشم احمد70909271841001027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة634.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيهادي علي الهادي عبد مرتضى70910271841001216

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة631.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين ناصر رسل70911271842056083

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة631.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعباس علي الحمزه عبد يسرى70912271842088154

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة630.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبد محمد كاظم زهراء70913271842060089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة630.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسن عريبي زكي علي70914161841084072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة630.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد صالح مهدي رسل70915161842252009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة629.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيحسون كاظم يوسف مريم70916271842144050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة629.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيزيد عبد جاسم عدنان رؤى70917271842101010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة627.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبيد كاظم فاضل فاطمه70918271842055159

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة627.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيعباس حسن جاسم مريم70919271842144048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة627.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمهدي صالح زكي حسين70920281841006038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة627.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيخضير سعد صالح خوله70921271842057041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة625.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيجبر عباس قبيل احمد70922161841078002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة625.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجواد محمد عدنان دانيه70923271842055063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة624.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمهنى سوادي سعد بنين70924251842059073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة624.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائياسماعيل عبدالزهره لميس ايه70925271842059013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة624.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيزيدان شندي زيدان محمد70926271841002163

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة623.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيجواد صبري علي هبه70927271842060226

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة622.1للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس حمزه صباح مريم70928271842060183
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة621.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعلي محسن فاضل علي70929161841355042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة621.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد سلمان نصير حوراء70930271842063057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة621.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيعزيز هادي عدنان حسن70931271841019012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.3المتميزين ثانويةميساناحيائيخلف عزيز حيدر كرار70932281841026026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيحمزه جبر حمود محمد70933271841046048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلطان شاكر اياد دانية70934161842165120

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة619.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيفالح صاحب الدين حسام محمد70935221841001145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة618.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعودة عبود شهيد آمين70936221842113001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة618.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيسلطان كريم فارس بلقيس70937271842056039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة617.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيبريس كاظم خليل كاظم70938271841035042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة617.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيداود حميد علي رواء70939271842061020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة617.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيموسى سعيد الخالق عبد أحمد70940161841001008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة617.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعبود عزيز ميثم ارجوان70941271842057004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة617.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسين ملك عقيل زهراء70942271842091051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيفرحان حنون دلول منتظر70943271841027068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد عالء حيدر70944271841005093

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعاجل كاظم زياد تبارك70945271842091024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة615.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيخديم مزاهر عكاب غفران70946271842064090

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة614.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيجاهل جبار تحسين حيدر70947271841150047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة614.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمد المهدي عبد صالح فاطمه70948271842060157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة613.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبد ابراهيم كريم علي70949271841005192

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة613.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيبدر حسن مسلم اسراء70950271842093004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة612.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحميد مجيد دليل شمس70951271842056180

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة612.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمهدى عبدالحسن زهير ايات70952271842063020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة611.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجواد سامي وسام زهراء70953271842055107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة610.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيصبح موسى هاني أبرار70954271842065001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة610.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمحسن حسين الساده عبد امنه70955271842067009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.2للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيكريم وهاب وسام رانيا70956221842421019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمجيد حمودي جاسم زهراء70957271842057057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيدباغ محمد عدنان مرتضى70958271841021048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة609.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمد الجبار عبد احمد محمد70959161841044030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيرعيد نعيمه جابر كمال70960221841001130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيجمعه عوده علي نور70961161842243061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيطارش رزاق أحمد همام70962271841005332

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة607.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيصالح عدنان رشيد بنين70963221842410012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة606.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيصبار عباس فاضل عباس70964271841035025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة606.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحمزه مطر ثامر فرات70965271842088125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة606.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي خماس احمد امير70966271841001036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجريح علي عبد عادل بتول70967161842176016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكبان محسن احمد اسماء70968271842060015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن عبدالزهره حسين ساره70969271842056160

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسين حسن حميد سجاد70970221841002095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيجاسم محمد حيدر حنين70971271842059024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة605.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلي محسن محمد رسل70972231842271113
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمادي عبد حامد عالوي70973291841003179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم علي منتظر70974271841005312

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة604.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيجاسم مجيد كفاح نبا70975271842062127

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيناصر عزيز اسامة سعيد محمد70976161841090028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيسلمان اسماعيل هاشم علي70977271841001151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيصباح كاظم راسم اكرم70978231841059004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد خميس علي مرفأ70979271842056233

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة603.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيمطلك حيدر علي عباس70980271841013037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة602.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيالرضا عبد جاسم الحسين عبد سارة70981181842275047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة602.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحاتم حميد رشيد فاطمه70982211842139114

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة602.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمرتضى يوسف قيس مجتبى70983271841002149

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعبيد رضيوي يحيى جالل70984261841002012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمكي لطيف حسيب زينه70985271842060108

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيشيال هللا عبد الدين نجم عباس70986161841357036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس جليل سليم مرتضى70987251841001263

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة601.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيهادي ريسان احسان براء70988221842185011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطالب كامل احمد أزهر70989141841010002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسن عباس خالد مريم70990271842091108

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيجاسم فهد صباح محمد70991271841027060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيسعدون حمزه احمد فاطمه70992271842060149

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعبود مهدي باسم سجى70993271842068073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيظاهر جابر خالد مرتضى70994161841083034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعباس خضير الحسن عبد محمد70995261841005090

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة600.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيجاسم عبدهللا علي أحمد70996251841111002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيفليح حسن جهاد رضا70997271841005098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيهاشم حميد ثائر محمد70998271841007070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيرياح الكاظم عبد جواد زينب70999271842089037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة599.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعمران علي حيدر هبه71000231842130054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة623.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيجودة خلف وحيد محمود71001161851139103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة620.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي كاظم النبي عبد امين محمد71002161851060140

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكنعان حميد الحافظ عبد محمد71003161851019130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة613.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيالزهره عبد عبيد قادم محمد71004161851033109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة608.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيغازي لفتة الزهرة عبد مصطفى71005281851011132

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة590.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيخليل وليد مثنى مريم71006271852068067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة590.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد محمد اسعد محمد71007161851084208

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة589.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيعوده ظاهر عوده علي71008161851053080

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة585.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقييعقوب وهاب باسم محمد71009271851033032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة584.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد حسن محمد حسن71010161851075033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة582.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيجوحي جاسم عادل احمد71011281851002004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة582.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمعيوف حسن عقيل مسلم71012161851060178

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة581.0للبنين المحفوظ اللوح اعداديةالنجفتطبيقيكاظم صاحب أحمد سجاد71013251851032005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة580.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحسين نزار ميثم محمد71014161851079063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة580.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقينجم صبري صباح علي71015161851140062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد حميد الشهيد عبد حامد71016161851358014
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نعمة يوسف هدى71017161852176130

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة578.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيبندر الصمد عبد مصطفى علي71018161851075100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة578.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيبديوي حنفوش كامل بدر71019221851077009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة577.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقينيشان شرهان حبيب كواكب71020161852295012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة576.0الخارجياتالبصرةتطبيقيعاجل مطشر شريف مروه71021161852401034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة576.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيهللا عبد مطشر محمد زهراء71022281852062021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة576.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسن جواد علي زينب71023271852064056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة575.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيشناوه تركي مرتضى علي71024161851140073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة575.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور الرضا عبد نجم سجاد71025161851365074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة574.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيحمود عبيد دهش هشام71026271851150208

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة574.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحمود شعبان رشاد هللا عبد71027161851075077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيرديف حسين محمد ايه71028281852075003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة572.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيجاسم رزوقي حسن علي71029261851036013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة572.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيجبر عاتي خليل علي71030161851094057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة572.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقينويران االمام عبد مرتضى علي71031161851140074

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة571.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد محسن طعمة جعفر71032161851002040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة571.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيجابر فاضل تايه حسين71033161851364063

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة682.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيدحام صيوان علي ضحى71034271842079060

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة680.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالعزيز عبد عبود محمد الدين حسام احمد71035271841005009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة680.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيفيصل حديد هاشم فاطمه71036271842056221

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة680.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن علي محمود عباس71037271841005129

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمهدي صالح حسين احمد71038271841029002

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيرضا الجبار عبد شاذل رفل71039271842077029

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعباس عمران سعد فاطمه71040271842088118

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيسعد يونس حيدر أوراد71041271842062003

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيالكاظم عبد سلمان حسين ليلى71042271842057126

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد عبد عقيل نوران71043241842121212

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة679.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيجياد الحسين عبد عائد فاطمه71044161842332039

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة678.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائينعمان صابر شاكر شهد71045191842198044

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة678.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعباس كاظم شهاب حوراء71046271842055059

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحسين علي صافي مروه71047271842081055

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيعلي صاحب عباس ساره71048281842054020

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيبدن وطان محمد ايمان71049281842060012

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالدين محي سامي علي حسين71050101841020045

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيخليف علي زهير مريم71051271842081057

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة676.9للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيموسى تقي محمد رضا فاطمه71052271842077068

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة676.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائياحمد محمد ادريس جيهان71053181842244009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة676.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءاحيائيمذير علي احمد بالل71054271841037004

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة676.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيناجي صاحب اسماعيل فاطمه71055241842097026

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة672.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيهادي رضا حسام هدى71056211852145027

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة665.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيجالل محمد قاسم هبه71057261852102041

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة663.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيعيسى ابراهيم حسين زهراء71058271852092009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة663.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعزيز حسن حيدر محمد71059271851019077

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة661.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيابراهيم مهدي صالح زينة71060211852113010
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الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة660.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيخليل ابراهيم زكي احمد71061271851005004

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة658.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيحنون العباس عبد محمد محمد71062221851002106

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة676.8للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيالرضا عبد حسن جمال فيد71063241842109016

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيشغيب سايل رحيم تبارك71064291842050035

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم عصام وسام71065221841003273

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيقدوري هادي احمد فردوس71066271842055165

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيمجيد صباح مازن زينب71067271842062082

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعون عبد جابر محمد حوراء71068271842063055

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائياسد الزهره عبد خالد علي71069271841010075

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة674.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيخضير عبد محمد ريام71070271842095026

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.9المتميزين ثانويةميساناحيائيمحسن راضي علي حسن71071281841026008

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيهاشم عبود علي الهدى نور71072271842058268

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحيدر عباس فاضل سيف71073271841001093

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحيدر كريم حسين فاطمه71074271842064094

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي عدنان قصي رقيه71075251842108081

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائياحمد الكاظم عبد جواد ضحى71076231842082030

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيكاهي مهدي حميد وطبان71077191841040089

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعباس عون عبد مقداد نرجس71078271842094053

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيهادي حسن سمير ميسم71079271842147040

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة678.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيشغناب كاظم مراد ليلى71080241852165010

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة660.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيمتعب حسين باسم ياسر71081271851009088

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة657.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيشناوه سلمان جمال فاطمه71082271852058124

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة656.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيجاهل جواد ريسان حسين71083241851168011

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة655.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيشحتول حمزه جبار زينب71084241852165008

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة678.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر نعيم علي يمامه71085241852165012

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة677.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيبشاره مكطوف هادي محمد71086251851150321

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد كاظم حيدر محسن71087271851001101

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة675.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم جودي علي حسين71088131851045012

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة674.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحربي هالل علي عبد حسنين71089251851116025

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة674.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر طه حيدر زينب71090241852120027

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد زامل رياض منتظر71091231851013064

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة673.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيرشيد جهاد مضر حيدر71092211851070012

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة671.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيشياع منعثر ابراهيم صادق71093271851020029

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة671.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيناجي شاكر علي حيدر71094231851018013

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة670.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد شاكر راضي عقيل71095241851009034

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة670.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيالحكيم عبد الحميد عبد فراس رفل71096231852088021

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة669.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم سمير صقر71097231851002062

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة669.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيلوني اسماعيل حيدر علي71098251851044105

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة668.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعبد عباس محمد فاطمه71099231852091039

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة667.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعلي شاكر علي اساور71100271852059005

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة667.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد ابراهيم حسين علي71101271851027055

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة666.0المختلطة الضحى ثانويةبابلتطبيقيخضير الحمزة عبد محمد هللا عبد71102231851218003

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة666.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعلوان محمد باسم حسنين71103261851009011

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة666.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحربي هالل علي عبد هللا عبد71104251851116060
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النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة666.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمودر حسين احمد محمد71105251851007194

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة666.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيتريجي كريم جعفر علي71106141851017069

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة665.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي االمير عبد رائد رنا71107231852091017

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة665.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيحنون كنش كاظم جواد71108261851018004

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة665.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيشرشاب مناحر كاظم حيدر71109221851006016

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة665.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعبد فاضل عباس محمد71110231851020085

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة664.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيالنبي عبد جبار حازم بالل71111221851034011

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة664.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيكريم حميد عمار فاطمه71112251852058012

العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعلي جواد محمد فرحان فاطمه71113271842060163

العلوم كلية/كربالء جامعة656.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيراهي جبار ستار زينب71114271842055111

العلوم كلية/كربالء جامعة647.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن حامد نور71115271842056269

العلوم كلية/كربالء جامعة641.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد قاسم ابراهيم منار71116271842056254

العلوم كلية/كربالء جامعة640.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيحسين جواد محمد زيد زهراء71117271842144023

العلوم كلية/كربالء جامعة635.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعلي حسين ضياء نوار71118211842139141

العلوم كلية/كربالء جامعة634.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعوده عبيس هاشم زهراء71119271842058146

العلوم كلية/كربالء جامعة631.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيالشهيد عبد االمير عبد العابدين زين نرجس71120271842056264

العلوم كلية/كربالء جامعة629.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيسعود رجب علي رضا71121271841024026

العلوم كلية/كربالء جامعة628.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعيسى محمد علي زهراء71122271842060087

العلوم كلية/كربالء جامعة628.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعبد عريبي عباس ندى71123271842095074

العلوم كلية/كربالء جامعة619.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيجواد حسن الهادي عبد غسق71124271842144040

العلوم كلية/كربالء جامعة619.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيهاشم الحسن عبد هادي فاطمه71125271842060168

العلوم كلية/كربالء جامعة619.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيموسى الواحد عبد رياض ساره71126271842055119

العلوم كلية/كربالء جامعة618.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائياسماعيل حسن حميد زينب71127271842057071

العلوم كلية/كربالء جامعة618.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيظاهر كاظم محمود زهراء71128271842076020

العلوم كلية/كربالء جامعة618.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيخلف شلش هللا عبد نور71129271842064133

العلوم كلية/كربالء جامعة617.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعمران فاضل حسين حوراء71130271842055058

العلوم كلية/كربالء جامعة616.0للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحزام هادي محمد احمد71131271841029006

العلوم كلية/كربالء جامعة611.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعباس مهدي سالم نوال71132271842087080

العلوم كلية/كربالء جامعة611.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيوثيج مالك فارس منار71133271842060194

العلوم كلية/كربالء جامعة610.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسون رضى رونق71134251842096097

العلوم كلية/كربالء جامعة607.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائينفاوة دنيف احمد جمانة71135221842128011

العلوم كلية/كربالء جامعة605.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيالحسين عبد عباس احمد زينب71136271842095034

العلوم كلية/كربالء جامعة604.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيوزاي ندى قاسم هيثم71137271841024071

العلوم كلية/كربالء جامعة603.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن جاسم ستار ايمان71138271842056029

العلوم كلية/كربالء جامعة603.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجواد هاشم عدنان زهراء71139271842056118

العلوم كلية/كربالء جامعة603.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيرميح حمزه قائد علي الفقار ذو71140271841007032

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكاظم هادي حسن فاطمه71141271842063126

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيفرعون رفش جواد فاطمه71142271842094044

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيرزاق ياسر باسم زهراء71143271842064047

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعبد حمد غازي مصطفى71144271841008074

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيصحن كاظم غسان براء71145271842062019

العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيكوكو جابر سعد مصطفى71146271841024062

العلوم كلية/كربالء جامعة601.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيسلمان فلك عوده فاطمه71147271842079064

العلوم كلية/كربالء جامعة601.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيجاسم الرسول عبد موسى سراء71148271842063104
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العلوم كلية/كربالء جامعة600.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيكريم حسن فليح اثمار71149221842153005

العلوم كلية/كربالء جامعة598.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيالياس رضا علي حسين فاطمه71150271842083054

العلوم كلية/كربالء جامعة597.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيداود زعيبل عوده رسل71151271842069037

العلوم كلية/كربالء جامعة596.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيابراهيم خليل حقي نجوى71152271842077088

العلوم كلية/كربالء جامعة596.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيجوده هاشم الحسين عبد انهار71153271842062017

العلوم كلية/كربالء جامعة592.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمحمد مهدي ناجح لقاء71154271842057123

العلوم كلية/كربالء جامعة592.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائييونس كاظم محمد زينب71155271842088089

العلوم كلية/كربالء جامعة592.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيثاني مزعير حمزه سلمان71156261841018020

العلوم كلية/كربالء جامعة591.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيجلوب كاظم لؤي عذراء71157281842066024

العلوم كلية/كربالء جامعة590.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيحمزه كاظم عدنان زهراء71158271842063079

العلوم كلية/كربالء جامعة589.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعبيس شاني جبار طيبه71159231842089083

العلوم كلية/كربالء جامعة589.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح جاسم االء71160271842060019

العلوم كلية/كربالء جامعة588.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيحسن جواد احمد زينب71161271842062074

العلوم كلية/كربالء جامعة588.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيجبر محمد سجاد مريم71162271842147037

العلوم كلية/كربالء جامعة588.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمود يوسف الكريم عبد زهراء71163101842123019

العلوم كلية/كربالء جامعة587.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعنفوص مهدي طالب فاطمه71164271842059070

العلوم كلية/كربالء جامعة586.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد محمد ميعاد بتول71165271842144010

العلوم كلية/كربالء جامعة585.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعيدان مرار فالح محمد71166271841033043

العلوم كلية/كربالء جامعة585.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيحمود كاظم حاكم صفاء71167271842059062

العلوم كلية/كربالء جامعة584.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعبود فاضل حيدر فاطمه71168271842091093

العلوم كلية/كربالء جامعة584.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين زباله علي زينب71169271842056153

العلوم كلية/كربالء جامعة582.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي نوفل علي هجران71170271842056288

العلوم كلية/كربالء جامعة582.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاسم يوسف حازم بسمله71171271842056038

العلوم كلية/كربالء جامعة582.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيمنصور خليل علي منتظر71172271841030061

العلوم كلية/كربالء جامعة582.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعطيه محمد علي الهدى نور71173271842067047

العلوم كلية/كربالء جامعة580.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعزيز جاسم غالي فاطمه71174271842161047

العلوم كلية/كربالء جامعة579.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائيسعدو ابراهيم اسماعيل سكينه71175171842241019

العلوم كلية/كربالء جامعة579.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيحسين حبتر السالم عبد زهراء71176221842111013

العلوم كلية/كربالء جامعة579.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحسن جادر محسن مصطفى71177291841007217

العلوم كلية/كربالء جامعة577.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائينعمه عباس علي فاطمه71178271842065040

العلوم كلية/كربالء جامعة577.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيكاظم موسى ماجد سكينه71179221842147020

العلوم كلية/كربالء جامعة577.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيمسلم مهدي جمال مسلم71180271841034067

العلوم كلية/كربالء جامعة577.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياحمد شهاب كاظم االء71181271842056017

العلوم كلية/كربالء جامعة575.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيدروش حميدي ماجد ايناس71182181842205005

العلوم كلية/كربالء جامعة575.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيبطي دنوف شاني حسين71183291841007059

العلوم كلية/كربالء جامعة574.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيجله عباس رعد دانيه71184271842101008

العلوم كلية/كربالء جامعة574.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعبد كاظم جواد تبارك71185271842160038

العلوم كلية/كربالء جامعة574.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيناصر حسين فاضل نور71186271842055207

العلوم كلية/كربالء جامعة574.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىاحيائيمرتضى نجف حسين كمال71187171841121020

العلوم كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعباس محمد عبوسي وفاء71188271842067050

العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيدرب احمد علي اسامه71189271841001031

العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيمهدي عبود محمد زينب71190271842059051

العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائينعمه عزيز احمد لطيف71191231841033083

العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيذرب قائد مهند زهراء71192271842055105
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العلوم كلية/كربالء جامعة570.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعباس كاظم علي منار71193271842095064

العلوم كلية/كربالء جامعة570.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيراهي هادي حيدر علياء71194271842089053

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيهادي طالب عمار ضحى71195221842149013

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين رزاق زهراء71196221842135054

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبدان هللا عبد احمد رقيه71197271842069039

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيناصر زاير محمد جعفر71198271841024013

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيعباس اسماعيل علي رسل71199271842072016

العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيدرويش كامل جاسم زهراء71200271842160082

العلوم كلية/كربالء جامعة568.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيذرب عباس محمد غدير71201271842062113

العلوم كلية/كربالء جامعة568.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيكاظم كريم عيسى بتول71202231842106006

العلوم كلية/كربالء جامعة567.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعيدان جابر ستار كوثر71203271842160185

العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمطر الحسين عبد عبد مصطفى71204291841007215

العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيامين قاسم حبيب نبأ71205271842059087

العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعباس حسون صباح منار71206271842083057

العلوم كلية/كربالء جامعة565.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيعبيس حميد عادل حنان71207231842187002

العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعناد علي سعد زهراء71208271842088072

العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيعليوي حميد راسم رفل71209231842152008

العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيجوده نعمه شاكر حسين71210271841020013

العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائينعمه رزاق قاسم احمد71211271841001023

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيحسن الصاحب عبد الحميد عبد ايمان71212221842109011

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيعباس محسن عمران حسين71213271841013017

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعالوي لفته حسين خديجه71214271842069031

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيعزبه علي عبد احمد فاطمه71215231842110035

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكاظم هاشم هللا عبد بشائر71216271842058046

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعباس راضي الحسن عبد بان71217271842088019

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيفارس مطر حسون وسام71218271841150136

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس جبار ستار زينب71219271842056147

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد مظهر أيمن ورود71220271842056294

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمود فضيل عباس زينب71221271842060101

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسن حسين محمد71222141841011096

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشهاب عباس نزار اشرف71223221841003022

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيجبار حسين علي زهراء71224261842083033

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجبر نزال محمد ايات71225221842204021

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعباس سعيد عالء شجن71226271842052062

العلوم كلية/كربالء جامعة561.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيجبر فرج عواد سوسن71227221842183042

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيساجت سلمان حسن سهاد71228271842056179

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيخلف حاتم صالح اماني71229271842060021

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد كلف عماد جنان71230271842062034

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيغليم فرحان سالم فاطمة71231281842070045

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبد زوير فاضل علي71232241841207207

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيجعفر صادق حيدر هدى71233271842062140

العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد جبر الحميد عبد الرزاق عبد71234201841001097

العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسائي خضير حسام زهراء71235271842056102

العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبد عباس خضير ساره71236271842060115
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العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيسلمان حسين احمد يسر71237271842056296

العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيراضي امنوخ جفات ساره71238271842096017

العلوم كلية/كربالء جامعة558.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي الدين عالء جنات71239131842078011

العلوم كلية/كربالء جامعة558.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد دخيل كاظم زينب71240221842108019

العلوم كلية/كربالء جامعة557.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيفرهود ياس محمد غفران71241271842060143

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيصلف هادي االمير عبد حنين71242271842091029

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيجدوع راضي حيدر حوراء71243271842076010

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيدحام اسماعيل عامر محمد71244231841022040

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحمزه صدام جواد عقيل71245231841005099

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائييوسف صاحب صباح حسين71246271841001066

العلوم كلية/كربالء جامعة555.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد الواحد عبد االله عبد سرمد71247271841021023

العلوم كلية/كربالء جامعة555.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيخلف زويد شريف طفوف71248221842147022

العلوم كلية/كربالء جامعة555.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبيد جاسم عالء بنين71249271842088029

العلوم كلية/كربالء جامعة555.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيمحمد جبار المهدي عبد مرتضى71250271841154059

العلوم كلية/كربالء جامعة554.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيهادي علوان عباس ايات71251271842060024

العلوم كلية/كربالء جامعة554.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيغائب نوري سعدي الدين نور71252271841030063

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعلوان الرسول عبد زهير فدك71253271842063133

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرحيم دواي اسعد رهف71254271842056095

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيحسين عبد جبار محمد71255161841094067

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيرباط جفات هللا مع لميس71256271842060177

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد فرحان فراس سجاد71257131841236003

العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمد ديري علي ايات71258271842060025

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيخضير ابو الرضا عبد يعرب البنين ام71259271842058021

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد نجم سلمان حسن71260271841001053

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحطيحط مكطوف خيري مناف71261281841151211

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجودة شاكر محمد نور71262271842056278

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيسعيد علي احمد حوراء71263271842056062

العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائينوري ضياء نوري اسامه71264271841002022

العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد كاظم العباس عبد مصطفى71265271841045037

العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد طاهر محمد مهدي محمد فاطمه71266271842056217

العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيرسول بدري علي زهراء71267271842055094

العلوم كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائياحمد عون عبد الرسول عبد زينب71268271842061029

العلوم كلية/كربالء جامعة550.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم احمد هبه71269271842056284

العلوم كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيداود عباس عايد نور71270271842058275

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيمشير الكاظم عبد علي نبأ71271271842089072

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعامر عنيد حسين حنين71272221842162031

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعيسى هادي حيدر سيف71273271841005111

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيحويش هادي احمد فاطمه71274271842067036

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعلي رضا حسين أسالم71275261842106002

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيخليل قاسم بشار حسن71276171841065006

العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلوان عباس موسى مها71277271842055189

العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيجوده لطيف حامد محمد71278271841015042

العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمنسي مراد قاسم عالء71279271841005149

العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي عباس علي71280121841026079
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العلوم كلية/كربالء جامعة547.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيعلي محمد محسن زهير هاله71281271842101031

العلوم كلية/كربالء جامعة547.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسون كاظم فائز ضرغام71282271841005120

العلوم كلية/كربالء جامعة547.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين مهدي يونس نسرين71283271842060211

العلوم كلية/كربالء جامعة546.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالوهاب عبد الصاحب عبد لؤي امير71284181841006015

العلوم كلية/كربالء جامعة546.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيحبيب عبد صاحب محمد71285261841033095

العلوم كلية/كربالء جامعة546.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيشبيب عزيز احمد بسمله71286261842106011

العلوم كلية/كربالء جامعة546.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعواد الجليل عبد محي سجاد71287141841021056

العلوم كلية/كربالء جامعة545.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحسون كريم خليل رقيه71288271842058106

العلوم كلية/كربالء جامعة544.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعلي هللا عطا فرات نور71289271842061056

العلوم كلية/كربالء جامعة544.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعزيز محسن علي زهراء71290271842083034

العلوم كلية/كربالء جامعة544.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيعبد جندي صباح علي71291271841030034

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيتركي سلمان علي حسين71292221841311021

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيمحيميد حسين بزيع جمال71293201841022018

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيحسين ناصر عمار اسراء71294271842068008

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيكاطع عطيه طالب االء71295271842079008

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسعيد احمد ثامر شهد71296291842052176

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيمحمود عباس راضي رشا71297271842096009

العلوم كلية/كربالء جامعة542.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحاتم جميل ناصر ليلى71298271842069088

العلوم كلية/كربالء جامعة542.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالقادر عبد هللا عبد عماد الرحمن عبد71299131841259014

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيعبيد ريه راشد احمد71300221841081002

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيمجاور سلمان داود فاطمة71301271842089055

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيجاسم العباس عبد خالد مريم71302271842094048

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن راضي فاطمه71303271842055152

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيسبتي هادي حسين دعاء71304271842055065

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0المختلطة الرحالية ثانويةاالنباراحيائيجياد الوهاب عبد جمال الوهاب عبد71305191841274015

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيجبر كاظم اياد تقى71306271842060048

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعبيد جبر حميد نور71307271842093054

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسين عدنان زهراء71308271842087038

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد سلمان عليوي اسماء71309271842059011

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيحسين لفته عامر مؤمل71310271841013063

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيبكتش القادر عبد عارف محمد71311171841072012

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيمحمد سعودي محمد هبه71312271842083066

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيحطحوط حبيب حسين ياسر71313271841015058

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبد نعمة مراد احمد71314221841002024

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيعناد سلمان حسين علي71315271841006018

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيفرحان رميض كريم مروة71316281842073044

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيشعالن صباح الحي عبد امل71317271842064011

العلوم كلية/كربالء جامعة538.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد كريم ثامر غيث71318131841022094

العلوم كلية/كربالء جامعة538.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيرويح مهدي فالح فاطمه71319221842183046

العلوم كلية/كربالء جامعة538.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعبيد يوسف يعقوب يوسف71320271841034084

العلوم كلية/كربالء جامعة538.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيكاظم عباس سعيد منتظر71321271841150129

العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحامي جاسم اسعد اديان71322221842112001

العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعبيد محمد حسن منار71323221842109064

العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيجعفر هادي الحسين عبد زينب71324271842069058
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العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيخليف حسن صباح كرار71325261841028079

العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخليل خليف صبر غفران71326141842108068

العلوم كلية/كربالء جامعة536.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيعبود عنتر سامي هديل71327181842163036

العلوم كلية/كربالء جامعة535.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيعطيب عبيد جمال نبأ71328221842199041

العلوم كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمحمد عريبي علي ندى71329271842064124

العلوم كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائياسماعيل محمد علي زهراء71330121842107095

العلوم كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعبيد الحسين عبد داخل تقى71331271842061008

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيهللا عبد حسين نوري زهراء71332271842101015

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمطلك هادي الحليم عبد امنه71333271842058023

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيرزاق جدوع رزاق زهراء71334271842058124

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنين المجد ثانويةكربالءاحيائييعكوب علي حسين علي71335271841012007

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعزيز جعفر الكريم عبد انتصار71336271842064013

العلوم كلية/كربالء جامعة620.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعبد كريم سعد تقوى71337271852072016

العلوم كلية/كربالء جامعة581.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالهادي عبد عبدزيد عامر حوراء71338271852056018

العلوم كلية/كربالء جامعة573.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيهادي حسن مجيد حسن71339111851058026

العلوم كلية/كربالء جامعة573.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعباس مهدي الحسين عبد فاطمه71340271852063095

العلوم كلية/كربالء جامعة570.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعاشور خضير عباس تبارك71341271852059020

العلوم كلية/كربالء جامعة567.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيمهدي كشكول غسان هاجر71342271852064102

العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيهاشم حمود هاشم حنين71343271852072019

العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيهادي عبيد مؤيد كوثر71344271852063096

العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيهللا خير الخالق عبد الرحمن عبد هللا عبد71345161851001099

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيبخيت سلمان غازي مها71346271852058142

العلوم كلية/كربالء جامعة558.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم احمد حنين71347271852160033

العلوم كلية/كربالء جامعة558.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيمكي مهدي مالك زينب71348271852055044

العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعجيل عباس طالب هتيمي71349271851011053

العلوم كلية/كربالء جامعة554.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيرضا علي محمد وسام ابراهيم71350271851001001

العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيعباس جاسم صبار احمد71351271851013012

العلوم كلية/كربالء جامعة550.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عباس خضير محمد71352271851008074

العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيجليل فاضل عباس زهراء71353271852059041

العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيمهدي عبدعلي تكليف بنين71354271852092004

العلوم كلية/كربالء جامعة546.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد صاحب فائز ضحى71355271852068049

العلوم كلية/كربالء جامعة544.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعلي هاشم هيثم زينب71356271852059055

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0الخارجيونكربالءتطبيقيعلي مهدي توفيق حيدر71357271851400006

العلوم كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيصيوان فرج اسعد اسيل71358271852080004

العلوم كلية/كربالء جامعة541.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيكطان حسين صالح المصطفى زهرة71359271852059047

العلوم كلية/كربالء جامعة540.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيادريس سعيد عباس مصطفى71360271851033041

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعبداالمير حميد عالء ضحى71361271852059064

العلوم كلية/كربالء جامعة539.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعبود محمد علي ساره71362271852059057

العلوم كلية/كربالء جامعة536.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيبدر فياض عبد هشام71363221851036089

العلوم كلية/كربالء جامعة534.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيراضي علوان نعمه رقيه71364271852057041

العلوم كلية/كربالء جامعة532.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيالرضا عبد حسين محمد هاجر71365271852061032

العلوم كلية/كربالء جامعة531.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحميد جواد جليل حسين71366271851010021

العلوم كلية/كربالء جامعة531.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيجواد علي عبد سعد ساره71367271852091053

العلوم كلية/كربالء جامعة530.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيبرغي حريب ضايل ورده71368271852080057
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العلوم كلية/كربالء جامعة530.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيخادم السجاد عبد عدنان مؤمل71369251851001185

العلوم كلية/كربالء جامعة529.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيالطيف كامل عادل زينب71370271852071018

العلوم كلية/كربالء جامعة528.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيجمعه مراد الحسين عبد ضحى71371271852085009

العلوم كلية/كربالء جامعة528.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيكاظم نعيم علي ازل71372281852068003

العلوم كلية/كربالء جامعة528.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيهللا عبد شذر عبد محمد71373281851017062

العلوم كلية/كربالء جامعة528.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيحران علوان ناصر هدى71374271852112011

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيناصر محسن عادل ايمان71375271852080013

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيجاسم حمزه محمد صبا71376271852076016

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيهبن الحسن عبد فالح نورة71377271852052080

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد كرار منير سراج71378271851027044

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد غني عدي السلسبيل عيون71379271852056052

العلوم كلية/كربالء جامعة527.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيفياض حنشل حسين فاطمه71380271852072061

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيشهاب فرحان جمال زينب71381271852055039

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسين عباس حسين نجاة71382271852072072

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيلفته الكريم عبد رياض نورا71383271852056076

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقييوسف شاكر مازن زهراء71384271852063056

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيحسون علي محمد حسن مريم71385271852087056

العلوم كلية/كربالء جامعة525.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقياليذ جهلول محسن غفار71386221851096045

العلوم كلية/كربالء جامعة524.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيسلمان هاشم محمد زهراء71387271852055038

العلوم كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيطينه بدر عماد ليث71388271851014082

العلوم كلية/كربالء جامعة524.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحسن هادي حسن امير71389271851008007

العلوم كلية/كربالء جامعة523.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعلي الرسول عبد احمد نورس71390271852072075

العلوم كلية/كربالء جامعة523.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع فليح ناصر احمد71391221851096006

العلوم كلية/كربالء جامعة522.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقينجم االمير عبد حميد غفران71392271852055058

العلوم كلية/كربالء جامعة522.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعزيز محسن فيراس مرسلين71393271852056062

العلوم كلية/كربالء جامعة522.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحميد محسن اديب محمد71394271851001106

العلوم كلية/كربالء جامعة521.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحبيب جليل سالم مصطفى71395271851036089

العلوم كلية/كربالء جامعة521.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيجمعه شوني حسن سيف71396281851012030

العلوم كلية/كربالء جامعة521.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيدهام حسون نعمه زهراء71397271852091046

العلوم كلية/كربالء جامعة520.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيصالح غازي باسم رسل71398271852057039

العلوم كلية/كربالء جامعة519.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيدسوم هادي حسين علياء71399271852091071

العلوم كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحمزة مظهر سامي حوراء71400271852055017

العلوم كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير سبتي االء71401271852072007

العلوم كلية/كربالء جامعة518.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيحسين ناصر هاشم روان71402271852060019

العلوم كلية/كربالء جامعة517.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن حسن صادق فاطمه71403271852094037

العلوم كلية/كربالء جامعة517.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حمزه علي جنان71404271852058036

العلوم كلية/كربالء جامعة517.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيمحمود مهدي ماجد مرتضى71405271851015078

العلوم كلية/كربالء جامعة517.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيجراد جبر سالم عذراء71406271852062055

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيعلي علي محمد جاسم ساره71407271852080040

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيخليل غني ليث سجاد71408271851008038

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيعبد كاظم مكي زهراء71409271852062039

العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيعبيس رشيد عباس حوراء71410271852062020

العلوم كلية/كربالء جامعة515.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيفيصل طخيم ستار اسماء71411221852278001

العلوم كلية/كربالء جامعة515.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس عبيد علي غفران71412271852088059
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العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيصيوان ارشيد محسن اسراء71413271852080003

العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنين الرشيد ثانويةبابلتطبيقيبريج بنيه الحمزه عبد أحمد71414231851065001

العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي محمد علي71415271851030065

العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيداود مفتاح صكبان محمد71416161851074073

العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيخليل نعيم ناظم سجاد71417161851041016

العلوم كلية/كربالء جامعة513.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيهادي محمد باسم سجى71418271852057057

العلوم كلية/كربالء جامعة513.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيسلطان حسن فالح فاطمه71419271852062063

العلوم كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد كاظم سليم حنين71420271852072018

العلوم كلية/كربالء جامعة513.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيعباس الصاحب عبد حامد منتظر71421181851006059

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيرزاق جواد محمد ميثم كوثر71422271852097011

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد نجم فرحان زينب71423271852087035

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيأعطي عزيز سعد حسين71424221851019016

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقياسماعيل عبد كيلو مريم71425271852058140

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيملغوت صابر ناظر بدور71426271852062011

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعباس مردان محمد ليث71427271851036058

العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيشمران عون عبد نديم فاطمه71428271852055064

العلوم كلية/كربالء جامعة511.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيحسين كامل حسين طفوف71429271852080043

العلوم كلية/كربالء جامعة511.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيزبون شرهان حميد زهراء71430271852080029

العلوم كلية/كربالء جامعة511.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحنون جاسم عمار محمد71431271851001118

العلوم كلية/كربالء جامعة511.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيخفي حسين اسماعيل علي71432281851008073

العلوم كلية/كربالء جامعة511.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجويد هادي هاشم علي71433251851122101

العلوم كلية/كربالء جامعة510.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيديوان ياسر قاسم حوراء71434271852091026

العلوم كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبيد احمد زينب71435271852067033

العلوم كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيجابر راشد كريم البتول71436281852070002

العلوم كلية/كربالء جامعة509.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيمحمد حسين حيدر زينه71437271852095028

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيكزير فرحان عامر سجاد71438271851154081

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعطيه ربه عبد حسن فاطمه71439271852087051

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيحسين نوري سلمان رؤى71440271852057038

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد مهدي محسن حال71441271852058037

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيراضي حليوص الحسن عبد زهراء71442271852069024

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعبد جاسم محمد زهراء71443271852063057

العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيجاسم محمد احمد مرتضى71444271851027083

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيجاسم عبد خالد حوراء71445271752091030

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعبد عباس عادل فاطمه71446271852058128

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيذرب حاتم غالب ختام71447271852054008

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيحسين ناصر عون عبد مريم71448271852097013

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيخلف حوار الحسين عبد فاطمه71449271852160097

العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجياد مطرود قاسم االء71450271852058013

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم االمير عبد حامد الهدى نور71451271852059081

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد الكريم عبد محمد رباب71452271852064032

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد نور ثابت مرتضى71453271851036081

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيموسى جواد احمد شهاب71454271851009048

العلوم كلية/كربالء جامعة506.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعبيد كاظم عيدان احمد71455231751042004

العلوم كلية/كربالء جامعة505.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمحمد الساده عبد حليم هدى71456271852060056
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العلوم كلية/كربالء جامعة505.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيحسين مطر كريم كفايه71457281852074032

العلوم كلية/كربالء جامعة505.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيظاهر هللا عبد العالي عبد زهراء71458271852091041

العلوم كلية/كربالء جامعة505.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيياسر كاظم حسن زهراء71459271852088039

العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيشاني عباس رسول قبس71460271852055065

العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيخضير ياس وسام حيدر71461161851006045

العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس حمادي اسعد نبأ71462271852072069

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة679.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيباقر محمد العزيز عبد علي جعفر محمد71463251841001224

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة678.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيسعيد خلف انس حبيبه71464191842141019

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة675.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجواد محمد عباس الحسين عبد ساره71465271842056164

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة675.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبود عيدان عبد منتظر71466271841005310

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة674.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيمرهون طالل الزهره عبد الهدى نور71467271842097018

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة674.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحسين عبد حذيه جبار بان71468221842143033

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد الدين عز حسين الدين عز71469251841031403

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة674.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيفرحان حسون شمخي زينب71470281842073021

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة674.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيحسون محمد جاسم زينب71471271842072020

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة673.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائياحمد عباس مازن غدير71472271842061038

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة673.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيحلواص حمزه ثامر مريم71473271842144047

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة673.0للبنين الصمود ثانويةقار ذياحيائيصالح حسن حمود علي71474221841008011

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.5للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيابراهيم جابر رياض جنات71475271842077023

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيهادي علي حيدر نور71476231842082049

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحمزه مرزه جعفر منار71477271842058249

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد جاسم الكريم عبد طفوف71478151842042061

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيابراهيم اسماعيل محمد عذراء71479231842142136

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة672.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيموسى عباس جعفر فرقان71480271842077074

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيرشيد علي محمود حمزه71481201841399016

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.3للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر غافل غني الزهراء فاطمه71482121842109092

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةالدين صالحاحيائيسرحان غضبان صباح اسراء71483181842072003

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر رزاق المهدي منتظر71484221841019158

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيحسين ناصر رحيم مصطفى71485241841048022

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيمحمد الحميد عبد محمود بنين71486271842072008

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعبود حسن فالح رقيه71487271842059037

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة671.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعواد الرزاق عبد عماد هدى71488271842056292

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعبد راضي عامر زهراء71489251842074029

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيهادي جعفر هللا عبد جعفر71490291841002034

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالصاحب عبد محمد عادل ازهر71491121841002005

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيغيدان مجيد قاسم اضواء71492211842134004

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيعلوان كاظم احمد زينب71493231842110026

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيدخيل سلمان احمد عباس71494181841146008

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد خضير الرحمن عبد ريام71495141842117026

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيحسين جاسم شاكر براء71496261842103013

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيراضي فهد جابي زهراء71497241842114098

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيوداي هادي الحسن عبد مريم71498251842062618

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيحسن حسين حيدر دعاء71499221842185020

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة670.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم حمزه حسين احمد71500271841005010
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المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيكاظم علي محمد لؤي مريم71501271842077080

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيمحمد كامل يوسف هديل71502231842104056

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسن محمد فاخر روان71503231842142075

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيناصر ابراهيم سعد ايمان71504221842158008

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيعبيد محمد ناصر زهراء71505231842110025

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعمران مطر هللا عبد احمد71506291841153011

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيلهمود سالم سرحان حسين71507251841116005

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفزاع عبادي حمود فاطمه71508251842062519

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيخشيف شاني محمد هدى71509261842087115

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيحمزه منصور عادل علي71510231841049030

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة669.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيجابر الزهرة عبد محمد رقيه71511251842058012

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجواد محسن عماد مصطفى71512251841035122

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمد خالد نبأ71513191842246095

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحمد ابراهيم حسين فاطمه71514271842055150

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعربي خلف محمد طيبه71515261842089076

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيوهيب متعب ميثم تبارك71516231842121020

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائييوسف حسين الدين ضياء كاظم71517271841002135

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة668.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيجبر شندوخ رمضان صادق محمد71518221841015027

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جبار فراس تبارك71519231842132021

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عبد محمد غيداء71520271842060144

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيمجباس محسن محمد ساره71521271842072024

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيرحيل عبيد نجاح عال71522271842088107

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيناجي جاسم هللا عبد انوار71523231842177002

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجالب راجي اسكندر احمد71524241841041003

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجعفر رزوقي محمد بان71525231842087032

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود نايف كاظم يوسف71526271841001251

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة667.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن حوين كاظم حسين71527151841012013

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.6للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيعلي عزيز منتظر صادق71528161841392006

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيحمزه عداي ماجد مصطفى71529231841055041

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيمجباس محسن زهير ايمان71530271842072005

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيفريم كاظم كريم كرار71531241841001225

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعلي فتح مذخور صباح علي71532261841001114

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة666.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعلي مهدي عيسى رفل71533231842130012

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعبد فزاع سعد بنين71534291842056017

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمحيسن جليل نزار سجى71535221842414061

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيحميد سلطان حسين عمر71536171841023180

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعاروض علوان هادي انسام71537271842063016

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرشيد حسين علي براء71538271842056036

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبر عباس حميد دنيا71539251842084190

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي عباس خضير بتول71540271842160027

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسون سالم شاكر وجدان71541261842132103

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيناجي هللا عبد كثير تقى71542261842120047

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيسوده ابو حنتوش ستار كوثر71543231842087220

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمطوح وادي مجيد نور71544241842220390
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة665.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد علي الحر عبد منال71545271842054019

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيعبود حسن عباس فاطمه71546271842147034

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعباس عواصة كامل بنين71547291842153018

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيظاهر سوادي رضا مرام71548291842057217

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيغميس جليل علي االء71549221842202004

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيكنيص عوج دريهم رياض71550221841042012

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمحمود الحسين عبد علي اديان71551271842067006

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيكوماني سلمان علي ضحى71552251842055060

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد االمير عبد حسن فاطمه71553271842057107

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائينجم كاظم أمين حسين71554221841002050

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيياس عباس كريم نور71555271842147049

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيفيوح خشان عامر مها71556231842095074

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعبيد فاضل حيدر تقى71557231842114017

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة664.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعباس عون عبد محمد ضحى71558271842055137

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.8للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيطاهر صالح مهدي روز71559201842116014

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمرهج حرجان حسين ضحى71560291842051182

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم كاظم هاني منتظر71561271841005315

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمحروس حسن جواد اسماء71562231842144003

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم ديلي محمد مرتضى71563251841031765

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحداوي جابر محمود زينب71564271842058166

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعطيه مهدي محمد نبأ71565271842091115

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيصكبان صابر كاظم علي71566281841001071

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائينايف يحيى حسين نور71567231842087251

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائياسدخان جبار طالب ضرغام71568231841016014

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيهادي حسن صالح تبارك71569271842147012

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة663.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيهللا عبد جابر محمد رضا71570231841164017

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.9للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيسعد محمد الكريم عبد زينب71571271842077048

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.8للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد الزهره عبد محسن سكينه71572231842132050

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيرعد ابراهيم مضر ساره71573231842185008

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد الرضا عبد زيد داليا71574141842106004

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصبيح زغير اسماعيل حسن71575221841028012

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين علي حيدر كرار71576271841005212

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيعلي صالح االمير عبد زهراء71577271842065025

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعبود هادي علي هدى71578271842060228

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعباس صالح عباس بتول71579271842088021

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيشاوي عيسى حسين هدى71580261842086124

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيعذاب كاظم علي زهراء71581241842136020

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن عباس حسن زينب71582231842088156

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيخلف هاشم موسى ترتيل71583231842083007

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيحسن رزوقي صالح منتظر71584231841040048

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيجاسم هادي محمد علي71585231841031084

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسروان صبر عباس ضحى71586231842271205

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيحسين عماش عبد اكرم71587311841011007

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة662.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيابراهيم اسماعيل القادر عبد الطيب محمد71588211841014081
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيحنون عبيد نعيم غفران71589221842391048

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيجياد عبد عقيل فاطمة71590291842085123

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعبد سوادي محمد تيجان71591291842053014

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهاشم حسن صالح مريم71592231842142169

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيمونس جاسم كريم مريم71593161842332045

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمصارع هادي عدنان ود71594221842143187

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيفاضل علي الكاظم عبد محمد71595271841001186

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن االمير عبد علي تبارك71596271842060043

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمنديل عباس حيدر فاطمه71597271842088115

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم حسين محمد بتول71598291842052043

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبد الساده عبد مجيد الزهراء فاطمة71599291842052197

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعلي شاه حسن اسامه زيد71600281841001034

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشالش جعباز محسن حوراء71601241842114060

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيوناس غالي كاظم سجى71602241842095072

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم الكاظم عبد جواد االء71603231842115006

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة661.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم مطشر احمد آيات71604151842050002

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيكريم لفته ميثم ميس71605231842132084

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيالستار عبد سلمان واثق صفاء71606211841052027

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبد عباس فاضل فاطمه71607291842065061

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر نعمه الرزاق عبد الودود عبد71608121841030096

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيكاظم شجر يوسف رسل71609231842078027

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعلي حمد كريم الهدى نور71610231842092149

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيهالل عطشان كاظم زهراء71611261842107043

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائينوحي سليم نسيم اوس71612251842096027

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيجثير موسى الحسين عبد اسراء71613271842064009

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين جاسم محمد حسنين71614271841005058

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيجازي علي راتب علي71615271841002118

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة660.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيالباري عبد مالك توفيق غدير71616271842060137

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيفارس حمد ابوبكر نازنين71617271842077087

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيساهي رضا خالد رسل71618271842068043

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيعباس هللا عبد كريم نجالء71619221842104033

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم رضا سلمان حيدر71620271841005092

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعبد جبار حسام شمس71621261842089071

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعران عاشور جاسم عال71622161842202105

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة659.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيشمخي سلمان عقيل غدير71623271842161041

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة658.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيمحمد هاشم الكريم عبد ساره71624231842083020

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة657.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان جعفر فائز هاله71625241842084054

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة657.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيالواحد عبد مهدي علي حسن71626271841001055

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة655.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيهاني كاظم علي زهراء71627291842051119

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة654.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيحمادي مسير لهمود وسن71628221842132022

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة653.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائينجم سعد رعد محمد71629231841020237

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة652.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيحريجه حمود رزاق تبارك71630271842147011

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة652.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعلي حسين ناصر تبارك71631231842087055

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة651.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيعلي احمد عقيل نازلين71632251842099020
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة650.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكامل مصعب فراس مروه71633251842059412

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة649.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيمتعب ساجت احمد العابدين زين71634271841027025

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة647.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيحسن كريم الزهرة عبد زيد71635271841006009

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة646.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير عباس دعاء71636271842060062

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة645.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخضر عليج علي ابراهيم71637101841019005

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة645.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد حسين محمد علي المرتضى71638271841005030

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة644.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي صباح محمد زينب71639271842056155

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة643.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعوفي البوحنة سجاد زينب71640291842052153

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة642.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبار عوده عباس زينب71641161842165227

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة642.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيونان جاسم حسين استبرق71642241842220013

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة641.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين عالء سجاد71643271841035018

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة641.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمحمد حمزه فؤاد هبه71644261842080089

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة641.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيعناد طريح رحيم محمد71645221841277018

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة640.1للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيحميد ابو الحسين عبد يحيى احمد71646291841020003

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة640.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعويد جبار علي حسن71647151841071049

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة639.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيهادي محمد جواد محمد سمير زهراء71648271842056112

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة639.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعبد حبيب االمير عبد سكينه71649271842091070

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة639.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائياسماعيل رزاق جميل مصطفى71650251841034048

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة639.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيس مطشر ثامر تبارك71651231842142040

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة639.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكريم داود عقيل تبارك71652231842271062

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة638.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيناهي سلمان سعد امنه71653221842157008

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة638.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعباس حسين نعمه حسين71654231841020088

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة637.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعبود رشيد شهيد فاطمه71655271842068095

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة637.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي سامي صالح مهدي71656131841023044

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة637.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيفاضل الصاحب عبد صالح تقوى71657231842271066

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة637.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيسلمان حسين محمد امير نور71658231842114099

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجبر علي محمد شمس71659231842132055

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيالرزاق عبد رياض سمير يمامة71660281842054049

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمجيد علي صالح منتظر71661271841010131

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيجبر شندوخ رمضان شفاء71662221842111022

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيجامل مهدي عباس حسن71663211841002021

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيسدخان الجليل عبد االمير عبد زهراء71664271842056114

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيغانم حسن عالوي مازنه71665271842055175

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة636.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيقاسم محمود عباس غدير71666271842056197

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة635.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعليوي يوسف زعيم عذراء71667221842204084

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة635.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائينصير كاظم كريم كاظم71668281841006094

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة634.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم عمران مريم71669271842091109

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة634.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيعبود علي كريم لينا71670261842132086

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة633.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى الجبار عبد الستار عبد محمد71671131841016073

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة633.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائينعمه فرحان أحمد فاطمه71672271842095052

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة633.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيفرج محمد هاشم منتظر71673281841021033

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة633.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيحسن طالب سعد مجتبى71674231841175010

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة632.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيحسين ناظم اركان زينب71675271842087045

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة631.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخضير الكريم عبد خضير فاطمه71676151842051095
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة631.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم ياسر وليد سرى71677231842271185

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة631.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيهاشم عبد علي اثمار71678271842056004

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة638.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيرجي جابر زركي هاني71679221851016055

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة637.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيجازع ياسين طه قاسم71680221851044014

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة603.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيصالح مجيد حازم محمد71681271851002190

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة602.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيحمدي ياسين حمزه تبارك71682261852106006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة598.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيرشيد محمد هالل امير71683251851051006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة595.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذيتطبيقيرزيج حسين محمد احمد71684221851367002

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة592.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيدج جريو خليل مروة71685221852138064

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة590.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذيتطبيقيشذر عويض نوري شيماء71686221852386006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة584.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيمحمود شكر ريان محمود71687171851217033

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة581.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعنون دايخ حسين حميد71688241851003021

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة578.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيراشد هاشم مهدي علي71689231851173037

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة576.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيحميد سعيد احمد محمد71690221851372003

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيشرهان محمد الحسين عبد بتول71691231852123006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيرزوقي عباس ابراهيم حنين71692271852058039

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيموسى طراد خضير حيدر71693261851038005

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة569.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيمهدي حميد صباح ثامر71694271851153010

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة568.0للبنين حلب ثانويةبابلتطبيقيناصر حمزه حيدر كرار71695231851056006

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم رزاق عالء سجى71696271852058101

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة566.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حريجه راضي زهراء71697221852171017

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد عطيه نذير سجاد71698161851135036

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد مهدي الحسين عبد زينب71699271852063068

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة562.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد حسين محمد علي محمد حسين محمد71700271851001112

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيعودة عبد رحيم مؤمل71701221851099017

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة558.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيسعدون بالسم سعيد حسن71702271851046031

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة557.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيصعيع الحسين عبد كاظم علي71703221851013069

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيستار االمير عبد سعد زينب71704231852088029

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين النضال اعداديةديالىتطبيقيجواد محمد االمير عبد حسين عباس71705211851029012

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين الكاظم عبد احمد ياسر71706271851010120

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة554.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيالساده عبد حسن سالم هللا عبد71707241851160016

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد قاسم فرقان71708231852109058

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة553.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيفرج ابراهيم المحسن عبد علي71709221851041050

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيشعالن مهدي ستار االله عبد71710271851014060

القانون كلية/كربالء جامعة632.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيرشيد فؤاد عارف محمد71711271821049138

القانون كلية/كربالء جامعة630.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيالهادي عبد الصاحب عبد احمد امين71712271821049017

القانون كلية/كربالء جامعة628.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيداخل عريبي عادل نبأ71713271822107066

القانون كلية/كربالء جامعة624.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمحسن االمير عبد جبار زهراء71714271822109030

القانون كلية/كربالء جامعة621.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيحمودي حبيب سعد عال71715271822146014

القانون كلية/كربالء جامعة616.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيهادي محمد ناظم مهدي71716271821012028

القانون كلية/كربالء جامعة609.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيمطر حميد محمد سرى71717271822067038

القانون كلية/كربالء جامعة607.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحي محمد احمد العابدين زين71718271821003053

القانون كلية/كربالء جامعة606.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيقاسم حسن سلمان محمد71719271821045036

القانون كلية/كربالء جامعة603.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيمنصور علي عباس كرار71720271821012018
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القانون كلية/كربالء جامعة601.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجاسم الحسين عبد ناظم علي71721271821020045

القانون كلية/كربالء جامعة592.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلوان عبيد فاضل مريم71722271822107064

القانون كلية/كربالء جامعة591.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيكاظم صالح سعد نبأ71723271822088083

القانون كلية/كربالء جامعة591.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمنشد مهدي عماد صالح71724271821038050

القانون كلية/كربالء جامعة589.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيعباس حسن راضي زهراء71725271822052016

القانون كلية/كربالء جامعة588.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيسعود خماط جفات زهراء71726271822071014

القانون كلية/كربالء جامعة587.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيالحسين عبد جاهل علي عبد باقر71727271821003014

القانون كلية/كربالء جامعة578.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعلي فايق عمار محمد71728271821049141

القانون كلية/كربالء جامعة578.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعجس رضا محمد قاسم محمد71729271821031190

القانون كلية/كربالء جامعة577.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمطلب هادي محسن حنان71730271822141011

القانون كلية/كربالء جامعة575.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيسطاي وهب مقداد قتيبة71731271821022035

القانون كلية/كربالء جامعة575.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيسلمان عناد علي حيدر71732271821110012

القانون كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحسن رسول محمد فاطمه71733271822099077

القانون كلية/كربالء جامعة569.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيكاظم محمد جاسم عال71734271822140046

القانون كلية/كربالء جامعة568.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيعصفور مردان جبار نريمان71735271822070028

القانون كلية/كربالء جامعة567.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيمهدي سلمان فرحان حسين71736271821048016

القانون كلية/كربالء جامعة567.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيصالح هادي بهاء زمان71737271821044047

القانون كلية/كربالء جامعة567.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيمدلل كاظم جواد محمد71738271821017058

القانون كلية/كربالء جامعة566.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحمد حسن عباس حسين71739271821003032

القانون كلية/كربالء جامعة566.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيحسين رشيد محسن نور71740271822140074

القانون كلية/كربالء جامعة564.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعليوي حمزه سعد علي71741271821044082

القانون كلية/كربالء جامعة563.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعواد ادريس محمد حمزه71742271821030022

القانون كلية/كربالء جامعة562.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيكريم حميد عباس حسين71743271821030016

القانون كلية/كربالء جامعة561.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيمزهر عبود عماد حسين71744271821045009

القانون كلية/كربالء جامعة560.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيمحمد االمير عبد فارس االمير عبد71745271821048038

القانون كلية/كربالء جامعة560.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعباس حسوني طالب علي71746271821003087

القانون كلية/كربالء جامعة560.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبييالي جمعه رزاق موسى71747271821048077

القانون كلية/كربالء جامعة557.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبود عباس رضا محمد71748271821031171

القانون كلية/كربالء جامعة555.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيشبيب ذباح هادي الباقر عبد71749271821040022

القانون كلية/كربالء جامعة553.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيعيدان عوده داخل امير71750271821012005

القانون كلية/كربالء جامعة552.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيكريم عبيس عيسى العيون نور71751271822093038

القانون كلية/كربالء جامعة550.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيالنبي عبد مجيد ادريس مقتدى71752271821038110

القانون كلية/كربالء جامعة550.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيسودي جواد لطيف قاسم71753271821016103

القانون كلية/كربالء جامعة550.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيكنوش كامل عماد حسنين71754271821044025

القانون كلية/كربالء جامعة549.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيشاكر رسول زهير رسول71755271821003049

القانون كلية/كربالء جامعة549.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيزغير فرمان حسين محمد71756271821031168

القانون كلية/كربالء جامعة549.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعلي صاحب سالم حسام71757271821003018

القانون كلية/كربالء جامعة548.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيخلف ابراهيم الدين سيف حيدر71758271821003045

القانون كلية/كربالء جامعة545.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعبد عطيه حسين حنان71759271822054009

القانون كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيعباس مهدي حميد حسن71760271821006012

القانون كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبيد ناجي حيدر ياسر71761271821031214

القانون كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحسين كاظم محمد سجاد71762271821011041

القانون كلية/كربالء جامعة542.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيحسين حسن حيدر مالك71763271821020057

القانون كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيتوفيق الواحد عبد أحمد االء71764271822067002
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القانون كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعلي تركي ابراهيم ايالف71765271822067005

القانون كلية/كربالء جامعة540.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيشاكر فيصل راضي حسين71766271821024017

القانون كلية/كربالء جامعة540.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكاظم الرضا عبد كاظم هدى71767271822104047

القانون كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيطلب كاظم الرسول عبد فدك71768271822099080

القانون كلية/كربالء جامعة538.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيمحمد احمد سمير فقار71769271821110023

القانون كلية/كربالء جامعة537.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيراضي طليفح قاسم محمد71770271821031187

القانون كلية/كربالء جامعة536.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيكاظم حنون رزاق علي71771271821023011

القانون كلية/كربالء جامعة536.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسين محمد جاسم حسين71772271821044026

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجمعه علي محمد سالم غسق71773271822099070

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحسن عمران احمد بنين71774271822102023

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيفرهود عطيه حميد نورهان71775271822109068

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعباس محمد مهدي انور71776271821038010

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعايد عزيز قاسم محمد71777271821031188

القانون كلية/كربالء جامعة535.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيهللا عبد محمد حاتم امير71778271821011008

القانون كلية/كربالء جامعة534.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعلي حسين علي زيد71779271821030026

القانون كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم طالب محمد71780271821003114

القانون كلية/كربالء جامعة531.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيحسن فليح محمد عثمان71781271821022029

القانون كلية/كربالء جامعة531.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحسن محسن محمد حسين71782271821049045

القانون كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيجحيل كريم صبحي كرار71783271821037040

القانون كلية/كربالء جامعة531.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيجواد حبيب قاسم منتظر71784271821044147

القانون كلية/كربالء جامعة530.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيضيدان الرزاق عبد االمير عبد سرى71785271822098031

القانون كلية/كربالء جامعة530.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيحسين كاظم عبد طيبه71786271822081013

القانون كلية/كربالء جامعة530.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيطالع سالم محمد زينب71787271822108022

القانون كلية/كربالء جامعة529.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيعرسان عباس احمد حال71788271822075006

القانون كلية/كربالء جامعة528.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيرسن جابر كاظم علي71789271821049116

القانون كلية/كربالء جامعة528.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيحمزه مكي غانم فرح71790271822051042

القانون كلية/كربالء جامعة528.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيحساني هادي حسن غدير71791271822070018

القانون كلية/كربالء جامعة527.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحسن حسون صباح علي71792271821003085

القانون كلية/كربالء جامعة527.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيزاير صاحب محمد حسن71793271821021023

القانون كلية/كربالء جامعة526.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيمخلف محمد االمير عبد علي71794271821021050

القانون كلية/كربالء جامعة526.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيهللا عبد جابر رحيم كرار71795271821024057

القانون كلية/كربالء جامعة526.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيالرضا عبد ناصر عادل مسلم71796271821024066

القانون كلية/كربالء جامعة525.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيغائب خليل عدنان عمار71797271821044095

القانون كلية/كربالء جامعة525.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيكاظم هادي سعد حسين71798271821011025

القانون كلية/كربالء جامعة525.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيحسون عبيد سعد زهراء71799271822104018

القانون كلية/كربالء جامعة524.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم حيدر محمد71800271821016124

القانون كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيدهش جعفر صادق حسين71801271821038027

القانون كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيكعيد حسين ناصر مرتضى71802271821031200

القانون كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمعيوف محمد باسم حيدر71803271821038031

القانون كلية/كربالء جامعة523.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبينعمه ناظم عماد علي71804271821031132

القانون كلية/كربالء جامعة523.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيحسين نعمه مانع حيدر71805271821006025

القانون كلية/كربالء جامعة523.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيهادي جبار هيثم اميمه71806271822106002

القانون كلية/كربالء جامعة523.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحسن كحيوش علي احمد71807271821038005

القانون كلية/كربالء جامعة521.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيصالح عبيد السالم عبد سجى71808271822072013
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القانون كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيمحيسن جبر محمد حسين71809271821031055

القانون كلية/كربالء جامعة521.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلو احمد الكريم عبد أمنه71810271822107002

القانون كلية/كربالء جامعة520.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمحسن علي رياض علي71811271821044081

القانون كلية/كربالء جامعة519.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيشعالن عبد عايد سجاد71812271821017030

القانون كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيجاسم ساير محمد ايمان71813271822102019

القانون كلية/كربالء جامعة518.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيهادي محسون علي زينب71814271822071023

القانون كلية/كربالء جامعة517.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيسلمان سبيعي أحمد نوف71815271822109069

القانون كلية/كربالء جامعة517.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمحمد عون عبد عباس مؤمل71816271821044110

القانون كلية/كربالء جامعة516.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيخدام محمد باسم سيف71817271821012010

القانون كلية/كربالء جامعة516.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيغانم الرحمن عبد سجاد ازهر71818271821021008

القانون كلية/كربالء جامعة515.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيالعالي عبد قيس جمال مريم71819271822066017

القانون كلية/كربالء جامعة515.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحسن حميد جمعه ختام71820271822102045

القانون كلية/كربالء جامعة514.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيمحمد عيدان علي جنان71821271822052008

القانون كلية/كربالء جامعة513.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعبود حسين محمد سجاد71822271821048027

القانون كلية/كربالء جامعة513.0الخارجياتكربالءادبيجاسم جعفر رزاق اسراء71823271822401003

القانون كلية/كربالء جامعة512.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعلي محمد جاسم غالب علي71824271821031133

القانون كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن كريم ابراهيم تبارك71825271822067011

القانون كلية/كربالء جامعة512.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيحسن نور عبد امين محمد71826271821017056

القانون كلية/كربالء جامعة511.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعبود حمزه عباس حيدر71827271821011036

القانون كلية/كربالء جامعة638.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائينجم سهيل الرزاق عبد بشار71828271841005039

القانون كلية/كربالء جامعة615.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحمد صالل كاظم علي71829271841002123

القانون كلية/كربالء جامعة605.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم محمد جاسم هللا عبد71830271841005138

القانون كلية/كربالء جامعة604.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيجعفر حسين ضياء علي71831271841015031

القانون كلية/كربالء جامعة600.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعبد صالل حسين محمد71832271841002158

القانون كلية/كربالء جامعة590.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيجله عباس رعد ياسمين71833271842101033

القانون كلية/كربالء جامعة590.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائينجم جبار احمد جابر71834271841002040

القانون كلية/كربالء جامعة590.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد مهدي رياض محمد71835271841005239

القانون كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجبار فاضل ناصر زينب71836271842058169

القانون كلية/كربالء جامعة583.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود عبيس احمد بنين71837271842056041

القانون كلية/كربالء جامعة576.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعبد عوفي حسين زهراء71838271842061022

القانون كلية/كربالء جامعة562.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن عاشور عطيوي ضرغام71839271841005119

القانون كلية/كربالء جامعة561.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحبيب عباس فاضل علي71840271841005189

القانون كلية/كربالء جامعة558.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد ابراهيم نبيل زينب71841271842063096

القانون كلية/كربالء جامعة557.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمكمل فاضل سليم خوله71842271842064036

القانون كلية/كربالء جامعة586.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيسعد مهدي صباح غفران71843271852112007

القانون كلية/كربالء جامعة582.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جاسم فاضل عمار71844271851030066

القانون كلية/كربالء جامعة567.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيبريبر شاكر محمود حوراء71845271852056019

القانون كلية/كربالء جامعة547.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقياعجيل حنون ناصر بتول71846271852064019

القانون كلية/كربالء جامعة547.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيحسن ابو محمد حمزه زهراء71847271852065019

القانون كلية/كربالء جامعة544.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيكاظم شاكر محمد حسين71848271851027034

التمريض كلية/كربالء جامعة677.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيراهي الحمزه عبد هادي االء71849271842101003

التمريض كلية/كربالء جامعة675.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيهادي محمد قاسم فاطمه71850271842063130

التمريض كلية/كربالء جامعة673.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيزاير جبار ستار الحسن71851271841005028

التمريض كلية/كربالء جامعة672.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعبود رسول حامد محمد71852271841010099
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التمريض كلية/كربالء جامعة672.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعباس صالح علي محمد مصطفى71853271841035054

التمريض كلية/كربالء جامعة671.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيرشيد بخيت مهدي يحيى71854271841014205

التمريض كلية/كربالء جامعة671.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيمحمد موسى حميد زينب71855231842110028

التمريض كلية/كربالء جامعة671.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمطرود محمد كريم محمد71856271841002168

التمريض كلية/كربالء جامعة670.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعبيد عوده علي بركات71857271842091019

التمريض كلية/كربالء جامعة670.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيوثيج عبدالحسن جبار يوسف71858261841019029

التمريض كلية/كربالء جامعة670.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيشناوه كاظم جواد شهد71859271842055124

التمريض كلية/كربالء جامعة670.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائينعيم الرضا عبد علي سجاد71860221841091047

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمحمد نايف احمد زينب71861271842088082

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةكربالءاحيائيحمزه يوسف حسنين رسل71862271842145003

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائياحمد ابراهيم خليل احمد71863271841019002

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحسن علي عبد ساجد زهراء71864271842058125

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيفارس مخيف خضير منتظر71865271841005308

التمريض كلية/كربالء جامعة669.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسين حبيب صاحب الهدى نور71866271842160219

التمريض كلية/كربالء جامعة668.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيبدر معيدي بريهي حوراء71867241842143007

التمريض كلية/كربالء جامعة668.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجابر حسين طالب بنين71868271842055039

التمريض كلية/كربالء جامعة668.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيبديوي عباس ابراهيم زينب71869271842056136

التمريض كلية/كربالء جامعة668.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيطه الوهاب عبد رائد علي71870281841014015

التمريض كلية/كربالء جامعة668.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعزيز الحسين عبد محمد جعفر71871231841012016

التمريض كلية/كربالء جامعة667.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيخليل عبدالباقي محمد علي71872171841364046

التمريض كلية/كربالء جامعة667.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشلكام علوي تميم محمد71873141841048078

التمريض كلية/كربالء جامعة667.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجعفر رمضان احمد محمد71874271841005225

التمريض كلية/كربالء جامعة667.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيمسير محمود فاضل محمود71875261841026041

التمريض كلية/كربالء جامعة667.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعون عبد حسين احمد ضياء71876271841034027

التمريض كلية/كربالء جامعة666.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيعبدالرضا كمال محمد امير71877231841052005

التمريض كلية/كربالء جامعة666.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيشاهر الساده عبد علي استبرق71878271842070001

التمريض كلية/كربالء جامعة666.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيعبيد بربر عماد اياد71879231841004010

التمريض كلية/كربالء جامعة665.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيبريسم الكاظم عبد جواد فاطمه71880271842091090

التمريض كلية/كربالء جامعة665.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكطافه يتيم علي زهراء71881221842175075

التمريض كلية/كربالء جامعة664.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائياحمد عبدهللا نعمه غصون71882271842060142

التمريض كلية/كربالء جامعة663.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيامين احمد هادي زينه71883271842081036

التمريض كلية/كربالء جامعة663.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيصباح عباس خضير حوراء71884271842087022

التمريض كلية/كربالء جامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عوده عالوي منار71885251842062636

التمريض كلية/كربالء جامعة662.0للبنات السرور اعداديةكربالءاحيائيحمزه سرحان رحيم زينب71886271842066011

التمريض كلية/كربالء جامعة661.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيرمضان هاشم محمد رقيه71887271842062057

التمريض كلية/كربالء جامعة660.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعظيم علي محمد كوثر71888271842057121

التمريض كلية/كربالء جامعة660.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعلوان حمزه محمد نور71889271842067048

التمريض كلية/كربالء جامعة658.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيكاظم مصحب شاكر زينة71890231842117079

التمريض كلية/كربالء جامعة658.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعلوان فاضل عباس اسماء71891271842058012

التمريض كلية/كربالء جامعة658.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمادي حسين احمد فاطمه71892271842060148

التمريض كلية/كربالء جامعة658.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيابراهيم االمير عبد قاسم مدارك71893271842060179

التمريض كلية/كربالء جامعة658.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيجاسم جبار علي ضحى71894221842216009

التمريض كلية/كربالء جامعة657.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمحمد خضر صباح تبارك71895271842068025

التمريض كلية/كربالء جامعة657.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبد خضير رزاق حوراء71896271842088044
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التمريض كلية/كربالء جامعة655.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل عباس فاطمه71897231842114077

التمريض كلية/كربالء جامعة655.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيراضي كاظم عبدالواحد والء71898271842060233

التمريض كلية/كربالء جامعة655.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيسليمان شعالن عامر رغده71899221842203043

التمريض كلية/كربالء جامعة654.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح صفاء شهد71900271842063112

التمريض كلية/كربالء جامعة654.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيالمحسن عبد مالك نبيل زينب71901271842072023

التمريض كلية/كربالء جامعة653.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائينكه سلمان خالد مريم71902271842081056

التمريض كلية/كربالء جامعة653.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيشهيد عون عبد يوسف زهراء71903271842096014

التمريض كلية/كربالء جامعة653.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالخضر عبد حاكم مازن الهدى نور71904271842063157

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيحسين هادي العباس عبد نوره71905261842155011

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد خليل محمد نبأ71906211842139137

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهلي حسين محمد نبأ71907121842105139

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءاحيائيمحسن سلمان ابراهيم افراح71908271842086002

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيهللا عبد هاشم رحمان تبارك71909231842116007

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس علي فؤاد نرجس71910231842117138

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيغازي وادي ناجي فاطمه71911271842071043

التمريض كلية/كربالء جامعة651.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد خضير حميد مها71912271842063147

التمريض كلية/كربالء جامعة650.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيمحسن حسين سعد ضحى71913231842117101

التمريض كلية/كربالء جامعة650.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائينور شمسي عامر زهراء71914271842087037

التمريض كلية/كربالء جامعة650.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيعوفي حواس عدنان سراب71915271842054015

التمريض كلية/كربالء جامعة650.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيفالح ريسان واصف هبه71916221842394056

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيشالل خلف غيدان هدى71917211842139152

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحسن حميد علي بركات71918271842088023

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحميدي مريخ علي وديان71919271842054030

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجاسم هامل رعد شهد71920271842055125

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبادي كاظم عماد زهراء71921271842069053

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيمرزه هليل صباح علياء71922271842076027

التمريض كلية/كربالء جامعة648.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمود فضيل سليم زينه71923271842060110

التمريض كلية/كربالء جامعة647.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد سعد حيدر نبأ71924271842055194

التمريض كلية/كربالء جامعة646.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعوده جاسم صباح رسل71925271842081024

التمريض كلية/كربالء جامعة646.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيرندي حسن سالم زينب71926161842202067

التمريض كلية/كربالء جامعة646.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد علي عفيف أنعام71927271842065002

التمريض كلية/كربالء جامعة646.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود سيد الحسن عبد سجى71928141842080029

التمريض كلية/كربالء جامعة646.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيراضي جابر ذياب هبه71929241842144065

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيكامل محسن احمد بنين71930231842080017

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحاجم طالب فالح رؤى71931231842109053

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعبد عواد قيس عذراء71932211842145072

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيعويجل حريب خضير رشا71933261842112011

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعبادي خليوي جاسم دعاء71934271842062044

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحمد اجحالي كاظم زهراء71935231842092079

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم هادي محمد سلمى71936231842120099

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيحمزه نده نعمه تماره71937231842093025

التمريض كلية/كربالء جامعة645.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف جاسم كريم اسراء71938121842094010

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة640.8للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيالنبي عبد رزاق اياد شهد71939151842057033

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة636.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجابر كاظم عادل غدير71940251842101108
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البيطري الطب كلية/كربالء جامعة624.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعباس الصاحب عبد االمير عبد تبارك71941271842063037

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة608.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد طاهر طالل حسنين71942271841005056

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة606.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائياالمير عبد الحميد عبد كمال مهدي71943271841029074

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة593.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيوحيد سهيل دريد اوس71944271841034008

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة593.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمحي علي واثق نور71945271842067049

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيكريم تركي فهد فاطمة71946261842120130

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة584.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمناف كامل رعد اسراء71947271842057007

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة582.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبود هادي علي مهدي71948271841005323

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة576.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائياألمير عبد عدنان نزار زهراء71949271842087043

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة576.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمود فوزي ياسر ايه71950271842056032

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة574.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد ناظم اشراق71951271842060018

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة567.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيباذر كاظم جواد كاظم71952271841021039

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة566.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيلفته الخضر عبد العالي عبد مقداد71953221841035192

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة565.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيعبد بدري االمير عبد محمد71954271841011077

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة559.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد بالل علي71955271841005159

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة557.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيعلي حسين نصير جنه71956261842134011

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة556.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائينافل الحسين عبد سعيد زهراء71957291842050072

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة555.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيحسن فؤاد احمد حيدر71958271841027015

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة553.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيسهيل مدلل عباس الحسن71959271841009015

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة552.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائياسود حسين قاسم محمد71960271841007083

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة549.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعباس علي زهير محمد71961271841008064

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة547.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حميد رعد تقى71962141842142008

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة546.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيمنديل شاكر احمد عال71963231842128033

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة546.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيبحر وحيد راجح نهى71964271842064127

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة546.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيحسين سعد ضياء مرتضى71965271841008071

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة544.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيغصة لفته جميل الهدى نور71966221842172067

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة544.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيراضي محمد قابل محمد71967231841014083

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة543.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيمصحف صحن هيثم علي71968271841035038

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة543.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي باسم بنين71969271842057024

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة542.0الخارجيونواسطاحيائيحربي ضيدان موفق قيس71970261841400016

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة540.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيفليح طاهر فائق مهيمن71971221841095026

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة540.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيعوفي حواس سعد ضرغام71972271841021025

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة539.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيكاظم مهدي احمد علي71973271841015024

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة539.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيزعين خلف سليم بنين71974221842115012

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة538.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان خضير قاسم غيث71975231841009073

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة536.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي ياسين عامر داود71976111841152008

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة535.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم نعمه توفيق غيث71977271841005204

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة534.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمذكور خلف رسول احمد71978151841071013

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة533.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكلو هادي سالم نظر71979271842063150

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة533.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيجبر علي كريم حسين71980261841005025

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة532.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجهادي عبيد مهدي محمد71981271841005266

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة531.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائينعمه االمير عبد فاضل دعاء71982271842144020

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة529.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهلهل المحسن عبد صباح نور71983101842221064

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة527.6للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن فليح ميثم مصطفى71984131841259023
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البيطري الطب كلية/كربالء جامعة527.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد كريم غالب اسراء71985131842118011

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة527.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جويد عدي خضر71986111841026054

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة526.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيبداي عرب عادل مؤمل71987101841026199

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة524.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم قحطان حنين71988271842063048

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيداخل عودة عبدالرسول علي71989221841026026

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة523.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم حمزه ثامر علي71990231841020161

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة523.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد عزيز حامد هدى71991271842068126

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة522.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيجاسم منصور حسن زينب71992271842064058

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة522.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيخلف العباس عبد خضير سمير71993271841036044

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة522.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيجباس مهدي صالح مهدي71994271841007098

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهادي مجيد كريم مقتدى71995151841011116

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة521.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسن علي حكمت هدى71996271842160236

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة521.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيطاهر عباس علي محمد استبرق71997271842160002

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة520.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسين محمد ايات71998271842055023

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة519.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيمحيسن فاضل محمود ايالف71999231842128008

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة519.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم الكاظم عبد علي مالك72000141842134102

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة519.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير حميد سجى72001271842088093

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة518.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمهدي خضير ياسين زينب72002231842114050

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة517.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيمحسن الصاحب عبد حسين علي72003271841024044

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة517.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعلي جاسم الستار عبد احمد72004241841001017

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة516.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيجاسم علوان مصطفى محمد72005271841030054

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسين حمزه مرزه زهراء72006261842108056

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة516.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسن اسماعيل جميل فاتن72007271842091086

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة515.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيكعيد محمد الكاظم عبد زينب72008271842097010

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة514.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي ابراهيم هادي غدير72009271842055145

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة514.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيخفيف عذاب نوماس سجاد72010231841051046

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة513.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيخضير تايه عامر يحيى72011271841021062

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة513.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيصخي لفته عواد احمد72012271841036006

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة513.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيعواد هللا عبد محمد السالم عبد72013111841016048

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة512.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي مظفر هذال دعاء72014251842062186

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة512.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيداود احمد علي سيف72015271841005113

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة512.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد ايوب بدور72016271842160029

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة511.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسن فليح سعد ورود72017271842091128

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة511.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةكربالءاحيائيحسن علي حيدر اسالم72018271842145001

الزراعة كلية/كربالء جامعة519.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيمزهر محي هادي دعاء72019271842059031

الزراعة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيجعفر عباس خضير حسين72020271841036026

الزراعة كلية/كربالء جامعة503.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيجدوع االمير عبد نعيم رقيه72021271842087032

الزراعة كلية/كربالء جامعة498.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين الرضا عبد حسين هدى72022271842060227

الزراعة كلية/كربالء جامعة496.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعالوي حسين ناصر حنين72023271842062040

الزراعة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيجواد حسن محمد علي فرقان72024271842068100

الزراعة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعيسى شهد غانم رقيه72025271842079033

الزراعة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيهاشم مطشر مسلم سمانه72026271842144035

الزراعة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمهدي جاسم عواد فاضل72027271841014124

الزراعة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيصالح حوير الهادي عبد حسن72028271841008011
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الزراعة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيمحمد نعمه زهير سيف72029271841034021

الزراعة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلي عزيز نبيل بنين72030231842117028

الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد السالم عبد محمد مصطفى72031271841015051

الزراعة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد خضير تمارا72032271842068027

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائينايف شعالن محمد عبدهللا72033231841016018

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيمخيف عذاب الحسين عبد رباب72034271842054008

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيوادي فرحان حسين تبارك72035271842055041

الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيجسام راشد عاشور احمد72036271841009009

الزراعة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيثامر حسن احمد مصطفى72037271841152050

الزراعة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيضاحي موسى عمران حوراء72038271842081018

الزراعة كلية/كربالء جامعة443.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيخضير ياس حيدر مؤيد72039231841031091

الزراعة كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيناصر الهادي عبد محي فاطمه72040271842055162

الزراعة كلية/كربالء جامعة441.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيسلمان علي عبد كاظم أسامه72041271841009002

الزراعة كلية/كربالء جامعة441.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعنيسي كاطع حسين براء72042271842160030

الزراعة كلية/كربالء جامعة511.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعناد كاظم هللا عبد دعاء72043251852059099

الزراعة كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيزيدان خليف سالم بنين72044271852064022

الزراعة كلية/كربالء جامعة503.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيجبار حسن فالح زهراء72045271852065026

الزراعة كلية/كربالء جامعة494.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيمحمد مجبل حسين زهراء72046281852062015

الزراعة كلية/كربالء جامعة481.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيمراد علي نورالدين حسين72047271851019028

الزراعة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيطوفان عبد الحسين عبد فاطمه72048271852087052

الزراعة كلية/كربالء جامعة480.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيالحسن عبد جوده الرحمن عبد حيدر72049271851034014

الزراعة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيخضير ابراهيم خليل بان72050271852054005

الزراعة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيكعير زغير حسين زينب72051271852063065

الزراعة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيطاهر ربيع مسلم مهجة72052281852052039

الزراعة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيعوده ناصر كاظم سوسن72053271852092013

الزراعة كلية/كربالء جامعة469.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيدحام صكبان الحسن عبد زهراء72054271852068033

الزراعة كلية/كربالء جامعة469.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين كيطان حامد ندى72055231852098063

الزراعة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد كريم حمزه غفران72056271852055057

الزراعة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيمطرود غازي سامي وديان72057271852072079

الزراعة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيهادي قاسم عامر رقيه72058271852059033

الزراعة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحمود هاتف اياد حيدر72059231851251101

الزراعة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد هادي حسن رقيه72060271852068028

الزراعة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيحربي علي عادل عبير72061271852052054

الزراعة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيمحسن الحسين عبد حسين زهراء72062271852076008

الزراعة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيمطر حاشوش صبيح رفاه72063271852087022

الزراعة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيعريبي مايح حمزه نور72064291852079033

الزراعة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيموسى حمزه محمد وفاء72065271852062092

الزراعة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هذال صائب حسين72066271851013039

الزراعة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيهزبر كاظم عزيز دعاء72067271852088032

الزراعة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيهاشم احمد نبيل سجاد72068271851008039

الزراعة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد رضا ناظم حنين72069271852055016

الزراعة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءتطبيقيصالح عبدزيد مسافر زينب72070271852102019

الزراعة كلية/كربالء جامعة464.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيهادي ناهي جفات حال72071291852153004

الزراعة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيخناوي كريم عباس اسراء72072271852056002
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الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيحسين مخيف محي فاطمه72073231852142047

الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيحسن وذاح رحيم علي72074271851046072

الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيضاحي نصر الكريم عبد حوراء72075271852081003

الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيناجي بدر عباس حوراء72076271852160040

الزراعة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلي نايف مهدي زينب72077271852095026

الزراعة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيمحمود شكير احمد ذياب72078271851011015

الزراعة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيالصمد عبد حميد مصطفى زهراء72079271852052039

الزراعة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيعبد حميد باسم محمد72080271851036062

الزراعة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عبيد عالوي امير72081271751035008

الزراعة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيهادي فرحان العظيم عبد محمد72082271851046102

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعطيه شمران خالد كرار72083271851030070

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيعلي العباس عبد الحسن عبد زهراء72084271852065022

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيماضي الحسن عبد رحيم االء72085271852160009

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيعبيد راضي جابر حسين72086271851154049

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيخليل الحسين عبد حمزه اسراء72087271852091007

الزراعة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيكريم الرضا عبد ضياء تمام72088271851154035

الزراعة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن هاشم فاضل وجدان72089271852062091

الزراعة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد حسن الحسين عبد علي72090221851367013

الزراعة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عون عبد علي نور72091271852057087

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيحسين علي حسنين نبراس72092231852147024

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيفارس ذياب شاكر حيدر72093271851013054

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيسباهي عبد عباس زهراء72094271852076012

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد قاسم ربيع ياسمين72095231752119075

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيناصر علي عبد ميثم حسن72096271851019018

الزراعة كلية/كربالء جامعة459.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيمحيسن عباس حكمت زهراء72097271852065018

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحسن بدر نور منتظر72098271751001169

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيعون عمران مسلم عقيل72099231751173029

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمه هاشم نعمان الهادي علي72100111851013025

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيهللا ضيف هادي برير نرجس72101271852058148

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيناصر عباس ثامر ايات72102271852160016

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيجبر صالح محمد خاتون نرجس72103271852067054

الزراعة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقينعيس عبد العباس عبد هند72104271852091098

الزراعة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءتطبيقيحويش مهدي صالح غدير72105271752096015

الزراعة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيعزيز سعيد فائز العابدين زين72106261851002025

الزراعة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيكاظم كريم جاسم تقى72107271852069006

الزراعة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيخضير هواش محمد صفاء72108271852083025

الزراعة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيحسن عباس علي هللا عبد72109231851038036

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيخوان عريبي عبد مصطفى72110271851021053

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيعبيد االمير عبد عادل مصطفى72111271851013162

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيفرحان جوده كريم ايمان72112271852076004

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيماضي الحسن عبد رحيم حوراء72113271852160038

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيرحيمه الساده عبد مهدي علياء72114221852095011

الزراعة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيعبود هللا عبد طريهل عمران72115251751046027

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيمدحي محمد كاظم ايات72116231852110003
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الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيعباس لفته فاضل حنين72117231852110010

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد هللا عبد احمد مصطفى72118271851001130

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيعبد حسن واثق رواء72119271852081007

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمهدي اسماعيل فارس محمد72120231851067092

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيخضير ياس حامد كاظم72121231851016031

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيفرمان حسن عدنان محمد72122231851031037

الزراعة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءتطبيقيحسون شعالن االمير عبد مشتاق72123271751040017

الزراعة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن عباس ناجح احمد72124271851021004

الزراعة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيرزاق جدوع خليل والء72125271852058169

الزراعة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عباس محمد مريم72126251852083039

الزراعة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد حسين كاظم بنين72127271852052016

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيمحمد حسين امين محمد الحسن72128231851007006

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيجاسم ظاهر حمزه الكاظم عبد72129271851007057

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعباس لفته محمد مصطفى72130271851007114

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعبد كريم مسلم عبد مهيمن72131271851002264

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعبد محمد مشتاق تبارك72132271852087014

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيجاسم ناظم جاسب زهراء72133271852056029

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد صالح محمد يوسف72134271751013149

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم محمد بنين72135271852062013

الزراعة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعلي جعفر صادق سحر72136271852055048

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلتطبيقيحمادي محمد قحطان مرتضى72137231851250021

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجاسم مهنه الرضا عبد ايمان72138271852058017

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيجاسم حسين علي طيبه72139271852081012

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيجاسم حسين هادي عبدهللا72140231851033048

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيامير ابراهيم امير يوسف72141271851030097

الزراعة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجبار شاكر احمد زهراء72142271852058063

الزراعة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعبيد علي حسين حيدر72143271851011012

الزراعة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيالساده عبد الحسين عبد رحيم رسل72144271852087020

الزراعة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعبيد هاشم صباح نبأ72145271852095045

الزراعة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيفالح محمد مقدام رقيه72146271752056045

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلتطبيقيمنذور ديلي اياد شهالء72147231852136009

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن حمود حسن رسل72148271852072028

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعطيه جبار حيدر شهد72149271852055050

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيعلوان سلمان سوادي دالل72150271852112003

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقياالمير عبد رشيد حيدر كرار72151251851007175

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيشمران كريم جواد ارجوان72152271852095002

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعباس جليل عباس حنين72153271852160036

الزراعة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعبد علي عبد محمد عباس72154271751010053

الزراعة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيكوير حميد ناظم محمد72155271851032058

الزراعة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد حسين حيدر زهراء72156271852057046

الزراعة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحمادي علي صباح ترتيل72157271852088024

الزراعة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيجاسم محمد غضبان ايات72158271852089008

الزراعة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيفليح حمودي صباح احمد72159291851026005

الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيخلف علي هادي رسل72160231852100019
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الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيثامر حسين كاظم الهدى نور72161271852062081

الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيسعيد الحسين عبد حيدر تقوى72162271852057027

الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم محمد عالء72163271851150113

الزراعة كلية/كربالء جامعة448.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيشنون هادي حسن سيف72164271851153038

الزراعة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحسين سعودي كريم زينب72165271852062045

الزراعة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعبد عبادي الكريم عبد محمد72166271851005068

الزراعة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعوده حنون سعد القاسم72167231851007007

الزراعة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمغير كاظم حسين هللا عبد72168271851002125

الزراعة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيدعاج دحام عامر ازهار72169221852171003

الزراعة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيغريب شهيد عادل احمد72170271851154007

الزراعة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيحسن غالي باهر المختار عمر72171271851045042

الزراعة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيشنتر كريم جعفر احمد72172271851015002

الزراعة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيسعيد غافل زهير زهراء72173271852080030

الزراعة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد مهدي عادل حسين72174271851002070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة616.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعون عبد شرقي باسم عباس72175271821003065

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة613.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيحسين علي حسن سجاد72176271821012009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة550.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيخضر محمد جاسم احالم72177271822097003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة544.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيذياب حمود جعفر فاطمه72178271822075020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة536.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيتركي نايف غالب داليا72179191822229009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيحسين نجم ميثم منتظر72180271821150103

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة530.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعلي عبد حسن خالد حميد72181271821031063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة524.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيطارش حمود شاكر سيف72182141821028063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة523.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعباس اسماعيل يوسف ضحى72183271822067046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة523.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيمحمد ياسين النبي عبد دعاء72184271822052011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة523.0المختلطة االبتهاج ثانويةقار ذيادبيحمادي االمير عبد اياد احمد72185221821215001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة520.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيراضي يوسف عقيل حسين72186271821003036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعزيز عليوي ميثم عباس72187231821173039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة515.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحميد الحسين عبد جمعه محمد72188211821077145

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة515.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيحبيب ظاهر سعيد عزيز72189271821037030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة514.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيجاسم سلطان مصطفى سيف72190211821255009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة514.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيكاظم حسين صدام عدي72191211821255012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة514.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةديالىادبيزيدان عيدان سالم احمد72192211821255001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة512.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيجعاز احمد حيدر مرتضى72193271821021063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيكريم محسن ميثم فاطمه72194271822099078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة510.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيهايت اسماعيل وليد هبه72195261822106047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة510.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيطالب فرحان سامي براء72196271822141006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمحي راشد معن شروق72197271822050048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيهللا عبد صاحب محمد علي72198271821011067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحمد صالح حسن حوراء72199271822094024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيراشد صافي عدي سجاد72200111821151035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيجواد صادق صفاء علي72201271821030036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيمحسن فاضل حبيب محمد72202271821026033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0المختلطة المسائية الميمونة ثانويةميسانادبيماجود عيدان صباح رسول72203281821154007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيالحسين عبد فاضل حيدر فاطمه72204271822098045
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبييسر مجيد حميد كريم72205271821016108

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحبيب صاحب حسين هللا عبد72206271821044071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيعون عبد الحسين عبد علوان حسن72207271821040009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة504.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيالحسين عبد حسن سمير علي72208271821003083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعبود علي محمد الحسين عبد رسل72209271822107031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة504.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيسدخان قاسم احمد زهراء72210271822093015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة503.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعمران زعيل عباس استبرق72211231822196001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحمادي مهدي محمد كاظم72212271821011071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيحسين مهدي احمد مصطفى72213271821017063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعلوان حسين علي كوثر72214271822067055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيحربي حسين مالك علي72215271821016095

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيستير مكطوف سليم نسرين72216161822221026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات المنار.ثكربالءادبيعبيد هادي كريم زهراء72217271822050038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيحسن هاشم شاكر امير72218271821023003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيحسين محمد احمد زينب72219271822078025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيكاظم اسماعيل قاسم علي72220251821116028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعزيز محمد حيدر الفقار ذو72221271821031073

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيمحمود عباس محمد عباس72222211821034027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبياالمير عبد حسن نبيل حسن72223251821116010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيكزار عامر سالم صادق72224271821024031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعباس خضير هيثم أديب72225271821011001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعيدان عكله جسوم العزيز عبد72226271821049090

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيعباس فاضل فرج هللا عبد72227211821073013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعلوان فنخ علوان حسين72228231821065012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيعصواد زيد عبد نبيل امير72229271821006007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيشبيب خزعل نوري حمزة72230211821039014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعبود عباس جمال الحافظ عبد72231261821013070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعطيه جلوب علي ساره72232271822102091

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبييحيى الحسين عبد عالء حسنين72233271821030012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبينصيف كاظم علي هللا عبد72234271821003074

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيعاصي حمادي جواد علي72235271821024045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيرسن نفاوه عليوي ماجد72236271821045032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبياسماعيل الواحد عبد طعمه حسن72237271821006014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيكاظم حمزه جابر محمد72238271821023012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيوهاب محمد جاسم فاضل72239271821049123

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيحسين الرضا عبد كاظم مصطفى72240251821116050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبي عبد موسى عامر علي72241271821045024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيحسون موسى وديع امير72242271821045006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيمصحب محمد اكرم عادل72243271821012011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمحسن مراد شاكر فؤاد72244271821044098

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحميدي جاسم عالوي مهيمن72245271821038116

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيطوكان حسين جبار صادق72246221821086036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيالرضا عبد علي ناجح امير72247271821037010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعباس اسماعيل حيدر رقيه72248271822067017
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيلفته عبيد مهدي باقر72249231821196003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعلوان لفته رضا رحمن72250271821031074

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعافص عليوي ابراهيم ايمن72251271821011010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيهللا عبد عطشان عباس بنين72252271822109014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيحسن فليح االمير عبد حسن72253271821048010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيمحمد كاظم جواد كاظم72254271821011070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيمظلوم عجيل سعد حسن72255221821021010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحمزة عبيس فاضل حسن72256271821011017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيحسن عبد قاسم محمد72257271821153069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيحمود الحسين عبد فالح منتتظر72258261821004069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيجوده هادي عالوي عامر72259271821045019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهوس علي سعد مصطفى72260151821003122

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيحسين فخري أحمد جميل فيصل72261211821211029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيبيج الحسين عبد حميد ليث72262271821022038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيسلمان جبر عبيد حيدر72263231821058014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيحمود جاسم الكريم عبد هللا عبد72264231821005016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيزكر حسين عدنان رسول72265271821049060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيشوكت عثمان شت رده زه شاناز72266271822140080

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعلي هاشم محمد بركات72267271821017011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحسن جبر حمزه حنين72268271822094022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيراشد عباس مهدي الرحمن عبد72269271821003071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيتومان عاشور ضايع علي72270271821003086

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيحامد سامي عدي امير72271161821031005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيتويه علي عبد تركي مثنى72272271821024059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعبد محمد علي حسن72273271821049029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيمنسي قربوز باسم كرار72274271821031146

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيجاسم هاتف رياض صادق محمد72275241821159023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيدهيرب مطشر صادق حيدر72276261821013044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيرضا محمد ضياء حسين72277271821045007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيهاشم عوده حسين عالء72278271821022030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجابر مهدي علي زهراء72279271822099043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعلوان الكاظم عبد ماجد كاظم72280271821044102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيحمزه ابراهيم احمد بثينه72281271822090006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيجاسم كاظم ابراهيم كاظم72282211821007033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيشالكه جبار علي محمد72283271821016130

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيعلوان المهدي عبد فالح سجى72284271822078034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيفرهود حمود حسين عباس72285271821049081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعوده فاضل جبار محمد72286271821049133

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمزهر الرضا عبد تكليف خلود72287271822094028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبد نايف صافي العابدين زين72288271821038040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعبد موسى ابراهيم زهراء72289271822106013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيسلمان حسين مؤيد زهراء72290271822093021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيغالي نعمه صبيح عباس72291261821016027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيصلبوخ غازي خميس سالم72292281821103006
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيصخيل بغداد نايف والء72293271821031212

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعلوان عباس جابر كرار72294251821116034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيكاظم عطيه حمزه غفران72295231822094015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0الخارجياتكربالءادبيجواد حميد جاسم صابرين72296271822401070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبياحمد شهاب جاسم علي72297211821008040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبد نايف صافي باقر محمد72298271821038086

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيباقر صادق محمد حسن72299271821016024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيفيروز نعمة محمد حيدر72300271821011037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيعلي حسين جبر زينب72301221822132007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءادبيعلي حسين مهند مصطفى72302271821035018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيجساب عطشان غانم اثير72303271821030002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعذاب سالم علي حيدر72304231821065016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيمحمد اللطيف عبد فوزي محمد72305271821037046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيعباس جعفر حمزه حسين72306271821153028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمعيوف محمد باسم عذراء72307271822088061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيسلمان عفلوك حسين مجتبى72308271821154063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمرزه عليوي احمد حسين72309271821038022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيسودي خلف فاضل ايمن72310231821197004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيجبر الكاظم عبد عباس حسين72311231821008047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيحالن سلطان قحطان وسام72312271821151039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيمزهر الرضا عبد صالح حيدر72313271821020020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعباس هاشم حيدر تبارك72314271822081006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيالعباس عبد كريم علي وفاء72315271822053036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيجعاز جوني جبار حسين72316261821175007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعيسى ابراهيم محمد نور72317271822054032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيياس خضير موفق مؤمل72318121821003080

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيباقر صالح عباس محمد72319271821044125

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيعبادي كاظم الجليل عبد نسرين72320271822066019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيسالمه فاضل علي حسين72321261821026016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد الحسين عبد مسلم عبد آصال72322271822140002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحامد فنطيل علي سجاد72323271821049070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعلي نايف حيدر مريم72324271822095034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيدويج هللا خير حسين علي72325271821017045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمشنشل كاظم اسعد حوراء72326271822088020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعليوي الكاظم عبد جواد غيث72327271821020047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمناور نعمه حسين حوراء72328271822099025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيحميد الستار عبد الرضا عبد محمد72329271821016129

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم صالح فواطم72330271822142038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيهللا عبد المحسن عبد منعم اسراء72331271822093002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيعبود هللا عبد نجم زهراء72332271822142025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمهدي نعيم الكريم عبد ارتقاء72333271822109003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيحيال هللا عبد الرضا عبد قصي72334221821086057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيابراهيم فاضل عباس حمزه72335211821077050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيناجي عباس فاهم علي72336271821154051
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجابر حسين جابر ايات72337271822050008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيعويد كاظم اثير منتظر72338261821201160

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيجاسم ابراهيم الحسين عبد علي72339271821049111

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيمحمد جالل رياض سجى72340271822106025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبينعمه محمد محمود مريم72341271822108035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيراضي مراد نبيل حنين72342271822102038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبد كمون كاظم عباس72343271821038058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعليوي حمزه سعد عباس72344271821044060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيضاحي حمود شاكر فارس72345271721151034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعون مهدي مجيد محمد72346231821173063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيمصطفى لطيف محمد سيف72347271821154036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيسعيد خضير الجبار عبد كرار72348261821008051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعوده نعمه حسون يوسف72349271821016174

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحمزه المحسن عبد فارس مصطفى72350271721049143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيجوده حسين علي تبارك72351271722066004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيمخيف عذاب الزهره عبد حيدر72352271821153033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيحمود فدعم حسين ريهام72353271822076019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحمود حمد هاشم ايثار72354271822102016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلي حامد باسم بشير72355231821009022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحميد هادي قاسم علي72356261821151017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعفات حبتور لطيف سعد72357271821048028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيكصاب درفاش شاكر محمد72358271821045037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض عبد محمد باقر72359131821012030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن هادي رياض احمد72360141821210004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحسون علي حسين كرار72361271821049127

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاكول جعفر فاضل احمد72362151821001008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعبد حسن حيدر حسن72363271821044022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيجاسم حسين خالد كمال72364271821038082

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبيد فاضل علي محمد72365271821038091

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات المنار.ثكربالءادبيراشد عبود علي هديل72366271822050082

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيالواحد عبد احمد منذر سجاد72367271821153042

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيمعارج تركي غازي فاطمه72368271822142035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيزعيل حسين علي يوسف72369261821013156

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيحمزه هادي حسن مقتدى72370271821016160

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين الزهاوي ثانويةالنجفادبيعطية كامل صباح هللا عبد72371251821006016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعلوان عبود محسن امير72372271821003011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيجابر عجمي صباح اسماعيل72373271821154006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيباني عبادي فريد تبارك72374271822142012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيكريم حسين علي ضحى72375271822108028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيحسن اسماعيل حمزه فاطمه72376271822095029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيسرحان ذياب علي زينب72377271822099051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيحسين شهيد رزاق سجاد72378271821048024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيجعفر محمد باقر سمير علي72379111821003021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيحسين حميد حسين ويسي72380211821083027
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىادبيحسين ناجي جعفر حسين72381211821050003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيعبيد محسن مهدي اياد72382231821173011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيمسير ثجيل سالم احمد72383271821154002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيناجي حسين علي ايات72384271822099011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيفرهود اديب عماد زمرده72385271822107035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيهادي عبد كامل فاطمه72386271822097024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيرجب رضا حيدر ضياء72387271821049077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعلوان كاظم سالم لواء72388271821048056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيدوخي مطر زرار عباس72389261821033037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحسن هادي صالح امير72390271821049011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيالساده عبد هادي صالح هجران72391271822054033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبياسماعيل كاظم محمد ابراهيم72392271821038002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيعبد حميد صالح مهدي72393261821021026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسين محمود باقر72394101821160010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيهاني عبود عماد نبأ72395271822104042

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيالرضا عبد حمود شمخي زيد72396271821030025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيمساعد طرفه صباح ابراهيم72397261821024001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيتليل فيصل محمد مهيمن72398261821013143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعباس علوان عباس سيف72399271821011044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيجاسم جالل وجدي احمد72400271821011006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعون عبد عباس خضير حسين72401271821021025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيكريم عبيس نعمه بنين72402271822094019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيعبيد نجم حميد طالب72403271821025017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبياألمير عبد عباس رزاق احمد72404271821022004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبينعمه ناظم عماد اميمه72405271822078007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعبود هادي محمد ياسين72406271821003151

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيكناد بهل جبار محمد72407271821020061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيعلي سلمان مهند احمد72408231821195001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيداود غازي سعد محمد72409231821027041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيكطامي كريم فليح علي72410271821049114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيفرهود ياس ستار حسن72411271821048009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجسوم برهي جبار طارق72412231821009061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيهادي علي سالم حوراء72413271822078017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيبنيان عالوي عباس فاضل72414271821110022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيحبيب عباس محمد بنين72415271822146006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيجبر محمد ظاهر مرتضى72416271821038099

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات المنار.ثكربالءادبيكاطع مكلف سالم نجالء72417271822050074

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيسلمان علي مختار حسن72418271821003024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيعبد ناجي محمد فاطمه72419271822108031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيالحسين عبد االمير عبد الحسين عبد ايات72420271822067004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمرزه مهدي حسن مهدي72421271821016167

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعطية سلمان عمار صادق72422141821028065

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيفليح نعمه حسين علي72423271821017047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيشياع هاتف عامر شمس72424271822140041
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيرضا محمد رجاء سرى72425271822099057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبييوسف احمد منعم محمد72426271821022047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيراضي عباس مجيد مرتضى72427271821022053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيجبر مهدي رضا محمد72428271821048060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجواد طالب سعد رنا72429271822099031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم مازن مصطفى72430161821312021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعلي زيد عبد علي غسق72431271822099072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيكاظم علي رسول بنين72432271822095004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيمحسن كاظم محمد جنان72433271822070008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيعبيد حمزه هادي زهراء72434271822084018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيدهام عطيه جبار حسين72435271821024014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيحنش راضي صباح زينب72436261822086026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين الجبل ثانويةديالىادبيعلي حسين عالء سجاد72437211821036010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيخليف مطر عون عبد علي72438271821038069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيحسن الزهره عبد نجم محمد72439271821016143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيفليفل هادي محمد الدين صدر72440251821052003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيالحسين عبد الرضا عبد محمد زينب72441271822067029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيفياض ضيدان الحسين عبد عباس72442231821031026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحمد كريم راضي دعاء72443231822117029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيهللا علي عليوي ستار زينه72444271822075014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحنون كاظم حيدر ايات72445271822050009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم جليل عمار علي72446141821061096

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيصلبوخ هاشم الزهرة عبد مرتضى72447281821019074

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيحسين مجيد سعدي يوسف72448271821151041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمهدي كاظم حسين مصطفى72449261821006078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيمشاري حبيب هادي حسن72450231821068012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءادبيعلي كاظم فالح صفاء72451271821112006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعبيد علي نشأت احمد72452271821049010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعلوان بخيت اياد فاطمه72453271822095028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيالحوس ابو رضا عقيل رقيه72454271822142020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمياح سلمان احمد فاطمه72455271822088067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيجنابي عمران هاتف الرحمن عبد72456231821052046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيكامل عباس فاضل مصطفى72457231821003089

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيتاغي شاتي الرحمن عبد قصي72458261821154014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيجليل سامي عادل محمد72459271821003115

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيابراهيم ساتر اسامه زيد72460261821006033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحسين عليوي حسين احمد72461271821011003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيناصر الساده عبد حيدر سجى72462271822104027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحطحوط رزاق حسين سرى72463271822088048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيمحمود سالم ادعير كاظم72464281821019060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيحريج فيصل خالد صادق72465291821014104

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيخنيفس الكاظم عبد محمد جاسم72466271821044019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيياسر محمد جاسم سجاد72467221821375008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيصالح محمد طعمة جاسم سجاد72468181821129007
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيعلي كريم الرضا عبد باسم72469271821153019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيخلف الصاحب عبد عايد مصطفى72470231821052094

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيساري طلب نوماس محمد72471231821009117

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيعلي عبود يحيى نرجس72472271822072024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعلي حسين احمد ايمان72473271822067073

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيهنون محمد جاسم علي72474271821016076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيعسر تكليف قاسم نور72475231821252108

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيطارش العظيم عبد صدام رقيه72476121822125044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكشاش حسن عبود بنين72477271822104006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكاظم صالح سعد علي72478271821038066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيراضي زيد  عبد عباس غني72479271821011068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيعزاوي حسن نزار بسمان72480211821202001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيشالل حسن جاسم أمير72481231821007002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيمجيد كامل حيدر المجتبى الحسن72482231821004011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبينطاح أصالي كاظم علي72483231821052068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيصخل محيسن محمد اسماء72484271822075002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيموسى حسين حبيب حسين72485271821003027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيحبيب حسن علي عبد فاطمه72486271822075021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيسعيد جليب الرضا عبد تبارك72487261822087012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعيدان شمخي االمير عبد محمد72488261821047159

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعلي االمير عبد علي حسين72489271821020016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيعلي حسين علي ايمان72490271822078010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبياطلس علي عبد عباس سجاد72491271821038044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيافليفل عباس سالم عقيل72492271821037031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسن جميل ماجد بنين72493271822109016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيالكريم عبد علي جعفر حسين72494271821150034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيحبيب عطيه محسن حبيب72495211821014010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمحمد سالم رضا احمد72496271821016002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمحسن فرض صالح بنين72497271822099016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيزراك عبيد حيدر كرار72498271821031150

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمطر عبد سالم وليد72499271821044151

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيمحمد فرج سمير سرى72500261822073008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيشبيب هللا عبد علي هللا عبد72501111821021081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيفنيطل مظلوم هادي زهراء72502271822098025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيالكاظم عبد الرسول عبد يعقوب حوراء72503271822067014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيحسين الواحد عبد رائد مرتضى72504271821022049

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيرضا قاسم موفق علي72505271821154053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيداخل يوسف ايوب مصطفى72506271821038101

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيسلمان داود كريم حسين72507271821026010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيذعذاع شايش حسين دنيا72508271822099029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيرفيش حمزة سعيد ماهر72509261821047149

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيدحام اسماعيل ماجد منال72510231822104029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلادبيجياد حسن محمد نوره72511231822123030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبياسماعيل محسن كريم نبأ72512271822102138
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات المنار.ثكربالءادبيطاهر جواد رائد سرى72513271822050045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيهللا عبد حسن ميثم علي72514231821014072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيحمزه نعيم واثق زهراء72515271822142026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيجاعد كلو نصر هدى72516271822067069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيثامر النبي عبد الرحمن عبد ثامر72517271821153022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعمران شبيب ظاهر محمد72518231821065037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيمحمد علي حسين زهراء72519271822108016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعاشور حمد حيدر طيبة72520231822110036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيكربول الكاظم عبد أثير أنور72521231821196001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحمد عيسى الكريم عبد فاطمه72522231822117084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيمنشب عباس سالم واثق72523271821038119

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطادبيفرحان عبيس عدنان علي72524261821204007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيهللا عبد مطر حمزه عباس72525271821016062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحسن فليح عدنان سجاد72526271821049067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعطيه كاظم أحمد الريم ميس72527271822098049

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعبود عطيه كريم ياسين72528231821033089

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيخضير عزيز بدري ياسر72529271821045052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيذيبان راهي شهيد ذيبان72530271821049059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيكاظم رحيم نعمه موسى72531251721017038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيعلوان سلمان محمد حازم72532211821260004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحسين محمد هزبر اباذر72533211821223002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيجبار حسين هادي هدى72534271822066023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعبود طاهر عباس سجا72535271822106023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعبود محسن عقيل غدير72536271822141033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيمرزه عليوي احمد زهراء72537271822075011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيماضي سلمان حسين هللا عبد72538271821003073

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيهنيد كاظم عالوي خديجه72539231822116004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيشلش داود حسن زهراء72540231822122018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحسين ناصر علي عبد شهد72541231822125026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكاظم صالح علي حسين72542271821038029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيداهي عبد كريم هاشم72543271821016170

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعباس محمد طالب حيدر72544261821020017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيطارش ناظم مهدي صالح72545241821011020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيركاض مونس جاسم محمد72546161821351019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيحمزة شهاب هللا خير عقيل72547281821016036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيعباس طالب محمد حيدر72548231821018014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيناصر جواد حنون محمد72549291821001141

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيخان بابا كريم مهدي ساره72550271842160132

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة551.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيهادي عبد وليد حسين72551271841001078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة546.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيجاسم زاهي حسوني اثمار72552271842069001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة540.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعبيد حسين سلمان اسيل72553271842081004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجسام عزيز عادل غصون72554271842058209

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة537.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمحمد فضل محمد زينب72555271842068067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة532.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيعلوان عبد عادل ايمان72556271842070004
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة523.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعباس فاضل عباس حسين72557271841002062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة520.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيفرهود ياس ستار ضرغام72558271841002101

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعلي العباس عبد طالب دنيا72559271842059033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن االمير عبد قاسم نور72560271842056276

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيمهدي محمد احمد رضاء72561271842065016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحسن كاظم هللا عبد زينب72562271842089039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة518.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد محسن هللا عبد الهدى بنت72563271842062022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة517.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيبريسم عليوي االمير عبد رحاب72564271842076012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة517.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيعبد جميل رائد حيدر72565271841027017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة517.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد علي ميثم رسل72566271842089018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة516.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيمحمد مردان علي كاظم72567251841052021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة516.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيخضير حاتم عقيل رسل72568271842059035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة514.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحسن االمير عبد حيدر محمد72569271841002161

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيمناع االمير عبد كامل براء72570271842069018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالزهره عبد نعمه حامد بنين72571271842058051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعلوان هللا عبد محمد زينب72572271842087052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة512.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيدبعون رشيد حامد علي72573271841007055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة512.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيصالح مهدي محمد أبرار72574231842092001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة511.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيابراهيم حميد فاخر مآرب72575271842060178

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة511.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحسون طالب فايق فاطمه72576271842089062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيمزعل جهاد علي امين72577271841046002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيساجت مهدي محمد جاسم72578271841011011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيالزهرة عبد عزيز حيدر نور72579271842160222

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة509.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعمران كاظم حميد زينب72580271742057071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة507.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيدغبوش أحمد فائز زينب72581271842057079

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة507.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيجواد رسول علي طه72582271841027033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة507.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعوض حسين صالح تبارك72583251842084126

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة507.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحسن صالح عدي محمد72584271841014167

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيهادي الرسول عبد فاضل غدير72585271842063120

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيأمين عباس ضياء الهدى نور72586271842057141

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيحسن حميد هيثم نرجس72587291842058050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيعلي احمد جمعه منتظر72588271841015054

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيخضير عبيد محمد ورود72589271842081070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة505.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيفارس االمير عبد حسن امنيه72590271842057014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة504.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائييوسف الرضا عبد انس رسل72591271842063064

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة504.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيفاضل النبي عبد موسى علي72592231841009072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة503.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيخالوي شهيد الرضا عبد زينه72593271842079052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة503.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيفرحان خضير ياسين انسام72594271842076001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءاحيائيكاظم محمد جاسم علي72595271841025017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمراد محمد محسن زهراء72596271842067028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعبيس عباده عبيس داينا72597271842052033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد رضا محمد مصطفى فاطمه72598271842056219

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيزوير مجهول الرزاق عبد انعام72599271842087012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمرار داخل علي زهراء72600271842063080
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحميد غازي عالء مريم72601271842056245

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعلوان ابراهيم احمد مروه72602271842091107

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنين البيان ثانويةكربالءاحيائيالهادي عبد محمد عباس الهادي عبد72603271841032022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعلي حسن كريم علي72604271841033027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم علي اديان72605271842068003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعزيز علي عزيز بنين72606271842088028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيسريبت حميد رعد منتظر72607271841034073

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيطخيخ غانم علي حنان72608271842160044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحسين عدنان قيس هدى72609271842088147

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح وسام مريم72610271842064116

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيحمادي حاتم رياض هدى72611221842147036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالواحد عبد شريف محمد قاسم ايالف72612271842063021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين جاسم نزار علي72613271841014119

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيسعيد رضا محمد حازم علي72614271841011041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعبدوش دودان إسماعيل خمائل72615271842087028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حامد الحليم عبد ايمان72616271842065006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيعبود حميد فائز علي72617271841150083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيعبيد عبيس علي حسين72618271841011022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائييوسف هادي محمد مريم72619271842091111

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد حواس خالد زينب72620271842087047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيهاشم هوين عباس زينب72621271842052053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيابراهيم طراد حبيب احمد72622231841173002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد سالم حسين زهراء72623271842057058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائييعقوب علي يوسف امير72624271841024006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيرفيش كاظم عباس مصطفى72625271841007093

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيعبد والي جبار حنين72626271842087020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيعيدان هادي حسن سارة72627271842102020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحسين محمد علي محمد عالء72628271841019040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيجاسم لعيبي خضير مريم72629271842069092

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد عبداالمير مرتضى زهراء72630271842056131

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيهويدي جعفر محمد علي72631271841001144

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحسون علي محمد محمود ضحى72632271842079061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذياحيائيشاكر ريسان رسول منتظر72633221841099020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيكطان حسين كفاح نبراس72634271842160211

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحسن علي محمد جاسم بتول72635271842079012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيفرحان سلطان االمير عبد حوراء72636271842063053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجدوع عباس رائد ايات72637271842160020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيكاظم ابراهيم احمد زينب72638231842114044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر سعد حسين صادق محمد72639131841210006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد الدين جمال محمد فؤاد محمد تبارك72640271842056054

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيالزهرة عبد رزاق علي زهراء72641271842064049

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحسن حميد مهدي علي72642271841014116

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيكطان حسين نجاح باقر محمد72643271841150098

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيحبيب علي عادل ساره72644271842095038
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبدعلي عبدالحسين حيدر فاطمه72645271842056206

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيكعيد صكب محمد هاجر72646271842055210

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيشهد كاظم نهاد ياسمين72647271842101034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود مهدي صالح حوراء72648271842056066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعبود ناصر احمد زهراء72649271842068050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين علي مازن نور72650271842056277

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيغافل طاهر عزيز حوراء72651271842069028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيكاظم الساده عبد عالوي سكينة72652271842160140

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعلوان هاشم سعد هدى72653271842057152

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيهتر السادة عبد كاظم أمير72654271841002033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائينجم عبد احمد تبارك72655271842057028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي احمد مروه72656271842056235

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحميدي محسن رابح زهراء72657271842054011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعلوان حسين علي صفا72658271842063114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيفجر وحيد محمد حسين72659271841150044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين نعمان سالم العابدين زين72660231841251099

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم عالوي طيبه72661271842087063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيهللا جار حسين صاحب ختام72662271842069030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيجواد عبدالحسن صباح هللا عبد72663271841008037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيجاسم كاظم لفته مهند72664271841153076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبداالمير مجيد مضر مباركة72665271842056231

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيياسين راضي كاظم محمد72666271841014173

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير ياس اكرم72667271841002024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيليلو محمد قاسم احمد72668271841005021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعميش مخيف رحيم زهراء72669271842059043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيراضي ساجت احمد سها72670271842081041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد قاسم علي فرح72671271842160183

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيداود جوده محسن فاطمه72672251842102034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيبريسم عبادي غالب زهراء72673271842055100

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائينجم الهادي عبد صباح بنين72674271842052018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيسعيد رشيد محمد فاطمه72675271842095057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحميد الحسين عبد محمد زينب72676271842079047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي العباس عبد الرحمن عبد تقي محمد72677141841018115

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيجواد كاظم أكرم حوراء72678271842091030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعباس موسى منذر علي72679231841027044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيصاحب خضير الحسين عبد منازل72680271842061050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيوحيد بريسم االمير عبد زينب72681271842091058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيالمهدي عبد سعد رائد غاده72682271842087068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيصاحب مجيد سعيد زهراء72683271842056109

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحصو كاظم الحليم عبد بنين72684241842144014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيجاسم ناجي احمد هدى72685261842107103

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيس قاسم بنين72686271842060040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيسعيد كريم حاتم ياسمين72687271842076041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيخضير نجم محمد يسرى72688271842056298
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحسين عبيد محمود حنين72689271842081015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعاصي حمادي جواد سجى72690271842052060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسلمان حمزه حمودي مصطفى72691271841005284

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد وثيق عباس72692271841002106

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعبيد وحيد كريم اسراء72693271842068009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيياسين طه مرتضى اسراء72694271842063004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيكريم علوان عباس ياسمين72695271842069117

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائينصيف عباس عون عبد حنين72696231842114023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة470.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيمهدي علي عبد عالوي رؤى72697271842079030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة469.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحنف محمد باسم براء72698271842091017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيحميد جميل صبحي ميس72699191842152021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزاير علي كريم محمد72700151841020053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيحسن نور نعمه اسراء72701271842063005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة468.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيهجام عزام الزهره عبد بنين72702271842052019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيسلمان حميدي محمد انوار72703271842101004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد حمزه رغد72704271842088059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعباس عبيد طالب زينب72705271842063091

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيصنيدح خيال محمد عامر72706271741019034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجبل هادي ميثم زهرة72707271842058147

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمحمد جبار عامر رعد72708271841010048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة467.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالزم جخير ماجد زينب72709271842063095

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعبيد عبيس خضير اسيل72710271842057011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيهالل عواد جاسم مصطفى72711271841030057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيعبد علي مكي غيث72712231841256046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعليوي ناصر ابراهيم علي72713231841009055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة466.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحسن عريبي هللا عبد ايمن72714271841002037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحمود جاسم خيري الحوراء زينب72715271842081032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسرداح علي عباس منتهى72716101842129020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيعبود مكطوف حامد زهراء72717231842126037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة465.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيكاظم عباس الكاظم عبد زينب72718271842101017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيشخير هادي عماد اسراء72719271842094006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيحمد الحسين عبد جميل فاطمه72720271842067038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة464.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيحميد المحسن عبد غدير غيث72721271841154047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيياسين حسن الكريم عبد مريم72722271842095063

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيشنين هادي كريم براء72723271742059022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيراشد علي ضياء سجاد72724121841007072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة463.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعليوي عبيد علي زهراء72725271842068058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم كمال مصطفى معاد مصطفى72726141841042048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيشمخي هللا عبد خضير زينب72727271842087048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيناصر داخل عاجل نيران72728251842075045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحداوي مهدي صالح مصطفى72729271841005288

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمنصور العادل عبد سمير علياء72730271742055155

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيجعفر حسين عبود عروبة72731251842068030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيهادي صادق عالء صادق محمد72732231841041021
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيمسعد فاضل احمد غصون72733231842082034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة462.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد الحسن عبد ذوالفقار علي72734231841007071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائينبهار هللا عبد احمد ندى72735271842052084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيحسن رحيم محمد داليا72736231842086019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي مصطفى علي هللا عبد72737271841005143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة461.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيكاظم نوري كاظم صباح72738271841011038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيغانم عبدهللا الهادي عبد يسر72739271842070034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيمحمد عبيد ابراهيم هبه72740271842052093

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيناجي ابراهيم جميل طفوف72741271742052055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمطلك جاسم حسين علي72742231841002114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائينوري الواحد عبد فراس ايناس72743231842087028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة460.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيهللا على عباس احمد سيف72744231841169035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسميج الحسن عبد محمود محمد72745141841008083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعواد علي حكيم هيلين72746271842069114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيمحمد ناجي رسول علي72747271841150080

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسين حيدر محمد72748271841151030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي طالب جاسم بنين72749231842090043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيخليل ابراهيم باقر حسين72750171841178020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيفاضل عريبي محمد سرى72751231842117088

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيمحسن شالل احمد شيماء72752231842106034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكريم عبد كريم زينب72753231842142108

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة459.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد اطياب72754231842128002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيركن بخيت جبار الهام72755271842147004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيحسين جاسم حيدر زهراء72756271842096013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن صادق وصفي حسنين72757271841005059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيحمود شاكر سليم زهراء72758231842102018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائينور مالك مسلم غصون72759231842149021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيجبر ضيول عامر بشرى72760271842069019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيرضا محمد سعيد محمد محسن علي72761271841001143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسن محمد ناصر حسن محمد طفوف72762271842055138

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين دخل سرحان هدى72763271842056290

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيهاشم خزعل احمد حنين72764271842055053

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيحسين عباس خضير بنين72765231842153013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيناصر حسن كاظم الفقار ذو72766271841010046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيخلف ضاري دلف حسناء72767271742091027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلوان حمزه عباس زينب72768231842271154

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبهلول حميد جواد علي72769151841003025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائينصار هاشم كاظم حيدر72770231841040017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة457.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد ثائر علي72771231841012069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحمود صاحب زمان زينب72772271842055110

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائياالئمه عبد كامل علي نرجس72773271842055200

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيعباس مكي رافع زينب72774231842121038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعلي عباس فيصل عباس72775271741035021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيابراهيم حسين نبيل منتظر72776271841008083
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعاجل ناهي هادي فاطمه72777231842098092

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جبار علي رقيه72778271842055077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيجبر محمد فائز فاطمه72779271842088120

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحميدي ياسين علي سميره72780271842160142

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيتايه الزهره عبد جابر اسراء72781271842071002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيمكي صخيل فارس حوراء72782231842130010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمحمد عبوسي خضير خوله72783271842067024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحسين ناصر فاهم ضحى72784271842058195

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيسعيد محمد مهدي صالح فاطمه72785231842082038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمهدي باقر هادي مهدي محمد72786271841002174

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهللا عبد حمزه احسان عال72787231842271213

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد خضير صاحب بنين72788251842170056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيعبود بدر عقيل عمار72789231841065020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيمحل كاظم حيدر مرتضى72790231841058034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيهللا جار حسين زيد عبد هاني72791231841042117

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحميد حسن علي سيف72792151841007062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيياسين جبار جاسب احمد72793271841150009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعمران مهدي ايهم ميمونه72794231842127052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيمحسن خالد وليد محمد72795231841025035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم محمد مصطفى72796271841005296

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمظلوم روكان صباح ايناس72797251842170039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة454.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعباس ساجت مطرود دعاء72798271842081022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيخسران عواد حمزه رسل72799271842052040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيراهي عباس عالء زهراء72800241842220337

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيحمود عبدزيد خالد العابدين زين72801271841154020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيجاسم محمد قاسم رند72802231842114031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيسمير عبيد علي انعام72803271842055015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحمزه هادي احمد نبا72804271842089070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحسين جفط شنان سميه72805271842064077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيغالي عبد خالد حسنين72806271841001059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيعلي احمد محمود مصطفى72807271841019076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد مهدي رافع حسين72808231841006032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيموسى محمد زعيم مصطفى72809231841009102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد محمد صادق رتاج72810231842271103

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صاحب فارس مريم72811251842062622

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعبد نجم علي صفا72812251842111032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائييوسف يعكوب محمد محمدعلي72813261841001175

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعبد شاكر صباح رانيا72814241842082030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيشلتاغ حسن فالح حيدر72815241841008044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة453.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيشتيت طعيمه علي حسنين72816271841002054

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيبنوش حنين سلمان مؤمل72817221841077071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيمحمد جبار ستار تبارك72818271842093011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيطاهر شاكر يوسف بنين72819271842068023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيهاشم ناصر احمد ختام72820271842068039
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمدلول عمران ثامر فاطمه72821231842087193

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائياحمد الحسين عبد محمد المهيمن عبد72822231841007058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيصبيح حسين كتاب محمد72823231841252143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيحسن ابو حميد سالم نبأ72824261842116081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائياالمير عبد لطيف علي ياسر72825231841020320

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيهللا عبد عليوي حسين هللا عبد72826231841001041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحطحوط علي سالم زينب72827231842096037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيحسين مانع علي زهراء72828221842125082

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيجاسم حسن علي زينب72829271842087050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيكاظم عيدان الدين عالء فاطمه72830271842059072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم صالح باسم عالء72831251841001164

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيسلمان هاتف أياد زيد72832251741014080

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعاتي هاشم خالد علي72833121841026072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيجياد صخيل سعد حيدر72834241841015027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد هاشم االمير عبد والء72835251742122168

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبد اكريم رسول اثمار72836271842055002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيجوده مطر عالوي حسين72837271841011021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد نعمه محمود ليث72838271841021042

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد الحسين عبد حيدر سنار72839231842087155

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيشناوة عيسى حسين محمد72840221841018055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيصبح حسن الزهره عبد ابراهيم72841231841164001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكريم صادق براق كوثر72842271842063135

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعطيه داخل ضياء شهد72843271842083048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيطاهر محسن ابراهيم مرتضى72844111841003025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمود غالب نزار اشرف72845251841031077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفاحيائيكاظم محيسن عبدهللا حسين72846251841013008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيحمد الحسين عبد علي حسين72847231841008050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيحسون جاسم سمير هبه72848231842121076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيجاسم عبد حسن مروه72849231842139039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيناهض مهدي عدنان هللا عبد72850121841026058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيحسين شون هيثم محمد72851241841034031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة450.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيكاطع علي حسن سيف72852271841020026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيكاظم هادي فؤاد فاطمه72853271842094047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيخضير عيسى كاظم وليد72854271841002210

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائينور حمزه حسن هبه72855271842063168

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيحمزه جاهل جبار أكرم72856251841049001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس رسول ستار رسول72857251841001111

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيشمر مهدي حسن وسام72858231841033105

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم داخل علي سيف72859241741015046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبد لفته سمير هللا خير72860241841207114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد حسين حيدر رغد72861251842122060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبيد شهيد الكاظم عبد ايمان72862251842170037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم جواد نورس72863231842077103

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيدخيل جبار ميري ايمان72864251742059051
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة449.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد ضياء عبدهللا72865231841005094

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هللا عبد حسن الرزاق عبد72866141841047066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعمران داهي علي رقيه72867271842056091

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائييوسف حميد محسن مجاهد72868271841153061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيهاني يوسف صباح لطيفه72869271842063139

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات األهلية الصدر آمنة الشهيدة ثانويةكربالءاحيائيكاظم مجيد سعد شغف72870271842074010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم االمير عبد رياض بتول72871231842088027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيالحوس ابو رضا حيدر شيرين72872271842069070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعاجل كاظم مسلم مروه72873251842059413

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعبد زيد عبد عباس زينب72874241842095060

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد هادي ماجد سجى72875241842124092

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيراضي سوادي عواد رقيه72876271842069040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائينعمه راضي رحم ايه72877221842309002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيهداد خضير رشيد ابرار72878271842091006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيسليط شنان محمد فاطمه72879271842067040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيخنيطل ظاهر كاظم فاطمه72880271842069084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود مكي عدنان محمد72881251841031679

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيناصر جواد العظيم عبد مرتضى72882251841009258

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعمران فاضل علي محمد72883251741122132

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعلوان محمد االمير عبد محمد72884231841001082

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيناصر خوام مسلم زينب72885251842059283

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعطيه عباس الحسن عبد مريم72886251842059430

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيحسون كريم عبيد اقبال72887241842085003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي حسان ساجت رقية72888241842120069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة447.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيموسى كامل مصطفى محمد72889271841002171

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيابرش عبدنور جعفر الهدى نور72890271842160218

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيجبر طراد الكاظم عبد حيدر72891271841036039

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيطالب كاظم راضي بتول72892271842052016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيصالح مهدي حيدر بنين72893271842079014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجواد كاظم عادل امير72894271841005034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيالواحد عبد االمير عبد ستار مسلم72895271841020057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيخصاف حمد كاظم ختام72896231842271090

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيمحمد كاظم جواد ندى72897231842127058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيجاسم حسين ضايف محسن72898291841005092

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عبود عدنان الحسن72899241841069004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيكريم يونس قيس حسن72900241841006009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد طالب سالم محمد72901251841031651

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفاحيائيحميد عبود مهند زهراء72902251842077010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمطلق عباس خضير طالب ابو72903251841044010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح شنان علي72904251841031458

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمهدي صالح علي زهراء72905251842070079

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيجبر شالكه ازهر وائل72906251841151151

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيحسن نور عبد عدنان قحطان72907271841152040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر علي هاجر72908251842103007
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيحسن علي عادل رونق72909221842165027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيخلف سلمان احمد ضحى72910231842082029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيمحمد جاسم علي شروق72911271842096018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحمد ماجد صالح مالك72912271842055187

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجاسم جواد ربيع االء72913271842055005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيحمادي الرضا عبد سالم ورود72914231842111076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيجعفر رسن عبد محمدحسين72915261841028105

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيغاوي هادي االمير عبد بنين72916231842165002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكرم هاشم اسماعيل هدى72917121842112148

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعبود مجيد اسعد مروان72918251841012125

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيوحيد وناس راشد نهى72919241842114260

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعبيد شدهان تايه الهدى نور72920271842052089

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيفاضل كاظم حسين محمد72921251841150322

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيحيوان الحسين عبد محمد فاطمة72922241842094096

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيفضاله حسن علي حسن72923231841014016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة445.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم غني غسان حسين72924141841016032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيجبر عبود اموري فاطمه72925271842067037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيصفر خالوي بادي حوراء72926231842122016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيخضير عبيد نجم دعاء72927231842271098

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيزويني علي نوري رسل72928271842058102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيمجهول كاظم سالم محمد72929251841051033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكماز كاظم جواد زهراء72930291842052114

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيمظلوم علي عامر منتظر72931231841038102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عبد جابر ستار72932241841002033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم خميل جاسم دنيا72933241842101022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبود مظهر مازن منتظر72934261841012156

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيشعالن علي جابر كرار72935231841002144

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحمادي حسن رزاق زهراء72936271842160094

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة443.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشيركه محمد محمود حسين72937151841015024

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة443.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجواد ناصر محمد فاطمه72938271842056218

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة541.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيطاهر محسن ماجد حسين72939271851001035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة529.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيحمزه محمد باسم بنين72940271852067011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة529.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس محمد زهراء72941271852067032

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة524.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيجمعه الزهره عبد عيد نور72942271852062084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة523.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيكريم كامل محمد علي72943231851173036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيجاسم خلف كاظم احمد72944271851013015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة517.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسين رضا حسين أفنان72945271852064002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلوان نعمه مهدي الهدى نور72946271852064099

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة508.0للبنين المدى اعداديةكربالءتطبيقيحمزه ابراهيم علي عباس72947271851026004

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة507.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيالقادر عبد الرزاق عبد العظيم عبد مرتضى72948271851002227

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة506.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعبود ناصر الخالق عبد حسين72949271851011008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة503.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان طعمه احمد زهراء72950271852091038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيحساني مهدي الرسول عبد مهدي72951271851151089

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم كاظم جميل البنين ام72952271852068004
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيشنو دخل محمد الدين عز72953271851150111

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة502.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيشخير باقر جبر ابراهيم72954271851023001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيعيدان كريش حاجم نور72955271852052078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيصاحب الزهره عبد الرسول عبد محمد72956271851015070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة501.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد مهدي تحسين مهدي72957271851002259

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيضايف لطيف فرحان االء72958271852085001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحمزه جاسم حمزه فاطمه72959271852062057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيالزهره عبد ستار صالح ياسر72960271851013176

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حمزه صبحي رسل72961271852068027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة499.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيسالم عباس حبيب زهراء72962271852079015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيمحسن طعمه رعد فاطمه72963271852076018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعلي ابراهيم علي حسين72964271851030026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة498.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيدخيل حسن علي رضا72965271851013062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيمحيل علوان حيدر مرتضى72966271851004074

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيتركي مسفار شاكر امير72967271851027015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة497.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعبد خدام منصور ابرار72968271852160017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيعباس محمد غسان شمس72969271852079034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعباس عامر زمن سحر72970271852091056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيمحمد علي اياد زينب72971271852054013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيعبدهللا مزبان قاسم ضياء72972271851046055

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان حسن حسين براء72973271852065003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحسان مجور عالء منتظر72974271851024094

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيشافي هاشم ياسين علي72975271851013105

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة495.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقييحيى حميد امجد جنات72976271852065008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحويش هادي محمود نبأ72977271852055080

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيحسن كريم عباس احمد72978271851005006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة494.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيالهادي عبد علي نوري فاطمه72979271852062066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة493.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم صالح امير72980271851007008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعباس محيسن فارس فاطمه72981271852064081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة492.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيعلي جواد محمد ميثم جلنار72982271852065007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقينصير صبر علي عبدالجبار72983271851027052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي فؤاد فاطمه72984271852060040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة491.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعلوان هللا عبد الزهره عبد رقيه72985271852160056

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيحسين غانم دحام انوار72986271852080009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيخالد الرزاق عبد طه صفاء72987161851358041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين علي عبد حافظ ضحى72988231852098044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيرجب جليل فارس مناجاة72989271852059079

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيحسن نوري محمد صباح محمد72990271851152059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة490.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد ماجد كامل علي72991221851046052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقييوسف مهدي علي حسين72992271851152016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيعون عبد جدران شلتاغ سعد72993271851150079

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيحسن عبد حازم سيف72994271851153037

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيرايح مرهون فاضل دعاء72995271852059027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة489.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيفلحي جواد عباس مرتضى72996161851043132
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيعلوان كاظم رائد بيداء72997271852097002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيحسن جميل فوزي زينب72998271852059054

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيباباخان كريم حميد زهراء72999271852059038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيعبد كاظم عدنان كاظم73000271851013120

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيعكله شمران حمزه بهاء73001271851009013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيمرزه محسن ناظم زهراء73002271852091045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقينهار لفته علي حسن73003271851004017

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة488.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيمسير كاظم خيري زينب73004271852091047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيكريم جبار نوفل زهراء73005271852060023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعباس فاضل رافد زينب73006271852060027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعبد الزهرة عبد علي االء73007271852063010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيرضا عباس خضير آيات73008271852057003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيكاظم مرواح شاكر ميثم73009271851013172

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسن كريم كاظم مصطفى73010271851002241

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد ناجي ميثم ضياء73011271851021023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة487.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم محسن غانم ساره73012271852094027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيفاضل فياض حسن سجى73013271852072048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيشياع حسين عباس نرجس73014271852065050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيحسن بهلول عباس حوراء73015271752052030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحسين احمد حيدر رهف73016271852063044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيعلوان عبيس خضير زهراء73017271852061014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيعون عبد حسين محمد علي73018271851009068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيراهي الحمزه عبد الحسن عبد غفران73019271852052058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيالرضا عبد لفته هاشم رقيه73020271852095015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيدرويش شاكر سمير هدى73021271852060057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسن زيد عبد جبار سجى73022271852064062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيشبيلي صالح توفيق سجاد73023271851001047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيجبر يوسف صالح هدير73024271852076029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة485.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقينصار حسين رضا اسراء73025271852072002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيكاظم محمد عباس كوثر73026271852061025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيعاشور سلطان احمد مهدي73027271851032065

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد المجيد عبد زهير هللا هبة73028161852170043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيعبد هادي عادل ايمان73029271852085003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيجازع محمد خالد رقيه73030271852087023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيعنتر خضير جاسم ايات73031271852076002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم مهنه خليل استبرق73032161852254002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيفرج مطر شمخي زهراء73033271852160062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيعلوان نعمه الجبار عبد اسحاق73034271851008005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقينهار لفته حسن ايمان73035271852160019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعبود حميد حازم حسن73036271851001023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد علي حسين73037271851005021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيعبود حسين علي كرار73038161851352172

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسون طعمه حسون73039271851150043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيحنون جاسم ثامر نور73040271852091093
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيشاكر علي عبد نعيم جمانه73041271852087015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيحسن عباس فضل اصاله73042271852059008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيكنزوع محمد جاسم حيدر73043271851034012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيهليبي علي جبار محمد73044271851002189

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيوذاح ناجي عباس حيدر73045271851034013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد ابراهيم قتيبه نبأ73046271852055078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم حميد االمير عبد فاطمه73047271852067045

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعبود الحسن عبد صالح زهراء73048271852055027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيشهد الحسين عبد يعرب زينب73049271852079026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحمود امين رائد علي73050271851001072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد الزهره عبد محمد اسراء73051271852058009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعصمان كريم ماجد ليث73052271851005057

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيحسون راضي جواد هدى73053271852052083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيالعباس عبد فاضل رياض وجدان73054271852052086

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيرحيم عباس فاضل منتظر73055271851002256

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة479.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيتايه سلمان عالء زمن73056271852097005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيهاشم عبيد احمد صادق73057271751112010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيصيهود زامل جاسم سعيد73058231851029015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحاجم مغامس خلدون بنين73059271852055010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد فالح زينب73060271852088047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيوادي عوده ساجت ندى73061271852160112

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة478.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيجوده حمد حمادي أريج73062271852088001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيخضير اسماعيل سليم علي73063231851033051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيمطلك فاضل حاتم زينب73064271852071015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيارباط شبل جاسم ايمن73065271851002031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيمهدي صالح غالب شهد73066271852088052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيالرضا عبد الزهرة عبد بشير نرجس73067271852080052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيحسين خلف عنتر براء73068271852089010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة477.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد غانم الكريم عبد احمد73069231851002006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيسلطان نعيمه غازي غيث73070251851116076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحسن الساده عبد حسن احمد73071271751002007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات السلوى ثانويةكربالءتطبيقيصالح مجيد رياض نبأ73072271852084012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيمصطفى موسى حسن رحاب73073271852083009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيمردان مالك عماد بنين73074231852134010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة476.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيشهد الحسين عبد يعرب زهراء73075271852079023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيخليفه حمزه وداعه مريم73076281852077090

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقينصار عبيد محمد ياسر73077231851021052

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيصاحب عباس حسين زهراء73078231852142023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعطيه زيد عبد نعمه سجاد73079271851030038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمطرود محمد باسم رفل73080271852063041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيكاظم طالب ناجي ختام73081271852095013

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيهادي الحسين عبد عيدان حيدر73082221851068008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيجاسم خلف جليل حيدر73083271851153027

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقينكيط صبيح عوده تغريد73084271852160030
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيخلف شريف راسم علي73085221851002069

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعباس حمادي رعد تقوى73086271852072015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيحمزه مجيد نجاح تحسين73087291851007030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيمحمد حسين سعيد دموع73088231852107007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيشبيب محمد ناظم فرقان73089231852110031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيبنيان عالوي عباس نبأ73090271852085012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي ابراهيم ميثم روز73091271852063047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيكريم جبار رضا عذراء73092271852160087

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة474.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعبد هاشم احمد زهراء73093271852057044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةتطبيقيعبد جوده بلبول علي73094241851051016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيمريعي محمد سالم منتظر73095271851034061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيجمعة جاسم رضا سالم73096231851067050

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين التحرير اعداديةالنجفتطبيقيتريجي محمد مهدي ميثم73097251851050012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيطالب زيد عبد احمد زينب73098271852059048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيناصر جميل الخالق عبد زهراء73099161852169044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين المكارم ابو جاسم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيعبعوب جاسم رحيم احمد73100161851054002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيجاسم مصحب شاكر حسين73101271851009028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيهادي صادق عقيل صادق73102231851007040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعبود صادق عادل رغد73103231852142019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيادريب طالل عباس محمد73104271851011040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد عباس هادي قمر73105221852150029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقياعبيد كريم فاضل رواء73106271852091036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيحمزه الكاظم عبد مصطفى محمد73107271851013143

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيحسن مارد صباح محمد73108271851027078

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة473.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جعفر سلمان ايه73109231852092008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيجبر حميد صدام علي73110291851005075

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةكربالءتطبيقيعجزان عبطان جاسب زينب73111271852145002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيخلف حسين زامل حسن73112241851018011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيناصر جبر علي حسين73113271851004022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعبيد الهادي عبد علي الهادي عبد73114231851008048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيغضب هادي هاني احمد73115231851003011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعلك شهيد تركي عباس73116161851029015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيصالح مهدي ضياء زهراء73117231852126019

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيعباس االمير عبد حيدر فاطمه73118231852110028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيراشد سرحان صياح زينب73119271852065028

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجبر اعبيد شافي وديان73120271852058167

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيوهبي الرزاق عبد هشام فاطمه73121271852068062

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقينور العباس عبد وجدي ورقاء73122271852060058

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيصالح محمد صاحب تقى73123271852059022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيظاهر يوسف مايد منصور73124221851306123

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيالرضا عبد عناد فاسم سرور73125291852056044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيسلطان شعالن عبدهللا دنيا73126231852081011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكريم حافظ حيدر سجاد73127141851182006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة471.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعيه ساجت حسن حسين73128271851002060
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة653.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيطالب حسين فاضل هاله73129271842063167

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة641.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبيد نجم ضحى73130271842088104

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة638.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيشياع قصاب غالب حوراء73131271842095021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة637.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيصالح يوسف صالح الندى قطر73132271842091102

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة626.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجابر طعمه عامر شهد73133231842088195

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيمنهي بدر أحمد زينب73134271842087044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة622.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمطرود محمد باسم تقى73135271842063041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة619.7للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد ايتيم حسين علي73136271841005161

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة619.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمحسن كاظم ربيع اماني73137271842055010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة619.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيطرفه تركي االمير عبد حوزه73138271842088050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة615.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائياسماعيل الحسن عبد حكيم فاطمه73139271842064095

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة615.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيعلوان مردان مجيد مرتضى73140271841007089

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة614.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعريم مزيد سمير حوراء73141271842088045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة612.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيدويل مهدي نجاح جيهان73142271842068028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة605.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيالنبي عبد الرسول عبد نعمه فاطمه73143271842057118

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة603.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعبيس حمزه سعد منتظر73144271841002199

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة602.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيالكاظم عبد عباس حيدر حسن73145251841016011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة602.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجمعه عبد عنيد حزام73146271841005047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة600.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيمحسن حسن باقر اديان73147271842094004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة600.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيطاهر هاشم عباس ابتهاء73148271842056003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة598.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعويز كامل عماد مؤمل73149221841031113

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة598.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحسن عباس قاسم نور73150271842056275

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة598.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعبد حسن مهدي رونق73151271842160077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة597.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيسفيح الباري عبد عادل حسن73152221841046013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة595.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيدخل هادي صالح هيلين73153271842057157

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة594.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعطيوي راعي كامل علي73154241841046027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة592.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيكاظم شايش تاجر دعاء73155271842069033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيفنر مطشر حيدر صابرين73156271842088101

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0الخارجيونكربالءاحيائيتايه عبيد نجم حسنين73157271841400005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيكاظم زامل حسن ابتهاج73158261842250009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة589.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيمحمد علوان محسن اميره73159271842095006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة589.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد علي سعيد حسين73160261841023011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيراجي عبيد الزم احمد73161271841002015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيفزاع جمعه جاسم علي73162221841079014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيبطوش موحي عداي حاتم73163291841005026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعلي شريف عقيل فاطمه73164271842091097

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيصلبوخ بريد فرج عوده73165291841005081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيكاطع حسن علي كرار73166271841150092

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد حسين نجاح حسين73167271841011026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيسلمان رحمان عدنان فاطمه73168231842116029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيفهد فراس كريم رسل73169271842055072

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيابراهيم خليل سالم علي73170221841017042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة582.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيحليحل حمود هادي احسان73171261841010001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيجاسم صبر علي حوراء73172221842165022
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيوريور عبد محمد ياسر73173221841017074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة580.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد جعفر صادق مرتضى73174271841010119

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة580.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد حسين جوده دنيا73175271842058094

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة580.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير طاهر عبد غفران73176271842068093

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيفالح مهدي جبار زهراء73177271842063069

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيزناد حميد بدراوي يعقوب73178271841002211

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0الخارجيونالديوانيةاحيائيشطنان هللا عبد داشي محمد73179241841400038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيعاصي هاشم عويد سجاد73180231841052019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعلوان جواد حامد فاطمه73181231842114074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيجرجوك فاضل محمد مرتضى73182271841154060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة577.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيجاسم جوده احمد حسين73183271841020011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة576.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيمهدي كريم سعد زينب73184231842117073

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة576.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيراضي هادي حميد محمد73185271841002160

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة574.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعمران احمد عباس آيه73186231842271037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة573.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسن خضير ياسين دنيا73187231842125024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيمحيسن مزيعل داخل فاطمه73188271842069078

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيباتول مايع منهل احمد73189221841033010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم عطيه حيدر سكينه73190231842119129

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيغانم حسن عالوي رضا73191271841024025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيجاسم عبد حسين علي73192231841173066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيسفاح فياض حسين عباس73193261741018025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيعبد فضل عباس زهراء73194271842101014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيهادي الحسين عبد سعد استبرق73195271842147001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحسين مهدي فالح زهراء73196271842088077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعناد كاظم سالم ختام73197271842081020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحبيب عباس علي ريام73198231842114035

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيدرويش شعالن ميثم رنيم73199271842056094

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيخضير ياس سلمان نجالء73200271842069096

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة567.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحسين محمود محسن فاطمه73201271842064101

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة567.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد كريم رياض رسل73202271842056081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيخضير ياسين محمود مسار73203271842081058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجابر الحسن عبد علي ايات73204271842056025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيابراهيم حمد رزاق تبارك73205271842069025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة565.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيمجيد جاسب علي همسة73206271842094066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعبدالرضا عبيد كريم شهالء73207231842080056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيدايش عبد بطاح اقبال73208271842102004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيمليوخ عباس خضير ختام73209271842069029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيالجبار عبد حسين محمد الجبار عبد مؤمل73210251841052024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحبيتر هللا عبد باسم زينه73211271842079050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي عبد حقي محمد73212271841007077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيابراهيم زغير حمزه زمن73213271842058116

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيكرم علي يونس غفران73214231842182008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعبود جاسم ناصر عذراء73215271842091080

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيحسون عباس محمود مرتضى73216241841016075
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيعلي جندي صالح تبارك73217271842102012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيرضا محمد االمير عبد حيدر أثمار73218271842058001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيعباس عودة ضاجر مهند73219241741039043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائينجم عبد ناظم سكينه73220271842060123

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجاسم تركي طالب مريم73221271842055180

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيالجليل عبد االمير عبد قيس شهزالن73222271842068082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعلي عباس حيدر رقيه73223271842094024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحمزه احمد مهنا بنين73224271842088031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيشعالن عبيد حسين ابتهال73225271842081001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسين صبيح عباس نورس73226271842160227

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعامر معد عمر هللا عبد73227271841005144

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيحطاب علي جاسم زهراء73228231842148012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي عبد الزهره عبد احمد73229271841007002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيسنيسل هللا مال هادي بنين73230271842068022

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاسور الواحد عبد حاكم طيب73231271842056189

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد هللا زينة73232271842101019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيغالب فاخر لؤي آيات73233271842091001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيموسى المهدي عبد صالح رقية73234271842093018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيجبر شفي راضي احمد73235261841003004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيكريم نعيم منذر زهراء73236271842083036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيكريم الرضا عبد حسن زهراء73237271842091042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيغافل طاهر عزيز زهراء73238271842069052

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيكرم عبيد حسن زينب73239271842052050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيجواد حمزة مكي ليلى73240271842064110

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحسين علي أحمد ليلى73241291842053074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيعباس حسن نذير غدير73242271842072026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعالوي حسين يوسف فاطمه73243271842055164

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد عماد سجى73244271842091068

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحمادي كاظم احمد فاطمه73245271842055148

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجمعه حسين عادل فاطمه73246271842056208

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعلي جميل كاظم فاطمه73247271842069082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد حسين حيدر مالك73248271842055186

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد علي عبد مهدي رقيه73249271842160074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيداود هادي علي ابرار73250231842110001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيهادي الحسين عبد عالء زهراء73251271842065027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد علي أبرار73252231842095001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيراضي الكاظم عبد ميثم رضا73253251841122079

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيمعارج محمد حميد غفران73254271842095050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد محسن فارس محمد73255221841028069

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيكاظم عليوي خالد علي73256271841153051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيحمزة عبيد غازي مثنى73257231841043037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيحنون صالح ضياء الهدى نور73258221842108031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيمتعب عذاب ناصر ندى73259271842069097

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائياسود شبل احمد زينب73260241842025014
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيياسين المحسن عبد جاسم زينب73261271842102018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيعباس مظلوم جوده زهراء73262271842097007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيساجت سرحان حسين ضياء73263271841008034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحافظ الحسن عبد سعد هبه73264271842069106

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيدرعان عايد مقدام جمال73265221841036031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيزويد الزم عبد زمن73266271842055082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيخندر كاظم واوي زينب73267271842160126

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمشكور طاهر عبداالمير منير73268251841007273

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيكاظم عدنان حسن سرى73269271842083046

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنين البيان ثانويةكربالءاحيائيمروح سمير ياسر محمد73270271841032034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيكريم الرضا عبد حسن حوراء73271271842091031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد كاظم حسن عباس73272271841035023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجواد حصن رسول صفا73273271842056187

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة539.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيعلوان حسين رضا امنة73274271842054002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة539.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيسليمان هاشم هللا عبد اسراء73275271842072002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيطاهر رحم ثائر نور73276271842069102

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيهدروس عجيل علي نور73277271842055206

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرسول شاكر حامد مالك73278271842056253

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلوان محمد ستار اسماء73279271842160009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيشبيب سلمان حسين علي73280271841024043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيالعالي عبد موسى يحيى بتول73281271842062018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيحسن علي محمد محسن زهراء73282251842068020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيوجر ملوح عناد ايالف73283271842060027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيحاشوش داخل علي محمد73284221841041056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائيحسين الرضا عبد احمد زينب73285251842068021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيياسر جواد حاكم جواد73286271841027011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخالوي هللا عبد نجم مسلم73287241841207289

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيعباس جبار بهلول احمد73288271841150007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعباس خضر محمد منتظر73289271841010132

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيشهيب عبيد حيدر فاطمه73290231842082037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيسلطان عزيز صباح ايناس73291271842095009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيهاشم هادي رسول علي73292271841010076

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيحسن جواد كاظم استبرق73293271842079006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجوده عباس يوسف هللا عبد73294251841045048

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم سلمان عباس فاطمه73295121842094147

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد عامر زينب73296231842127029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيهللا عطا سلمان هاشم حسين73297271841013019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيمراد كاظم يونس تبارك73298271842062032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيدعيم راضي عيسى زينب73299231842119111

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعباس رضا حسن مصطفى73300271841005281

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحمد الحسين عبد حليم علي73301251841009146

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعالوي غازي عالء زهراء73302231842083019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيجبر عبيد علي زهراء73303231842104019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيمحمد جواد ماهر علي73304231841029023
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجواد ابو محمد جابر رواء73305271842055080

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائياعوج مجهول جبير هبه73306241842167016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيفرج حسن فوزي ايمان73307271842067013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسون عبيس خضير تبارك73308241842124033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيحسين حمد كاظم فضل73309221841318011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد االمير عبد ماجد هاجر73310231842127066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيمرجان محي حسن نور73311231842136023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعلي حمزه موسى زينب73312271842059053

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيداود عبد علي زهراء73313271842062066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيمهدي محمد جاسم محمد73314231841172033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائياليذ خربه شهيد زهراء73315241842135019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس علي سالم أيناس73316231842088003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيهليب الساده عبد جواد حسن73317251841045020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيفيصل حسين حميد اقترب73318251841150043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجهادي الحسين عبد علي مصطفى73319251841122209

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيجبير خليف عزيز خلف73320261841202017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحميد حسون الكريم عبد زهراء73321271842056115

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيحسن حسين صفاء زينب73322271842063090

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيالرحيم عبد حسين مالك هدى73323271842096027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعسكر سالم اياد حسن73324221841017014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد محمد صادق محمد ثناء73325271842160041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعبيد طرخان حسن العابدين زين73326271841035014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحمزه جواد عباس حمزه73327231841033029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيراضي كاظم حسن علي73328231841017103

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحسون طعيمه جليل عذراء73329271842069076

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد نجم زهير حنين73330241842124042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيجاسم جواد الكريم عبد جنان73331271842083018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيفواز عون عبد حسن شهد73332271842088099

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعيسى نعمه عقيل عالء73333241841207179

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجابر زكي عمار غدير73334231842142144

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيتمن جبير طالب زهراء73335271842052048

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعيدان ساهي كامل هدى73336231842142198

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيحسين هاشم نجم ايناس73337231842085004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسين اياد زهراء73338271842083031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0للبنين البيان ثانويةكربالءاحيائيعباس عاشور علي محمد73339271841032032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحاحيائينزال علي حسين منى73340181842352027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيهادي علي رحيم حسين73341271841002060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيحلواص االمير عبد عدنان محمد73342271841002167

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيحسن محسن ازهر غدير73343271842071041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيحمود جبار فارس زينب73344231842100028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيساجت محمد سالم كرار73345221841041047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيهادي نوماس محمد زينه73346271842055117

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيدحام كاطع ياسر سرى73347271842160139

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيمطرود علي حسين عال73348271842095047
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيسيود سوادي كاظم امير73349241841207038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيناهي محيسن حافظ بدر73350231841059005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد هادي عباس محمد73351271841009127

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيكاظم محمد جاسم علي73352251841051012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكايم مراد كاظم جواد73353251841122040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسن الكاظم عبد صباح علي73354241841005104

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيجدوع هاشم جبار فاطمه73355271842101024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيصكب عذاب شهاب محمد73356231841257116

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحسين رضا عامر بنين73357231842127011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبد كاظم جواد بنين73358271842088026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعطيه كاظم هادي خديجه73359271842052032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد جعفر بالل73360271841153011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيوزير بردان حاضر الحسن عبد73361241841207168

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيطاهر ساجت عادل ماهر73362261841002042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيياسين االله عبد مضر زينب73363271842059052

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيحسين صاحب صالح زهراء73364241842130032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعباس بوهان خالد انور73365241841016007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيحربي حسين حاكم ريام73366271842087033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيفيروز مالح نوير نايف73367241841152039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائياسماعيل علوان احسان مريم73368231842088280

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجاسم شهيد هاشم نرجس73369271842160214

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيجواي خطار علي حازم73370241841064012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمد حمزه علي همام73371231841020315

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيضاري شاهين علي مصطفى73372271841008073

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيصانت صبري كاظم داليا73373271742059038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيمونس محمود رعد عمار73374251841116027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيكاظم اموري احمد نرجس73375271842089074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيالزهره عبد الحسين عبد علي مروه73376271842062125

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيمجيد الكريم عبد جابر محمد73377261841036015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيهندي حسين علي هللا عبد73378231841021052

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير ياس مريم73379271842069093

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد محمود ناصر علي73380271841154045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيهادي جواد حسن روان73381271842101013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحمزه شاكر حبيب سكينه73382271842089045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيصباح رضا ماجد أسيل73383271842067002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيذياب مهدي حامد رباب73384231842090084

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجياد كريم عريبي غدير73385271842160164

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخطار عبد باسم نرجس73386251842100653

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيعبيد محمد جاسم علي73387271841040020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة633.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيكنيص فاضل عباس يقين73388221852209066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة632.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسان عبيد طالب دعاء73389271852072027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة628.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيمصيخ غثوان موسى فاطمه73390271852068061

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة622.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيهادي تايه جاسم عباس73391271851046057

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة621.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون النبي عبد حميد حسين73392221851233008
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة619.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسن عباس هاشم اسيل73393271852072005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة614.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيغالم حسين ناصر دعاء73394271852065011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة613.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم حمد حوراء73395271852068020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة612.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيكاظم محسن حبيب سكينة73396231852091027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة612.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيمدهوش عيه كاظم بارق73397251851052007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة611.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعوده فاضل رياض رفل73398221852209018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة607.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عبد هادي دعاء73399271852058050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة607.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيالساده عبد كاظم حسين محمد73400271851046099

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة606.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيعباس الصاحب عبد ربه عبد وجدان73401271852080056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة602.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحنيحن الهيل ابو داخل فالح73402221851063036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة600.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحمود حسن طاهر زهراء73403271852072034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة596.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيرسن ثجيل صبار خالد73404221851063011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة595.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعبود محسن علي سيف73405221851063022

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة592.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيبريس سليم كامل حسن73406221851095008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيعبود حسن مهدي بنين73407271852058028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمنحر خوير جامل زهير73408221851046026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيعبيد حميد علي فاطمه73409271852071031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيساهي خلف عدنان فاطمه73410271852068058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيظاهر دخل عايد عادل73411271851046056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيخشان حسين هاني بنين73412271852080017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيسباهي معارج حميد باقر محمد73413221851096056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيسكر يوسف غضبان ضياء73414221851041034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحميد اسماعيل عادل نورس73415271852058158

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة576.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيصالح كاظم حسين ضياء73416241851168029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحسين جاسم حسن زينب73417271852062040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة574.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد هزل حسين علي73418221851092013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيعباس زاجي نزار االء73419271852080007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين احمد المنعم عبد زهراء73420221852105039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقييوسف فرحان راضي بنين73421271852079005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيراهي ارحيم حاتم راهي73422291851016051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة567.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعويد مصاول خميس محمد73423221851063044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيعيال قاسم مهدي كرار73424221751036060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيتومان موسى مهدي ياسر73425271851002273

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيوالي كاطع عطشان حسين73426221851017013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حسين علي حوراء73427221852160018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعلي عبد فهد شاكر انوار73428271852095007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد صاحب حسن زهراء73429271852062035

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيعلي ملحم رحم غزوان73430221851067075

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيشدهان الكاظم عبد جاسم امجد73431231851035002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقياحمد علي محمد صفاء73432271851008045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيشنين هادي كريم صباء73433271852058114

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيعلي عباس فائق علي73434221851259014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيناصر محمد جاسم هديل73435231852114044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيعزيز عبيس فاضل امل73436271852055006

2889 من 1669 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي كاظم شوقي ليث73437221851063040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيراشد خضير علي ساره73438271852091054

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم جويد ستار حسين73439221851016012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحميد مكي صادق مؤمل73440271851036059

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيمحمد علي عبد قاسم زهراء73441271852059044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيجاسم شتان عامر علي73442271851037026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيحسن مخيلف عبد زينب73443271852068038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيعيسى طاهر أمين حيدر73444271851150058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعيسى جواد علي عبد تقى73445271852057029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة555.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عواد منعثر عباس73446251851116057

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة555.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيراضي حسن جاسب حيدر73447271851037009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة555.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيذياب كاظم ستار دعاء73448271852052027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيحسن الحسين عبد نزار تبارك73449271852057026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد الكاظم عبد محمد سجى73450271852063070

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعلي مزعل سعد فاطمه73451271852059070

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم راهي مجبل محمد73452271851153081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيحسن صادق نجاح زينب73453271852095027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير محمد ابراهيم73454271851007003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحمد جاسم مجيد نبأ73455271852072070

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعبار كريم نعيم علي73456221851096043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة552.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيعبيدان حسين فرحان ازهر73457221851095004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيحسن فالح حسن مهدي73458211851007075

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد جبار ستار أيات73459271852064007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيعبد جبر رحيم سهاد73460271852095033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيامين مالك علي سجى73461271852064063

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيجاهل جواد عدنان سرحان73462241851168023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد جليل علي فيحاء73463271852058135

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحايف ريحان جمعه اكرم73464221851095006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي جبر سلمان باقر73465221851022009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيشنيار ناجي فاضل حسن73466271851010016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيهادي صالح حسين محمد73467271851001111

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيناصر عليوي محمد علي73468271851010067

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيمعتوق علي طيف مكارم73469271852088077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيحسن غالي باهر فرقان73470271852079046

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيهتل ظاهر عايد عادل73471251851046029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيفرحان الستار عبد نوري ضحى73472271852068050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيحنين داخل ناظم امير73473241851046008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقيعربي سلمان اإلمام عبد مشتاق73474221851057017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقياحمد صاحب الكريم عبد ابرار73475271852057004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيمشهاب محبس عباس علي73476221851026066

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيجاهل جواد عدنان محمد73477241851168051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيتالي طالب مصعب اكرم73478271851030008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاظم علي سامر نرجس73479271852056072

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمحمود اموري حمزه زينب73480271852060026
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيحسون سلمان عامر كوثر73481271852097010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيمحسن جواد كريم تبارك73482271852091021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيحسن رحيم محمد بتول73483231852079007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحسن علي احمد حوراء73484271852058040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعبود كاظم حسن محمد73485221851023039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيشمخي االمير عبد احمد كوثر73486271852094041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيكاظم حمزه صباح فاطمه73487231852081027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيهويشه عدنان صادق حوراء73488271852055018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيغثيث ناهي ضيغم حمزة73489221851077023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيصالح جابر ناظم احمد73490221851073001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيخليل مصطفى فارس رقيه73491271852091031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد سلمان حسين عهد73492271852068053

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعبد هماش راشد النبي عبد73493231851181042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيهادي محسون علي بنين73494271852071005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيصدام حنظل فالح بتول73495271852080015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيعبدالزهره جبار عادل احمد73496271851027009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيمرضي غضوي فالح جواهر73497271852094013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقياحمد هاتف بهجت غدير73498231852105031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيدرويش سرداح كشاش هللا عبد73499251851046036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسن محمد االء73500221852105011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيشوني حسين جبار صالح73501221851302031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس عمران سعد عذراء73502271852088055

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيعلي كريم صادق حسين73503271851009029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسين جاسم رزاق رضيه73504271852072031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيحسين مايح كريم محمود73505271851024080

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيكامل الوهاب عبد مظفر حوراء73506271852089015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيزيد عبد فالح حسين دعاء73507231852182001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيمحمد فاضل عذاب هديل73508231852118016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعيدان علي عبد عباس نبأ73509271852064091

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيمخيف حجي سعيد خديجه73510271852058043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيعباس نذير زهير زينب73511271852071016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيباقر محمد حميد فاطمه73512271852063093

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلتطبيقيجاسم عليوي جبار جعفر73513231851250003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيهللا عبد لطيف عدنان علي73514271851033021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيهواش داخل حميد احمد73515221851310006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيتطبيقيموسى كاظم يونس صادق73516221851015015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد فنجان طه ندى73517221852105071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيضيهود الحسين عبد قيس فيحاء73518271852058136

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيمهدي رضا محمد ليث علي73519271851154121

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعون عبد وادي داخل احمد73520271851001005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالكريم عبد حسين الكريم عبد اميره73521271852063012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقياحمد جاسم رضا عباس73522231851212011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيحميد عبيد االمير عبد اساور73523271852095003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيحسن جميل احمد رواء73524271852059035
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن فليح هاتف حميد73525241851017024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيحسين كاظم هاني مصطفى73526231851013061

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقينعمه وهاب عادل محمد73527271851019083

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيراضي علوان رحيم زهراء73528271852056033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة667.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعذافه مالح حامد زهراء73529291822087010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة658.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيكاني كاطع مهدي االء73530271822107010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة651.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحسين علي صالح نبأ73531271822094060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة651.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيناصر عبد محمد مريم73532271822102129

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة647.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبينصار الدايم عبد حسين زهراء73533271822066006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة646.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيسوادي تيزاب حازم فاطمه73534271822109055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة644.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيموسى هادي نجم شهد73535271822052021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة635.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيذياب عبيد خالد استبرق73536271822075001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة633.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيحسن محمد علي تحسين شهد73537161822200024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة630.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعلي عيسى عادل ايات73538231822117009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة626.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمليوي محمد حسين فاطمه73539271822050061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة624.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعلي عباس مهدي ابتسام73540271822102003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة624.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعيسى ابراهيم ناصر غدير73541271822054026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمجيد حسن فالح حوراء73542271822140014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة621.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيمرزه ناصر ابراهيم ضحى73543231822114029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة617.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحمد حبيب واثق ازدهار73544271822094003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة616.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسون ناجح احسان ضي73545271822067047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة616.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسون حمود حمزه شيماء73546231822117066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة616.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيرضا يوسف احمد هدى73547271822095039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة614.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيحسين صاحب شاكر زهراء73548271822141024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة614.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيخشان حسين علي شيرين73549271822107049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة614.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيبديوي سليم صباح مصطفى73550271821030060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة613.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحسن محمد صالح نداء73551271822088084

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة610.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيخضير جليل فاضل عذراء73552271822066011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة606.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحمد حسن حكيم زهراء73553271822094040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة603.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيحبيب ظاهر كريم جنات73554271822106009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة603.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجمعه عبد ثائر مسلم73555271821031201

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة600.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيكاظم اعوج حيدر علي73556271821044079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة599.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيراضي طه حسين فاطمه73557231822082017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة599.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيلفته فلاير رحمن مرتضى73558241821016043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة598.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعبيد علي محمد فاطمه73559271822088070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة596.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيراضي االمير عبد سعد تبارك73560271822102029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة595.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعبد الكاظم عبد الحسين عبد زهراء73561271822095013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة593.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيكاظم حميد عدنان ساره73562271822051030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة592.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيحسن كاظم حسن ايات73563271822140006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمحمود لطيف ظافر بنين73564271822109013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيكريم الرضا عبد توفيق محمد73565271821037042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيعبدوش كاين فاهم علي73566271821011066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0الخارجيونبابلادبينعمة حسن هاشم الفقار ذو73567231821400025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيعلي محمد خليفه زينب73568271822109038
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيجعفر هادي ناصر ساره73569271822051031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة589.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسن فليح نعمه همسه73570271822109073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة589.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيالحسين عبد االمير عبد حيدر ريام73571271822078021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيمحسن خضير سعد شروق73572271822095019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيجريو حسن الجليل عبد مريم73573271822102125

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيالحسين عبد حسن عباس علي73574271821037034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيخضير ابو كامل شامل علي73575271821031126

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنات البدور ثانويةبابلادبيحمد هللا عبد عماد تبارك73576231822085003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيوحيد حميد عبد فاطمه73577271822051040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيجراد ياس سعد سرور73578231822114028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيشكير منير محمد نور73579231822114046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيكاظم جعفر حيدر رجاء73580231822131014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيحمود شنون قيس بلسم73581231822131008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي مهاوي علي جعفر73582121821034032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيعبيس هاني خالد نبأ73583231822083039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة582.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحسين جالب االمير عبد زهراء73584271822050036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة582.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيالعباس عبد خضير تحسين سالم73585271821024027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيكنو حسين علي زهراء73586271822107040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحيسن عبيس حامد غدير73587231822117076

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيماضي طارش علي كرار73588221821006045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة576.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيمهدي االمير عبد فاضل ميساء73589251822075060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيعزيز وهاب وحيد ايات73590271822051006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعبد حسين حيدر زهراء73591271822106014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيجعفر عيسى قحطان زينب73592271822052020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة574.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمجيد رمضان هادي حسن73593271821016025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحسين فاضل محمد غفران73594231822125032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيعجيل داخل ناصر مياسه73595271822076035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيراضي الحسين عبد عقيل زهراء73596271822109032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيخضير حسن ابراهيم دينا73597231822104010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعالوي ابراهيم حيدر صفيه73598271822099064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيعبيد منصور احمد منار73599231822094020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيساجت عكلو غالي مريم73600251822096036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيعاجل هلول ياسين احمد73601241821016004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيعباس هادي علي عهود73602271822097023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة569.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيفرحان حبيب علي عبد زهراء73603271822107039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيسحاب الحسين عبد هادي حسين73604261821173012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيرسول حربي علي فاطمه73605271822081014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعفور نعمه عدنان مهدي محمد73606271821049147

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحمادي حسين علي زهراء73607271822109033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة567.0للبنات المنار.ثكربالءادبيعطيه محمد سالم وفاء73608271822050084

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيرشيد هادي حامد سمانه73609271822108024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة566.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيشياع منعثر ابراهيم طارق73610271821020030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيعبيد محمد كريم زهراء73611231822125018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنات المنار.ثكربالءادبيالنبي عبد جواد حيدر زهراء73612271822050033
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحمود عنون حسن شيماء73613271822099062

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيمحمد علي محمود سرى73614271822098032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحسن نعمه الحميد عبد تقي73615271822094020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيعزيز وهاب وحيد تبارك73616271822051010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة561.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحسن مرزه رياض سها73617231822117062

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيطعمه هادي وليد سيف73618271821016054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيمريود فاضل عباس ريام73619231822079009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيذياب عبيد عامر رنا73620271822075010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيحسين عبد ميري بنين73621271822097010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة560.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيداود عبد هاشم االمير عبد73622271821049088

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيهاتف دايخ صباح زينب73623231822107025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيعباس كاظم محمد حيدر73624271821154025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمجيد حميد مجيد زينب73625271822141025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيعبود شندل علي محمد زهراء73626271822108019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمطر حسن ناطق مريم73627271822050067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنين الزهاوي ثانويةالنجفادبيخويط جبر عدنان الفقار ذو73628251821006008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيصكب حبيب عباس حوراء73629271822140011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة558.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيعبيد محيسن ظاهر علي73630231821063044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيشنان حسين علي بنين73631271822054004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيدغيم االمير عبد نجم سجاد73632271821038046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيكاظم مهنا االمام عبد ايات73633271822076010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعلي هادي حسن بنين73634271822141007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيحسين عايز صباح بنين73635271822084007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة555.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعبيد عباس جعفر مرتضى73636271821048067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة554.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسن خضير ياسين غدير73637231822117077

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيخلف لفته احمد عقيل73638211821204009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعطيه االمير عبد علوان أديان73639271822095001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيسماج سالم اسعد نوال73640271822102142

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمحسن صاحب حيدر يسر73641271822099104

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيشاكر هادي كاظم فاطمة73642271822052024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيحبيب جايد علي كاظم73643251821025073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيحمود عبد عادل حيدر73644271821006023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسن المهدي عبد محسن غسق73645271822109054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيمحمد جاسم راهي بنين73646231822130005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيمحمد عباس هللا عبد محمد73647221821375024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيطاهر رحيم حامد غدير73648231822143018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنات المنار.ثكربالءادبيعبود هاشم رحمن سهى73649271822050046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة547.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيحسين عباس هادي زهراء73650271822106018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيهاشم عون عبد طالب بنين73651271822088012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجاسم عباس خضير حسين73652271821031043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبييوسف شاكر يحيى فاطمة73653221822104020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيحاجم يحيى حيدر غدير73654271822141032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيكطامي كريم حسن مرتضى73655271821049149

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيجاسم نصيف صاحب الهدى نور73656271822067062
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحادبيمهدي ثابت باسم مروه73657181822205014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيحمود شنون االمير عبد افنان73658231822131004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيراضي احمد حسين زهراء73659271822051024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيتايه عواد فاخر زينب73660271822095016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعوده حميد لطيف غفران73661271822098041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة545.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيخضير كاظم علي دنيا73662271822088026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيجدوع شاكر احمد زهراء73663231822143010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الياسري الحميد عبد ثانويةالنجفادبيعطيوي عاجل عايد محمد73664251821028017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعلي فاضل ناصر ساره73665271822098030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعلي عباس هللا عطا عذراء73666271822095025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيهللا عبد عطيه حسين محمد73667271821022042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة544.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيدحام عبد كشاش رسل73668271822094032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعبود نجم هاشم تبارك73669271822099020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيجاسم مسلم عبد عقيل نبأ73670271822066018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعبد حسن ضاحي حنين73671271822141013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمحمد ابراهيم حسن شهد73672271822088055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيحمود الجاسم عبد محمد جاسم73673271821003016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسين االمير عبد ماجد رقيه73674271822109027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيفرحان حمد خالد بنين73675271822081004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيمهدي االمير عبد سعد زهراء73676271822108017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة542.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعباس فرهود رحيم نور73677271822054031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيخويبر حبيب سالم نور73678271822108041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعبيس عبيد عمران ياسمين73679271822095041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيموسى عمران علي خضر73680271821031072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسين الرزاق عبد عماد كرار73681271821044104

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيابراهيم علي حسن ساره73682271822053022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة540.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيناجي اسماعيل سلمان شفاء73683271822107048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة539.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمحيسن هللا عبد عامر حنان73684271822141010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحسن نعمه كريم نهاد73685271822094061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيهادي ابراهيم خليل نرجس73686271822095036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيجواد محمد الكاظم عبد غدير73687271822067051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة538.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيراضي جابر عوض فاطمه73688271822108030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيصبح عباس حميد ايات73689271822142005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة537.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىادبيعطيه جوله ابو ريسان نوال73690291822083006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيباقر عباس االمير عبد علي73691231821014068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعلوان حسين علي يوسف73692231821016086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيسلمان هادي جبار نورس73693271822107072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيالشهيد عبد حميد بهاء زهراء73694271822140023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة536.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان جحيل انيس احمد73695141821024006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيعباس حبيب كاظم زهراء73696241822097011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيمكي شاكر حسن حوراء73697231822106005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيكاظم علي احمد زهراء73698221822177013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيجبار جواد حسنين زهراء73699271822141022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيطاهر محمد راجي علياء73700271822051034
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعبادي الحسن عبد هادي مريم73701271822107065

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيكاطع فليح علي عباس73702271821003068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة535.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءادبيصبار علي حسين مؤمل73703271821035012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيخساره جاسم حسين رباب73704231822117033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيذرب سالم احمد مصطفى73705271821020069

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعطيه الرضا عبد كاظم حسن73706271821030010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيبرهان هادي علي زينب73707271822094044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيحسين لطيف محمد زينب73708231822114024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيخضير كريم قحطان سجى73709231822125022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0الخارجياتكربالءادبيمجيد ناجي صباح نور73710271822401094

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة534.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيغانم نعيمه محسن حسين73711221821042014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيكاظم صاحب صباح مهند73712241821016050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيحسين ياسر عمار نور73713271822142049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيطعمة جابر كاظم نورس73714271822107073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبينعمه حميد ثائر فاتن73715271822094052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة533.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيعبد وحيد محمد حوراء73716231822095012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعباس ناصر حيدر بنين73717271822098005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيجاسم علوان عبود وئام73718271822075030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيرحيم جبار ستار ايناس73719271822084006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعمران عليوي لواء أيوب73720271821049002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة532.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحسن عبيد كاظم تقى73721271822050018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيخضير عبيد صباح عال73722271822076027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعطيه ناصر مهدي رسل73723271822106012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعالوي ابراهيم حيدر زهراء73724271822099037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيخضير كاظم عقيل رقيه73725271822095011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيالعزيز عبد الرزاق عبد العزيز عبد اسراء73726321822030003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيمطلك محمد كاظم عقيل73727241821150014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحسين كاظم محمد مينا73728271822088081

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة529.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيالعباس عبد علي محمد امجد امير73729271821044013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعبود محمد قاسم ساره73730231822117057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيدغيم لفته طامي كاظم73731271821038081

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيموسى حبيب احمد زهراء73732231822083016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيخطار محسن غانم افراح73733271822106001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيزغير شيحان نهاد زهراء73734271822093022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيعباس جبار الرزاق عبد زهراء73735271822094043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة528.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيعلوان خزعل طعمه خمائل73736271822070011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة527.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءادبيكاظم جواد كاظم كرار73737271821112011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيالمهدي عبد علي عبد خضير بتول73738271822094015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيفرحان عذاب سعد احمد73739231821009007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعطيه جهادي محمد فاطمة73740271822098043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيعلوان صاحب علي احمد73741271821037006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعواد حسين عزيز خديجه73742271822081008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة525.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيحسين كريم فارس انوار73743271822072004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيعلي رحيم سعد سرى73744271822094047
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحنون هاشم عطيه سهاد73745271822094048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيرباط حسن كاظم عجائب73746271822104034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيعلي عبد فاضل عباس قيس73747271821045030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيالرضا عبد حسين عايز نور73748271822084029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيعباس جهاد باسم محمد73749231821055049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبينعمه الزم االمير عبد حسين73750271821025007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة524.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيبشير حسن عادل زهراء73751271822084016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعجيل حسين نجاح ضحى73752271822095023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحمد حسن محمد فالح حسين73753251821012091

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيسراك جساب سلمان فاطمه73754231822089041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة523.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيجعفر حمدي ميثم مريم73755271822094059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيكاظم الرسول عبد حليم دعاء73756271822094029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيراهي ابراهيم حسين فاطمه73757231822093076

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيسلمان هاشم علي رسل73758271822108011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيجبار عبود عظيم حسين73759241821036006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحمد قاسم هللا عبد قاسم73760271821003099

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة522.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيكشاش هادي حسين فاطمه73761231822114036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحمد جبر سعد سجاد73762271821038043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيهللا عبد محمد جاسم تبارك73763231822082005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيميري عظيم الحسين عبد محمد73764271821006058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيشمران خضير ابراهيم فاطمه73765231822110041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيصالح كاظم كريم علي73766271821024050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيالحسين عبد عيسى عدنان صبا73767271822099063

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيحسين محمود عقيل شهد73768271822141028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحميد علي عقيل عباس73769271821011049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيخشان الحسين عبد محمد قاسم73770251821123016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيكاظم سعيد راهي حنين73771271822097012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة520.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيفرج جعفر عواد البنين ام73772271822140005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيمهدي علي محمد بنين73773271822076014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة519.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيسعد مسير حسين سراب73774271822141027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيكاظم هادي محمد زهراء73775271822095015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة519.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحمزه حسن صباح نور73776271822099092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة518.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيبيتر حسين ناصر منار73777271822102133

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة518.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيعبود كاظم جواد اخالص73778271822094002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة517.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيطراد حسن علي ايات73779271822081002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة517.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيموسى منسي جاسب عذراء73780271822094050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة517.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيمحمد علي حسن امال73781271822084002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيجداح دخيل حسن هدى73782271822075029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمنصور حميد كاظم سجى73783271822099056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة516.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيحصيني هادي رحيم هللا عبد73784251821118009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة516.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيجمعه مراد مسلم هللا عبد73785271821012014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة516.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعاجل عبادي علي زهراء73786271822140027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة515.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم احمد نور73787271822075026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة515.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيمحسن حسون صباح زينب73788271822107044
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة515.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيخشن زايد حسين فاطمه73789271822106030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة514.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيصالح زبن مشعل خديجة73790271822102046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة514.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعبيد علي حسين زينب73791271822081010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة514.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمنصور تايه فؤاد نبأ73792231822117099

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة514.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمنصور محسن احسان تبارك73793271822099017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة514.0الخارجياتكربالءادبيرواد اسماعيل احمد الهدى نور73794271822401092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيكريم حسين عامر غدير73795271822078038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيعبود حميد علي مريم73796271822053033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحسين عدنان حيدر فاطمه73797271822099074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيروكان محسن حميد ليلى73798271822090027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيجبار جواد مهدي زينب73799271822140038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيكاظم حسون عالء اسماء73800271822109004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيشناوه وادي علي نور73801271822051047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيعجيل ضايف سالم يوسف73802221821086090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيكاظم زباله رحيم مروه73803271822070024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيزغير عذاب حسين كوثر73804271822066016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيبحر جخيم ربيع االء73805271822142002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم عدنان الزهراء فاطمه73806131822094059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيسلطان كاطع هاشم عذراء73807271822140045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيكريم سامي نجاح زهير73808241821029028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة512.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحميدي علي عبد شهاب وسن73809271822088095

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيحمزه محمد جاسم امنه73810271822090005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمفجع الحسن عبد قاسم آيات73811271822141003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعلي عبيس جليل ابراهيم73812251821116001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيشافي حاجم فارس دعاء73813231822117031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيرسن الزم فاضل تبارك73814271822088016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة511.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيحميد كاظم صباح مصطفى73815231821170032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعبد حسن دحام جيهان73816271822081007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعاصي عون عبد كمال روان73817271822099032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيجاسم محمد الكاظم عبد هاجر73818271822084030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيمبارك عسكر هادي شكران73819271822098033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيحسون تومان فالح حسن73820241821016009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيمحيميد علوان عبيس فاطمه73821231822104024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالزهره عبد خضير فوزي حوراء73822271822102041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيموسى حمزه محمد رباب73823271822107029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيطالل خليل قاسم سهى73824271822081012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيطالب عباس محمد تبارك73825271822090008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالواحد عبد فالح منير حوراء73826271822102044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0المختلطة الطف ثانويةديالىادبيناصر الكريم عبد مالك االله عبد73827211821242009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيهادي محمد باسم زينب73828231822114021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة509.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيمشي عبد سلمان زهراء73829271822160024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجبار عبد محمد تقوى73830271822050017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحسون جبار ثائر زهراء73831271822098018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبينعمه حبيب االمير عبد حسين73832271821030017
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيعون عبد الحسين عبد حسن زينب73833271822108020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيباشي حبيب علي شروق73834271822071027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيجاسم صكب عباس علي73835231821011074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيمحمد مهدي حسين زهراء73836271822084014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيعباس محسن زاهر رقيه73837271822093013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنات المنار.ثكربالءادبيخشان حسين علي امل73838271822050006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيدعون نعمه سعد نبأ73839271822141039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيمذكور كاظم نجيرس علي73840241821150015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيهللا عبد نور رحمن أيات73841271822084001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيحبيب شالل نوري الخالق عبد73842231821051030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيدغباج عنون تركي بركان73843241821016007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعوده عباس محمد زمن73844271821021034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنات المنار.ثكربالءادبيالسيد حجازي السيد مريم73845271822050066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيالحسن عبد جبار اسعد هدى73846271822107076

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيمهدي لطيف محمد غفران73847271822067052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0المختلطة االباء ثميسانادبيكاظم ازيارة الكاظم عبد حوراء73848281822107002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيمهدي كاظم حسن هللا عبد73849241821016026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة506.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيجبير حسن سلمان اياد73850271821024006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيكاظم عبيس حيدر غفران73851271822070021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالزهرة عبد الكريم عبد فاضل هبه73852271822102158

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيبجاي عبد علي حيدر73853141821024078

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيدهو شنه ابو علي احمد73854271821044005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيجرمط محمد االمير عبد مجتبى73855271821003108

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة505.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيعليوي وداعه علي سجى73856271822084021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن علوان باسم نور73857271822067063

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيذعذاع خضير حيدر زهراء73858271822099038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيحمد علي محمد ضياء اسراء73859271822141004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيشمخي ناهي االمير عبد مرتضى73860271821003126

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيخضير حمزه باسم بنين73861271822088010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحمدان عبد محمد مريم73862271822102128

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيريحان مظلوم صباح نور73863271822071039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيواجد كاظم حميد هاجر73864271822051050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيعباس حسين زهير عطاء73865271822066012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيمحمد كل حسين محمد حامد زهراء73866271822098019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيفنر مهدي صالح بتول73867271822160008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيمكي ناعور علي مريم73868271822051045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيحنوف هادي فيصل بنين73869231822082004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيكاظم تايه حافظ بنين73870231822125006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة503.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيجبار جواد محمد زهراء73871271822084017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيغالي الزهره عبد مهدي ميثاق73872271822071036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحي يوسف يعقوب تبارك73873271822102031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيكاظم تركي صادق عباس73874271821040019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيحمد جبر سعد اسماء73875231822110005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعلوان علي محمد عدنان حيدر73876271821038035
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعبود عباس عادل رقيه73877271822067019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيجاسم هادي محمد فاطمه73878271822078042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيشخير كاظم حسن شهد73879271822099061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيرشيد ابراهيم حسين سرى73880271822088047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيغضبان فاضل عباس طيبه73881271822141031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيبرهان هادي نعمه حوراء73882271822094027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمحسن عباس هادي علي73883271821024051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسن حمزه محمود محمد73884271821031192

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيوداعه جياد جواد ضيء73885221822166027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحيل الحاجه ابو كريم ساره73886271822102092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيعلي علي محمد كاظم يونس73887271821006071

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة501.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيحسين محمد سليم حسن73888231821164004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيحربي الصاحب عبد فائز رنا73889271822093014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيبالل مهدي صفاء نجوى73890271822098051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيخليل عون عبد احمد حسام73891271821011014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيخضير أرزيج باسم اسماء73892271822076005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيحمود محمد هاشم مريم73893271822084027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيحمزه علي طالب حسن73894271821017014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيعيدان علي خالد سجى73895271822081011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعلي يوسف الرسول عبد ندى73896271822098052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبينجرس كاظم جواد اماني73897271822102015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيعبد كاظم رائد اديان73898271822078001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكاني كاطع محمد رباب73899271822104013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجاسم فرحان قاسم محمد73900271821031189

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعكون عبيد رحيم صالح73901291821016043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0المختلطة التفاؤل ثانويةكربالءادبيسلمان كاظم حبيب امير73902271821110003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن عباس عادل رقيه73903271822067018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيبدر اعليخ كاظم هادي73904271821153077

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0الخارجياتكربالءادبيعباس رحيم كاظم جنان73905271822401031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحسين عناد عبادي عذراء73906271822050055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة497.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيمحمد عباس علي نرجس73907271822072023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعباس كاظم هادي شفاه73908271822067040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيسلمان خضر محمد اسماء73909271822097005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيحسين ناصر محمد اسراء73910271822076004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجعفر حمدي ميثم محمد73911271821020066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجلوب كاظم جواد فاتن73912271822050059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيشهيب علي عباس شهالء73913271822095022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيحبيب طالب طارق زهراء73914271822066008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعبيد عباس باقر مصطفى73915271821048069

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفادبيعلي حمزه حسين مريم73916251822068029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيسلمان عالوي حامد رافد73917271821040011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيعذاب كاظم وليد رغد73918271822093010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيمجيد جريح ميثم مروه73919271822084026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعطشان عداي علي حسين73920271821030019
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيمبروك بهلول قاسم عامر73921251821204004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيهللا عطا جبار عباس مسلم73922271821020068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيحسين كاظم جواد سهى73923271822070017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيهاشم صالح علي صالح73924271821011046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة495.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيرحمن علي حسين زهراء73925271822141023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحبيب عاجل ناظم كرار73926271821031153

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيكاظم وهاب ضياء نور73927271822088090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيعبادي جواد سعيد حسن73928271821006013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيدبيس جابر محسن نبأ73929271822052030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيابراهيم موسى صابر صفاء73930271821154037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعلي محمد الزم علي ساره73931271822067035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيكاظم حاتم عقيل سجى73932231822125021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيحسين الكاظم عبد كامل اوراد73933271822084004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيحسن مهدي علي زهراء73934271822052017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعليان االمير عبد عدنان ساره73935271822067034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات القوارير ثانويةكربالءادبيالحسين عبد محمد عباس ريام73936271822081009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيمحمد علي حسين يسر73937271822067072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيلفته عطيه ثامر الهدى نور73938271822093039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيكاظم مطشر عالوي بتول73939271822109008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيكاظم حمزه علي نسرين73940231822179016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيعبود علي عباس فاطمه73941271822095031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيناصر عباس محمد نور73942271822109066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيابراهيم حسين جبار كوثر73943271822104038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيكاظم خلف عباس رقيه73944271822094037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيالنبي عبد عبد عمران بارق73945271821021019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيعباس خضير قحطان ندى73946271822075025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيشبيب عبيس فضل سجاد73947271821048026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجبار حسن سلمان سلوى73948291822057075

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلادبيكاظم مالك عامر غسق73949231822094014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيجواد كاظم عباس علي73950271821049110

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيشنته حسن حجاز رضا محمد73951161821030082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيطرخان عطيه كمال محمد73952271821024063

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيناصر حسين ناصر ضحى73953271822099065

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيعباس حسوني طالب هديل73954271822142055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكاظم جبر ستار محمد73955271821038088

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيناصر رضا محمد نرجس73956271822102140

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمرعيد شهيب النبي عبد مصطفى73957251821008190

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم فاضل رقيه73958271822109026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيالزهره عبد الرزاق عبد أمير حسين73959231821002009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيابراهيم راهي مزهر علي73960271821037037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0الخارجياتكربالءادبيمحسن جواد رزاق زهراء73961271822401053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيحسن فرحان محسن خديجه73962271822053012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيبيري نذير عادل زهراء73963271822066009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيشنان حسين علي تغريد73964271822054006
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجاسم علوان ناجح شيماء73965271822050051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعزيز الكاظم عبد علي كرار73966271821016106

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن الزهره عبد احمد نور73967271822067061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيالمحسن عبد الرضا عبد نديم نور73968271822095038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيحمزه محمد جاسم مريم73969231822086051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات الوركاء ثانويةبابلادبيعلي عبيس خضير هجران73970231822079027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحمزه جواد عامر يوسف73971271821038122

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين السدة اعداديةبابلادبينعمه علي عادل منتظر73972231821016073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيمحمد بشير ياسين بنين73973271822084008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيمحمد حمدان قاسم زينب73974271822078030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيباقر رضا محمد عباس محمد73975271821044126

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيضايع مظلوم سعد تقى73976271822071005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيوفي محسن ياسر ضحى73977271822099066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيعبيد حمزه سالم موسى73978231821014105

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0للبنات البدور ثانويةبابلادبييوسف كريم الحسين عبد غسق73979231822085011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيكاظم حسين ثامر زينب73980231822208009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمهدي الرسول عبد عباس زينب73981271822109039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0الخارجيونكربالءادبيكشاش جواد صادق الحسن ابو73982271821400002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيناهي هاتف احمد علي73983271821021045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيجاسم هللا عبد علي شفاء73984231822136025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيحسن علي سعد غيث73985231821208011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيكاظم نور عقيل الباقر محمد73986231821164034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيكاظم حبيب خالد غصون73987231822098070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسين حافظ عبد مسلم73988271821031202

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيحسين حسن عيسى بنين73989271822146005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيبياوي غزاي العالي عبد سجاد73990221821082023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيهادي كريم حسن هللا عبد73991271821023007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيمهدي صالح لطيف زهراء73992271822095014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعوده هاشم فاضل مصطفى73993271821048070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيناصر خلف عباس هللا عبد73994251821116021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجواد فاهم غانم أحمد73995251821122007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبييوسف كريم فاضل رشا73996231822271023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءادبيفارس سرحان خضير محمد73997271821151032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيعلي عبد مجيد ظافر مريم73998271822093036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيمغير حسين ميري اسراء73999271822097004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيصالح سعد ليث زياد74000271821150045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعليوي كاطع يونس زهراء74001271822102077

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعلي كاظم حميد حيدر74002271821017024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيمخلف محمد االمير عبد محمد74003271821021060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحسين حبيب محمد عائده74004271822088060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيشبيب عبد ماجد رسل74005231822111014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرفعة ثانويةبابلادبيكاظم علوان الرضا عبد طيبه74006231822081026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيجاسم شهاب محي جميل74007231821198008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيحسين ناصر خالد زينب74008271822071022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعبد حسين كريم سهير74009271822099060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيالحسين عبد هاشم علي مرتضى74010271821030056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالزم مهدي رائد نورالهدى74011271822102154

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيابراهيم عمران رائد فاطمه74012271822140052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيجبر كاظم سلمان مريم74013231822122030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيحليص حميد يوسف نجالء74014271822095035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيجاسم هللا عبد ثامر فاطمة74015231822136031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعلوان طعمه رياض نور74016231822119096

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعبد جواد علي امير74017271821030005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعاجل جبر كاظم علي74018251821116029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيموشي نعمه محمود رحيم74019251821114004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيحمزه هادي منذر ضحى74020231822131023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيراضي حسين ناصر مصطفى74021271821020072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيحسين محسن مهدي مريم74022271822094058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيجاسم ابو موسى ميثم نور74023271822141044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعبود حجيل رضا حوراء74024271822088021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المنار.ثكربالءادبيسبتي فالح حسن زينب74025271822050040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعباس الحسين عبد فالح علي74026271821016092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيالهادي عبد جميل احسان هدير74027271822067070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيبدر حسن علي سماء74028271822093027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمحمد جمعه عدنان حنان74029271822050022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيعبيد كريم قاسم مريم74030231822115052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيمطرود جبار نور جبار74031241821029009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعباس غازي سعيد احمد74032271821031009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىادبيعزيز فاضل محمد رسول74033211821016009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيعبد جالب وليد احمد74034221821042003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعنيد مهدي صبري علياء74035231822117075

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيمحمد حسن فالح انوار74036271822098004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبييحيى نور االمير عبد اسراء74037271822102008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيحمود فؤاد جميل محمد74038271821017057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعذاب صاحب محمد زهراء74039271822102074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيجميل محمد حسين نور74040271822102148

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيكاظم جواد كاظم بنين74041271822094017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبينصيف جاسم احمد منتظر74042231821208015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيناصر مزعل اسعد محمد74043231821031054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيحسن علي رحيم ايناس74044231822139007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيبدري طه حيدر تبارك74045271822099018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعلي علي ابراهيم مسلم74046251821122158

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمنذور فاضل محمد فاطمه74047271822109058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيطراد محمد زبن هيبت74048271822071042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيفلك فاضل ناظم نور74049271822093041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيجاسم كاظم ناظم ضحى74050271822053028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعيسى ياسين علي زهراء74051271822102072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبينصار الدايم عبد حسين أسراء74052271822066001
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الغدير ثانويةبابلادبيمحمد الجبار عبد خالد حنين74053231822131012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحسن سلمان جبر ايات74054231822117007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيطعيس كاظم سمير الهدى نور74055231822087046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيصخي جاسم االمير عبد إيمان74056231822110002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيجاسم علي ابراهيم رقيه74057231822110018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيسلمان حسين حيدر حسين74058271821031042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0المختلطة المناجاة ثانويةالنجفادبيشنان حمادي هادي ايناس74059251822114001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيعيدان صالح الزهره عبد محمد74060271821030049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيشدهان كاظم عباس بنين74061271822053008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيمحمد حميد هادي افراح74062271822078005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمحمد الواحد عبد حيدر ايات74063271822099010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيرشيد غانم علي زهراء74064271822051026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيمكي حسين داخل محمد74065271821037044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة480.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعباس كاظم سالم فاطمه74066231822117082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيسلمان جهاد طالب حسين74067231821065011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيحسين علي كاظم علي74068231821065027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0الخارجياتكربالءادبيرطان جابر كريم رغد74069271822401049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيكناد حميد مؤيد هند74070271822051052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعبيد حسين عمران عباس74071231821196007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحمد علي كامل طيبه74072231822125030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيرعد عجمي سعيد تقى74073271822160011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيحمود حسين علي حسين74074231821063016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيهاشم عمران عبد عيسى ياسر74075231821009141

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيناصر جحش حميد امير74076241821016005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيلعيبي جمعة خالد تبارك74077141822220006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيهادي عبيد موفق محمد74078271821031194

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيعبد تايه هادي تبارك74079261822175004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيطعمه محمد جواد اديان74080271822099003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيهللا عبد تركي رياض هللا عبد74081231821007025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيحسون علوان عذاب حسين74082271821020014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيعبدان هللا عبد احمد علي74083271821024043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيحسن خليل محمد اخالص74084271822070001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيحسون سامح عباس محمد74085271821022044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيعبد صباح محمود نور74086231822091035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيعلوان نعيم ضياء مريم74087231822095037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيحسين عبيد فالح علي74088231821026016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةادبيمهاوي رحيم االمير عبد ضحى74089161822201008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيجويد تقي علي العابدين زين74090271821025012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيخلف رحمان خالد صفاء74091231822110033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيحمزه علي محسن احمد74092271821150006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعلي حسن علي نور74093271822140073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيحسن صبر رشيد احمد74094261821056002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيشياع شنته بالسم زينب74095271822071019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيعلوان هاشم عباس زينب74096271822146011
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيصليب عباس رحمان مروه74097271822108032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيجبر محسن نعيم حسين74098231821200016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيترف خلف حسين علي74099271821031115

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبي خضير حسن كاظم محمد74100251821204010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيسلمان الزهره عبد الكريم عبد تبارك74101231822117019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعلوان ابراهيم خليل هاشم74102271821048080

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيرشيد سعدون علي بركات74103271822102021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجاسم صالح عطيه عباس74104271821020032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسين الرزاق عبد عماد حيدر74105271821044042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيعلي راضي هاشم اميره74106271822076006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيفاضل عبيد احمد لمياء74107231822122028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحسين محمد صفاء مرتضى74108231821020046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعبد جبار غانم يحيى74109231821178052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيصعيو لطيف شاكر رشا74110231822128024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيسعد نور طالب بتول74111271822097007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيرفعت حيدر رائد زهراء74112271822066007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيابراهيم مهدي عامر زهراء74113271822109031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات المنار.ثكربالءادبيعزيز حبيب فائق نبأ74114271822050072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيحسن علي عبد حسين زينب74115271822054016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيسعد مسير حسين دعاء74116271822141014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة475.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيمصيت شراد بخيت كرار74117271821006046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة665.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيابراهيم درويش كمال مريم74118271842060188

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة658.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمجيد محمد طالب زينب74119271842063092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة656.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيزامل هللا عبد جاسم دعاء74120271842091032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة644.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيكرم مهراب مسلم حيدر74121271841015013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة644.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيجعفر ضامد فاضل رنا74122271842065019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة642.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعبد عباس ابراهيم محمد74123271841035047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة640.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيصالح هادي الرسول عبد زينه74124271842060111

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة639.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيكريم نعمان عصام خديجه74125271842063058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة633.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيعوده رستم عوده ورود74126271842068129

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة629.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعبيد جبار علي سجى74127271842160134

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة628.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائياحمد محمود خالد شموس74128271842065030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة628.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيشافي عيدان حيدر اريج74129271842068004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة627.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن محمد الرضا عبد محمد صادق74130271841005116

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة625.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد حمزه وعد ورود74131271842160240

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيبادي شاكر بشار حوراء74132271842063051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيمهدي محمد احمد صفا74133271842065032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيلباج سلمان احمد رسل74134271842088055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة622.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحميد ابو عبود الكاظم عبد زهراء74135271842160102

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة621.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحتات صبار زاير بنين74136271842058056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة621.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد ناصر ضياء بنين74137271842068020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة613.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيدحلوس هادي هاشم حنين74138271842055057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة612.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمهلهل الزهره عبد حسين زينب74139271842057070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة611.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيهجوج مزهر محسن وجدان74140271842088150
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة609.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمهدي عيسى سهل سجى74141271842055121

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة608.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيجابر الرزاق عبد عقيل رقيه74142271842102015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة603.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعباس كاظم محمد ساجده74143271842095037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة599.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبد محمد زهير ايالف74144271842055025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة597.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم جواد بنين74145271842057025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة594.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحسين عباس احمد مريم74146271842069090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة593.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائينادوس بدر موسى امير74147271841021011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة592.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيخديم رسول الواحد عبد أيمان74148271842064005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبد حميد احمد هديل74149271842069109

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيمحمد يونس باسم غسق74150251842102033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيراشد الحسين عبد كاظم غسق74151271842060140

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيكريم جبار حسين بنين74152271842055037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة590.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي حسن كاظم منتظر74153221841040095

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد علي باسم نبأ74154271842144051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاسم جبار عامر زينب74155271842056149

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيحسوني االمير عبد محسن ايات74156271842144006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعذاب حسين ابراهيم غادة74157271842060136

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد فؤاد رقيه74158271842057048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة586.0الخارجيونكربالءاحيائيالساده عبد العباس عبد سمير اثير74159271841400001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيحسين حامد احمد هدى74160231842147040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيعلوان عباس باسم الزهراء74161271842102005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حامد الحليم عبد زهراء74162271842065026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيشاني طالب علي افاق74163231842149002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيعنكود روكان رحيم رنا74164231842143012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعون عبد وادي داخل حسين74165271841005067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسين ناصر حسين74166271841036035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة582.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيعباس خضير الزهره عبد عباس74167231841016016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة582.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحبيب حسين محمد حنين74168231842271077

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد خضير جبار زهراء74169271842059039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحمادي مهدي حبيب كوثر74170271842064108

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة581.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجليل كاظم مشتاق زينب74171271842055115

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة580.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيجاسم حسين جهاد نور74172271842068123

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيراضي هادي عقيل مسلم74173251841012129

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد حسن خالد براء74174271842083012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيطالب الرضا عبد عباس هللا عبد74175271841005142

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد قاسم مريم74176271842091110

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة578.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعبد علي غسان نبأ74177231842083034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة577.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيجاسم كاظم محمد زهراء74178231842177013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيكاظم العباس عبد احمد زينب74179231842125037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيحسن محمد المحمد عبد حسن بنين74180271842061006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة574.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيشخير حمود ضياء فاطمه74181271842058221

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة573.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحسين ناصر منصور شهد74182271842081044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة573.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيحسين درني هيثم براء74183271842144012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءاحيائيكاظم طالل شاكر علياء74184271842102026
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم جاسم محسن حسين74185251841001089

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيصادق صالح محمد هللا عبد فاطمه74186271842063128

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة571.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيدروس مزيون حسين فوزية74187231842186003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة570.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيخضير الحمزه عبد هاني زينب74188231842125039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة639.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيمهدي االمير عبد حيدر نبأ74189271852061030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة635.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيمهبول شريم حسين دعاء74190271852068023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة635.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيطارش لفته احمد فاطمه74191271852068055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة632.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيجعفر عظيم فؤاد عذراء74192271852092014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة625.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيحبيب ظاهر حامد فاطمه74193251852068021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة623.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيموسى علي عبد الرضا عبد اسيل74194271852059007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة612.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيكشكول ريسان عجيل سجاد74195221851095019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة604.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيسوادي مهدي قاسم مريم74196271852068066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة597.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيشبيلي صالح توفيق فاطمه74197271852065037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة597.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيالجبار عبد زكي باسل اديان74198271852067002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة594.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد طاهر محمد مريم74199271852087057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة591.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيالرضا عبد عباس كاظم مروة74200271852080050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة588.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيرشيد حميد رضا فاطمه74201271852094036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيالكاظم عبد رزاق ثامر عذراء74202271852055053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة587.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم نعمه رضا رقيه74203271852059032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة584.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيشعالن حسن محمد جاسم زهراء74204271852091040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة583.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيصباح كاظم خليل ضحى74205271852091063

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة579.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيخليل محمد خليبص هند74206271852062090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة575.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعلوان حسين عدنان غفران74207271852060036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة572.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسين محمد مريم74208271852057075

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة568.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيجياد حسين سعد ابتسام74209271852092001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة565.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيمحمد كريم حسين ايات74210271852054004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيشاهين طلب جاسب ضياء74211221851233017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة564.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعباس خضير ياس رقيه74212231852098021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة562.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيارحيمه موسى الكاظم عبد علي74213221851095027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيحنون حاشوش سليم يوسف74214271851009090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيجبير دينار جمال رسل74215221852115014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعباس زيدان حيدر فاطمه74216271852057066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة557.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيالزهره عبد محمد سعيد زيد74217271851004029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيهادي علوان فائق علي74218271851020044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة556.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيكاظم الحسين عبد كريم رسل74219271852079010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة551.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين الصاحب عبد علي حسين74220271851010027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة550.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيمتعب فخري محمد االء74221271852095006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالغني عبد المهدي عبد عمار زهراء74222271852056035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد الحسين عبد علي طفوف74223271852063083

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة546.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحسن حميد الكريم عبد منتظر74224271851002254

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيحسن مزهر رسول ابراهيم74225271851007001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة541.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيمطرود محمد حسن عذراء74226271852069037

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة457.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيجاسم عطيه جاسم زهراء74227231822082009

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيجاسم عبد فايز مصطفى74228271821152076
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيمحسن حلص رعد دعاء74229271822160019

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة449.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيمخيف مطيع حيدر علي74230231821033052

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيعلوان حسن مهند حسن74231271821012007

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيجلود جاسم علي المنتظر74232271821003007

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيكاظم عوده حميد ابراهيم74233271821045001

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيمحمد علي العليم عبد حسين74234271821003034

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمحمد قاسم سالم حسين74235271821044028

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيايدام ابراهيم زمان زهراء74236271822106015

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيعذافه جوده رزاق شيرين74237231822128047

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجابر مهدي صالح هدى74238271822099099

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبييوسف ابراز غايب حوراء74239271822140012

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيشعبان رضا محمد مرتضى74240271821045046

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيوالي محسن حاكم حسين74241271821024015

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم غانم زينب74242271822102083

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنين العباس ثانويةكربالءادبيفرهود بجاي هادي احمد74243271821043001

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعطيه محمد جاسم محمد74244271821016119

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحيدر نوري الدين فالح جمانه74245271822098012

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنين كميت اعداديةميسانادبياحمد الكريم عبد الرزاق عبد منتظر74246281821015074

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعبيد حسين جاسم حيدر74247231821185008

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيحسين علي عبد صالح حسين74248271821154019

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبينور حامد اياد يوسف74249271821020078

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحسين علي الدين ضياء مريم74250271822098048

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيالحميد عبد العباس عبد عادل ساره74251271822109041

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعلي محمد علي حميد حسين74252271821038024

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيناصر حسن كاظم مصطفى74253231821006070

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيهيجل جفات سامي زينب74254271822093024

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحسن جهاد حرجان علي74255271821031113

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيشفيق ستار علي الستار  عبد74256121821003048

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيالزهره عبد زباله فاضل عباس74257271821016064

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيشاوي عوده حسين مصطفى محمد74258271821049146

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعالوي عبيس عزيز علي74259231721031039

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيسلمان حسين كريم منتظر74260271821045050

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنات السلوى ثانويةكربالءادبيعباس حميد مجيد هدى74261271822084032

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيعبيد كاظم علي عبد صابرين74262231822133019

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحسن رسول محمد زينب74263271822099053

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيخشه ابو كاظم حميد حسين74264271821024016

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيحسين مايع جمعه مؤمل74265221821021035

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيقاسم هاشم عماد غدير74266271821049121

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسن عطا ساجد ادم74267271821044010

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيحمزه تركي ستار احمد74268271821031008

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمزه مديلي عاصم عهد74269251821012220

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيهجر عباس رعد رقيه74270271822066004

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيخضير عيدان رحيم محمد74271231821008119

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن قاسم محمد زينه74272121822105083
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيشبيب صالح حميد احالم74273271822102005

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيشطيف حمزة كريم حسين74274261821024014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة424.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيمة خلف رعد السجاد74275151821003011

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة424.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهادي تفاح قاسم مصطفى74276261721013214

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة424.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعبيس عطيه حميد هاله74277271822088092

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة424.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيصالح حسين علي محمد علي74278271821048045

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيذياب عداي صاحب علي74279271821038067

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيجوير علي فنر سعد74280111821025022

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعلي رشك الحسين عبد محمد74281271821048061

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيسلمان داود عامر فاطمه74282231822095033

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة423.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيحسين هادي عماد زهراء74283271822107041

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسن فليح هللا عبد محمد74284271821044128

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيخميس عبود حسين ناديه74285271822102137

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالسادة عبد كريم حيدر ياسمين74286271822102164

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيدخيل هادي محسن ميسم74287221822170054

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0الخارجيونكربالءادبيوناس اللطيف عبد سامي علي74288271821400050

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيالعزيز عبد محمد جريان هارون74289271821038118

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيجليل عبيد قاسم منتظر74290271821016165

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيحسين علوان محمد مصطفى74291221821090063

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة422.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعباس خضير ياس فيض74292271821022034

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة421.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحمد علي عبد ضياء باقر74293111821009013

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة421.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيمحمد شهيد اركان حسنين74294271821049031

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخادبيتقي عبد الكريم عبد ادم74295111721008013

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيهللا عبد احمد عدنان امير74296271821030004

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيجعفر موسى عقيل موسى74297271821003146

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيهاشم كاظم صالح علياء74298271822066013

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيكاظم شريف حاكم اسراء74299271822102007

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيجعيب يوسف يعقوب ميسم74300271822099088

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعبد عباس مجيد نور74301271822106037

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيجاسم حسن ميثم محمد74302231821058037

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحمزه راضي االمير عبد فاطمة74303231822078030

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيابراهيم الحسين عبد علي سجى74304271822099055

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيابراهيم رضا محمد زينب74305271822142028

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة538.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعلي الجبار عبد الباسط عبد مصطفى74306271841005289

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة514.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمصطفى محمد حسين علي74307271841005165

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة507.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحريج عباس فوزي زهراء74308271842091052

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة495.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جعفر ناصر مرتضى74309251841150371

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة493.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسن سليم محمد74310271841019066

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة486.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيحسن فيصل حيدر امير74311271841010018

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة485.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيسلطان نعمه محمد ازهار74312221842108003

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة482.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيزيد عبد علي محمد جواد محمد74313231841061029

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة481.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيربيع دحيدح كاظم نصرهللا74314271841034078

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة479.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجواد كاظم عماد شهد74315241842121138

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة476.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيالحسن عبد فليح عماد سرى74316271842068078
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السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة474.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيحسين حسين عدنان ليلى74317271842059079

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة474.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيصالح محمد هادي نور74318271842079074

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسون جابر مناف تبارك74319271842055047

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة472.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيحسين علي فاضل لينا74320271842096023

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيعبد المهدي عبد يحيى حوراء74321221842118015

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوادي جاسم كاظم بتول74322141842101011

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة462.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحيسن علي عدنان علي74323231841008110

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة462.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعلي عطيه احمد جيهان74324271742059029

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة458.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد كاظم علي سجى74325251842070108

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة457.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيحسين موسى احمد علي74326231841175015

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيكريم كاظم محمد آيات74327231842081014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيابراهيم علي حسن زهراء74328231842137014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيفليح فاضل احمد علي74329231841043029

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيداود عبيد سعدون نرجس74330261842104111

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمحمد قاسم علي زهراء74331221842103065

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعباس الحمزه عبد حيدر هاجر74332271842064137

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسن كاظم الحسن عبد عذراء74333271842091079

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعيدان منهل مسلم صفا74334271842091074

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم كاظم علي شهد74335251842096187

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة450.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد حسن علي74336231841251128

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة449.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيعلي كاظم رزاق حسين74337271841024018

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد فليح طاهر شيرين74338251842059329

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبد حميد ماجد بنين74339271842069023

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم كريم سكينة74340231842271186

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيعويز محمد علي خديجه74341231842220005

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيابراهيم حسين محمد عباس الهدى بنت74342231842121014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة444.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعليوي حسين محمد رقيه74343251842170119

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة444.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي الصاحب عبد مهدي حسن74344101841026062

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمجيد كاظم مجيد نجوى74345271842057138

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيعبود علوان حيدر زهراء74346271842089026

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعبد منصور حميد ماجد74347271841008055

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح عادل رسل74348271842068044

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيجهاد جليل علي اسراء74349271842144003

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيسعيد رضا محمد حازم منتظر74350271841011090

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيسلمان منفي جميل صادق74351251841007107

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيكاظم محمد علي بنين74352271842079016

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعلي احمد مؤيد زهراء74353271842057064

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد صالح سعدي جنات74354271842063043

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيشرهان مطشر باسم زينب74355221842109037

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد هادي حمد زهراء74356271842055089

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيمحمد حربي محمد علي74357271841021034

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيصالح حميد محمد عذراء74358271742055152

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كاظم محمد احمد74359231841251022

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيفوده جاد فوده طيب74360271842089051
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السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب الحسن عبد صاحب حسين74361241841062015

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعركوب الساده عبد فاضل زينب74362251842076048

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعبود عباس فاضل رقية74363251842053023

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة484.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيجمعه طه علي حسن74364251751007066

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة480.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عبود عباس زينب74365271852094023

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة478.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد هاشم خيري صابرين74366161852383052

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة478.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد حيدر علي74367271851001069

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة473.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطتطبيقيمحمد عبد هللا عطا احمد74368261851050005

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة472.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيرسن حميد حيدر ساره74369271852079029

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيعبيس داود عباس طيبه74370231852103017

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد غازي ظافر سجاد74371161851006053

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيحمود كاظم حسين هدى74372291852067041

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيمزعل الرضا عبد عالء سجاد74373231851040023

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيحسين مطشر محمد منتظر74374281851012080

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم كريم رباب74375251852068009

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين زغير طالب انوار74376291752057016

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيسبع عمر احمد زهراء74377271852088037

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيعلي حميد سالم علي74378271851150123

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيعبيد حسين جاسم ايوب74379231851185005

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعثمان كامل الكريم عبد كامل74380281851151428

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيحمد حسن باسم زهراء74381271852091039

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعبد زوري حسين محمد74382271851007091

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيالعباس عبد خضير تحسين حسام74383271851024014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيثامر قاسم الكاظم عبد علي74384161851364162

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيخشان كاظم محمد رونق74385271852079014

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيمجيد علوان عباس مصطفى74386271851008085

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيعالوي هادي هللا عبد حيدر74387271851011013

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيحسين محمد احمد بنين74388271852095009

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيباقر صادق احمد ايات74389271852061004

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحسن حنون مهدي مريم74390221852095013

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيزرزور مجيد هادي تورات74391241852115009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة559.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيوحيد مخيف سلمان أبرار74392271822052001

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة552.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيياسين علي مهدي جنان74393231822114007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة512.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيحسين علي محسن نماء74394271822141040

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة502.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبينعمه خميس علي فاطمه74395271822102117

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة499.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيفرمان حسين علي زهراء74396271822099042

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة495.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيمحمد رجب فاضل نور74397271822141043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة490.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيالرضا عبد كاظم نبيل رقيه74398271822107033

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة476.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحمد الزم حسين زهراء74399271822102063

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعبيد مراد هللا عطا امال74400271822102014

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيرجه عبيد احمد ساره74401271822072012

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيملوح هويدي عامر زهراء74402221822398004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيراشد زغير حسين دعاء74403271822072008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلي رضا محمد فاطمه74404271822107060
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االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيزيد عبد جبار مشتاق علي74405271821020043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة466.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعبيس مهدي احمد عبير74406271822067048

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة466.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحلو شواي قيس رقيه74407271822050027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة466.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيمسلط نور حسين منار74408271822097025

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة465.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيسلمان جابر عائد سهام74409271822072015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة465.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيصافي موسى حسين أسراء74410271822109001

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيعلي علي عبد هادي حال74411271822090009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة464.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيسلطان حمود جاسم مؤمل74412271821022039

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيفرهود جليل اياد زينب74413271822102078

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة464.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحسن مطلك حسين الهدى نور74414271822102144

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة463.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيكريم علي عقيل شذى74415231822117064

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة463.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبينايف شعيبث الحسين عبد مريم74416271822102126

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة462.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد محسن اسعد اثمار74417271822140003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيهاشم الحسن عبد كريم سجى74418271822053024

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة462.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعباس وداعه وليد مصطفى74419251721111054

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيحسين يحيى حسين زينب74420271822078028

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة458.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعباس مبدر عدنان بيداء74421271822088014

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحمود عنون حسن زهراء74422271822099035

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة457.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيكاظم جواد كاظم ورود74423271822141046

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمخيف حسين حميد حوراء74424271822094025

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمرزه حسن رضا موج74425271822050070

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمجول خليف حمود زهراء74426271822102064

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة456.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيمنصور عبيد عباس فاطمه74427231822110046

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة455.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيشعالن مجلي عامر زهراء74428271822099040

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة455.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيكاظم عبيد احمد حسين74429271821026008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيعبود االمام عبد جهاد علياء74430271822142034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيكريم وساف محمد حنين74431271822071008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيجبار الحسين عبد محمد عذراء74432271822094051

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيهرموش فاضل االمير عبد غسق74433271822088063

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيسلطان ابراهيم علي أيات74434271822146002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيمحمد العظيم عبد حسن سجى74435271822107046

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة453.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءادبيبريهي مهدي صالح حوراء74436271822095007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة453.0للبنات المنار.ثكربالءادبينايف حميد ماجد ايات74437271822050011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيخشاف عباس خضر دعاء74438271822107027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعلي تركي واثق فاطمه74439271822140057

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعلي حسين اسيل شذى74440271822054020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءادبينايف جابر علي نايف74441271821112014

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيمحمد رزاق احمد ايناس74442271822094013

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمتعب صبار رياض بنين74443271822088011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعليوي كاظم جاسم احمد74444271821021004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيسلوم نايف طالب حنين74445271822102036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيطعمه محمد حازم حوراء74446271822072007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيكاظم هادي صالح نوره74447271822051048

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة450.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيالكاظم عبد منعم باسم هدى74448271822051051
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة450.0للبنات المنار.ثكربالءادبيفتحي حاتم محمد نبأ74449271822050073

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة449.0للبنات المنار.ثكربالءادبيسبع عباس فاضل رغده74450271722050029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة449.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسون لفتة حسون فرقان74451271822109060

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنين مأرب ثانويةبابلادبيجاسم نصيف جاسم وسام74452231821049040

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسين محمد منقذ شيماء74453271822067044

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيحاجم شعواط كاظم عال74454271822146015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيكاظم جواد رزاق ساره74455271822053023

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيخضر عبيد إبراهيم زهن74456271822053020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة448.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعلي صاحب فالح فرح74457271822140059

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعوده سلمان عباس فرسان74458271821003096

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيعباس محيل صباح آيات74459231822104001

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيمحمد النبي عبد عباس محمد74460271821017060

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيحميدي عيدان النبي عبد مهدي74461271821048075

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعلي حسين مظلوم زينب74462271822054019

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيفرمان عزيز شاكر غصون74463271822141034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيالساده عبد عقيل محمد حيدر74464271821049057

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعبد حسين سالم نبأ74465231822178010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيحسون راضي حيدر جعفر74466271821038016

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيخليف االمير عبد صادق استبرق74467271822099004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيجهادي الزهره عبد ناجح ماهر74468271821040032

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة446.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعباس علي قيس زهراء74469271822067026

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيخضير ربيع سهيل زهره74470271822099049

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيسلمان نومان رحيم رياض74471271821154031

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبينعمه الحسين عبد علي ايات74472271822146003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة444.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيوردي حسن سياب عمار74473231821196011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة444.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيعلي محمد حسن رياض الهدى نور74474271822146020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة444.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيمرهيج حسين محمد عذراء74475271822107052

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيكاظم راهي الرضا عبد افراح74476271822107009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيسمير رحيم راسم نبراس74477271822051046

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيحطاب الكاظم عبد صالح زينب74478271822075013

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيكزار طالب عالوي طيبه74479271822075017

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيكشكول حسن فليح كرار74480271821024058

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيمهدي علي مهدي زينب74481271822072011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيكاظم طالل رحيم ختام74482271822146007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبياحمد محسن حيدر نور74483271822102149

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعبود كاظم رحيم وداد74484271822102163

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة443.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيسلمان راضي مهدي انفال74485271822109005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيحمزه علي الحسن عبد نور74486271822160057

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات المنار.ثكربالءادبيحبوب دهيمش حسن نصيره74487271822050076

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيابراهيم حسين علي زينب74488271822090017

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيجاسم علي عادل زهراء74489231822098037

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات المنار.ثكربالءادبيمهدي حمدي شاكر زهراء74490271822050034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة442.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيزغير فرمان حسين اسراء74491271822078003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيهاشم مطشر عزيز انمار74492221822188005
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االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيكاظم عزيز باسم كاظم74493271821048049

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيدباغ محمد علي نجالء74494271822054029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءادبيموسى حسين انور زهراء74495271822093017

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيحسين رضا محمد مؤيد فاطمه74496271822140056

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات المنار.ثكربالءادبيشخير حسين سوادي حميده74497271822050021

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيعلي علي عبد هادي رغد74498271822090012

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيموسى حسين كريم ريام74499271822107034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعباس حمزه االمير عبد ساره74500271822102089

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيفاضل حسين كاظم زهراء74501271822099045

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيهللا عبد مواش ارحيم حسن74502231821065008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيخلف الجليل عبد ناصر عباس74503271821049087

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيشعيب عبد ابراهيم غزالن74504231822102021

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيالحسين عبد الكاظم عبد وليد رند74505271822076018

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيناصر الرحمن عبد وسام زينب74506271822108023

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحربي حسين عباس زينب74507271822102081

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد علي قاسم عذراء74508271822140044

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكاظم رحيم عبد بشرى74509271822104004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيخلف محسن عباس كفاء74510271822104037

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيساجت هادي حسين دعاء74511271822102048

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيخلف خزعل خالد حسين74512231821022020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيجبر رباط مالك اسيا74513271822102010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيمتعب شالل حمزه وفاء74514271822051053

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن ياسر علي نبأ74515271822067059

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسين درويش جبار عذراء74516271822109051

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيرحمان حسن صباح نرجس74517271822104043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيمعين مزهر خالد زينب74518231822082011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيحمزه محمد احسان زينب74519271822088043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيعباس غالي علي بنين74520271822109015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيعناد سعيد الرضا عبد اسراء74521271822070002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيشنكه المهدي عبد سالم زهراء74522271822104019

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيناجي موسى حميد كوثر74523271822051043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيسعدون دخيل كريم عباس74524261821016029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيفرحان عبيد سعود جيهان74525271822075005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيمحمد عون عبد علي نور74526271822075027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعلي حسن قاسم تبارك74527271822099019

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمهدي علي عبد ماجد ضحى74528271822088059

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحسان جابر القادر عبد فاطمه74529271822102116

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيحسين رحيم رسول سجى74530231822098052

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات المستنصرية ثانويةكربالءادبيعبود كاظم مهدي رواء74531271822141020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة437.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيحسين كاظم عباس رانيا74532271822109025

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيخضير سعد عباس زهراء74533271822067022

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيفندي عليوي حليم ايات74534271822104002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد نوري محمد زينب74535271822140036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيابراهيم عبد الكريم عبد تقى74536271822104010
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءادبيضاحي حسن عادل مريم74537271822076033

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيكاظم عوده سعد غفران74538271822102113

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيكاظم عبد علي مصطفى74539271821003132

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيمحمد ياسين حبيب نبأ74540271822052029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيالحمزه عبد حسين ناصر حسين74541271821003041

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبييوسف جبار راضي حمود74542241821013016

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيتومان العباس عبد رضا وسيم74543271821049170

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيموسى مرزوك قاسم زهراء74544271822097015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيمحمد كريم مهدي ايمان74545271822109007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيشناوه سلمان كامل زهراء74546271822051028

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة435.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيركن محسن جاسم أسيل74547271822097001

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءادبيزكر غانم كاظم غانم74548271821045027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيحسين مطلب كريم عذراء74549231822082015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءادبيمعين مبدر حسين محمد74550271821006055

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0الخارجياتكربالءادبيمونس بدر هاشم هناء74551271822401100

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيجبر عبد نجاح انوار74552271822142004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة434.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيرشيد ابراهيم حسين زهراء74553271822088036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات المنار.ثكربالءادبيجاسم مهدي علي ايه74554271822050012

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلي راضي محمود يسرى74555271822107082

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيجواد خزعل األمير عبد رضا محمد74556251821044007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيالكريم عبد مهدي مؤيد مريم74557271822078044

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيمحمد مرزوك علي مريم74558231822083036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيزيد عبد فاضل كاظم امل74559271822051003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيمطير ناجي حسن عالء74560251821204007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكاظم سعدون عباس سجى74561271822104029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيالجليل عبد الهادي عبد حسني الهادي عبد74562271821003075

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيرهيف كريم هيثم زهراء74563271822067027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيفرحان كريم ابراهيم حسين74564261821036006

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة432.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيجابر طاهر سالم علياء74565231822114031

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيخلف راضي جاسب فاطمة74566281822072030

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعباس مهدي هاشم علي74567271821049119

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحسن رضا علي سجى74568271822067037

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيمحمد مطر يوسف نور74569231822145035

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيسحيول فرهود ستار سجى74570271822104028

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيسالم علي حسن كرار74571271821021053

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلي محمد هاشم علي حسين74572231821009038

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيحسين عبد رياض هديل74573231822110056

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة431.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيجواد علي حسين علي74574231821022036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبييحيى مهدي قاسم تقى74575231822080006

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيكريم سلمان مهدي فرقان74576231822090032

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيهادي مجهد احمد نور74577231822082019

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيعزوز مجهول االمير عبد عهد74578271822051036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيكريم علي محمد كريم فاطمه74579271822107059

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات المنار.ثكربالءادبيالساده عبد حسين محمد ضحى74580271822050054
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االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيمهدي محسن عامر تماره74581271822054007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيبوهان حسين علي اسراء74582261822175002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة430.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيالحسين عبد شياع حامد علي74583231821178031

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحمزه كاظم خليل هدى74584271822102160

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيطوفان منسي حسين علي74585231821065026

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيمحسن كامل كريم ايات74586271822051005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيعبوسي عبد نجم نور74587261822071024

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءادبيعيسى ناصر حيدر محمد74588271821112013

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحصن حواس فرحان هيه74589271822099103

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيادريس جبر العباس عبد باسمه74590271822107013

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيحمزه زيد عبد عذاب زينب74591231822118010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيعبد يوسف عالء بنين74592231822082003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيدهيمش كاظم جبار افكار74593271822102012

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيحسين كاظم جواد ختام74594231822114012

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحميد عالوي فريد رسل74595231822078015

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعباس مهدي محمد علي زهراء74596271822140028

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعاروض سلمان جواد حسين74597231821016013

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيالكاظم عبد ناجي محمد جاسم74598231821065007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيمهلهل ثجيل اياد هاجر74599221822130026

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعبود سلمان شوقي احمد74600271821048002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيحسين علي حسن بنين74601271822072005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيكاظم جواد عباس سجى74602231822120011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيعطيه حسن حازم حيدر74603261821025021

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبينور عبد كامل الجليل عبد مهيمن74604271821154079

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيالعيوس عليوي حسن علي74605221821073016

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيشاكر تركي مدلول سكينه74606271822053025

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيرشيد حسن محمد هللا مال حسين74607271821011031

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيعواد عطيه احمد امير74608271821040004

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيكركز حسن كريم حيدر74609231821073020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبيموسى مخور مزيون علي74610251821160033

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبينصيف اليمة عبد علي حيدر74611231821032028

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيجمعه مطر هادي رفاه74612231822114016

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيمحمد بشير ياسين حسنين74613271821153027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعبيد عباس هادي سرى74614271822088050

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيفاضل ناجي محمد نبأ74615231822117101

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيجابر ماهود رحيم احمد74616221721020003

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيدهالوي ابراهيم حيدر حسين74617271821011023

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيسكر عبد محمد هللا عبد74618271821023008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيهاشم جبار سعد زهراء74619271822071017

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجبوري امير ستار زمن74620291822057050

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيحسين ناصر سالم احمد74621241821063001

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة426.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيعمران حسون علي غيث74622231821060027

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيخليف عبيس ناظم هبه74623231822104036

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيعجيل رواد لفته احالم74624251822118002

2889 من 1696 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيعباس جودة جاسم رتاج74625231822080009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجبر كاظم علي زهراء74626271842055097

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة505.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائينادوس بدر هادي مهدي74627271841036105

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيستار كريم عباس تبارك74628271842067019

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائينوري وحيد هاشم تبارك74629271842072009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة503.0للبنات السرور اعداديةكربالءاحيائيخضير عبيد علي رقيه74630271842066008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة500.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي سالم محمد نور74631271842160225

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة500.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعون عبد عباس عون عبد امنه74632271842095005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة498.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيجواد محمد حيدر فاطمه74633271842061043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة496.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيموسى قاسم علي هدى74634271842056291

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة494.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيشياع طارش ماجد زهراء74635271842056127

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة494.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيحسن عبيد حسن غدير74636271842062110

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة491.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعيدان هاشم محمد انباء74637271842063014

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة488.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم حاتم سعود زهراء74638271842056108

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحمزه جبار العباس عبد زهراء74639271842069050

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة482.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيدخان شاكر عظيم زينب74640271842081034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة481.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيدرباش علي حسن نبأ74641271842057136

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة480.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيناصر علي سامي امال74642271842055008

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة480.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيعبود نايف محمد علي74643271841019049

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة479.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيحمود عنون حسن اريج74644271842083002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة479.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيمحمد الكاظم عبد محمد علي74645271841009091

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة478.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود حمود نعمه بنين74646271842056047

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة477.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيمحمد خضير الحسن عبد ايات74647271842079011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة475.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيجاسم لعيبي خضير هيبت74648271842069113

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنات السرور اعداديةكربالءاحيائيمحمود طالب صادق هديل74649271842066026

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمبريج طعيمه مجيد مريم74650221842141145

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة471.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيمحمد حمزه شاكر زهراء74651271842083033

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة470.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيحلو مجيد حكيم نور74652271842059093

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيامانه حسن فالح سرى74653231842087152

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن كاظم سعد شموس74654241842220193

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيابراهيم صالح فائز سرور74655271842056173

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة469.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائييحيى قحطان حيدر زهراء74656271842160092

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيشاطي حسين حيدر زينب74657231842098057

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيمظلوم خضير ياس نور74658271842076038

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيعباس دخيل مالك مصطفى74659271841003030

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيصالح جمال محمد زينب74660211842109033

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيرهيف رحيم الجبار عبد فاطمه74661271842056209

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة467.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعباده العباس عبد موسى بنين74662251842170068

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة466.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعطيه كاظم عماد زينب74663271842063094

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة528.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيطراد حسن علي نور74664271852081020

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة516.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيشاحوت عطيه تركي بدور74665271852072011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيماجد عالوي حسين عال74666271852072057

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة509.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد حسن مريم74667271852083043

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة508.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيطراد حسن علي هديل74668271852081022
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االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعاصي جابر هالل هديل74669271852063115

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة504.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيحسين ناصر علي زهراء74670271852092010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة503.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعباس عطيه باسم اسماء74671271852087006

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة500.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيكاظم حسين رافد مسلم74672161751053097

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة498.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيحساني الحسين عبد حيدر مها74673271852057077

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة496.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيكاظم كريم زيدون ساره74674271852059056

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيخضير هادي فاضل ايناس74675271852067007

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة493.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيتالي الجول ابو كاظم عال74676271852160089

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة492.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيجبر عبد هاني شكران74677271852063075

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة492.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد خليل هيام74678271852058166

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة491.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيعطيه جبر طالب وفاء74679271852079059

الطب كلية/قار ذي جامعة713.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمري الحميد عبد نسيم علي74680221841080033

الطب كلية/قار ذي جامعة711.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيعجيل مفتن عدنان احمد74681221841080004

الطب كلية/قار ذي جامعة711.7للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيجاسم نجم حسن ورود74682221842159050

الطب كلية/قار ذي جامعة711.0للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيطعمه وجيه الوهاب عبد رضوان74683221841080019

الطب كلية/قار ذي جامعة710.7للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيواجد امين خليل علي74684221841080026

الطب كلية/قار ذي جامعة707.3للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيحمد عبد وحيد مصطفى74685221841080048

الطب كلية/قار ذي جامعة707.0للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيسوير فرحان محمد حسين74686221841080015

الطب كلية/قار ذي جامعة706.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخضر شعالن مهدي هدى74687221842113237

الطب كلية/قار ذي جامعة706.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيطاهر حاتم طاهر حسين74688221841016007

الطب كلية/قار ذي جامعة704.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعبيد كاظم كريم زينب74689221842414052

الطب كلية/قار ذي جامعة704.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيالنبي عبد رزاق عماد زهراء74690221842414039

الطب كلية/قار ذي جامعة703.8للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيالرضا عبد غالب خالد الزهراء74691221842159005

الطب كلية/قار ذي جامعة703.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمحيي خلف الحسين عبد ساره74692221842105075

الطب كلية/قار ذي جامعة703.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيسليمان داود مقداد يقين74693221842112067

الطب كلية/قار ذي جامعة702.2للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيعلي محمد جبر محمد مصطفى74694221841080045

الطب كلية/قار ذي جامعة702.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمنخي مزعل سعدي عال74695221842321091

الطب كلية/قار ذي جامعة702.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيصاحب محمد اسعد زهراء74696221842112022

الطب كلية/قار ذي جامعة702.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيفرج ريسان زهير مالك74697221842128033

الطب كلية/قار ذي جامعة701.7للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائينعيمه جبر عجيل غصن74698221842159052

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيفليح شمخي ياسين سجى74699221842209109

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعكاب مزعل علي محمد74700221841002223

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعزيز شناوة شهاب تبارك74701221842112010

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائياحمد صبار نجاح زينب74702221842108021

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائياعوج الرضا عبد حسن زهراء74703221842113093

الطب كلية/قار ذي جامعة701.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعوده فرهود عوده عذراء74704221842414066

الطب كلية/قار ذي جامعة700.9للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيحميدي شهاب الدين صالح رضا74705221841080018

الطب كلية/قار ذي جامعة700.8للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيغالب فيصل احمد علي74706221841080023

الطب كلية/قار ذي جامعة700.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجاسم محمد شوقي رغد74707221842112019

الطب كلية/قار ذي جامعة699.1للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيناصر الرضا عبد احمد ايه74708221842159007

الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد نجم صبري زهراء74709221842141076

الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيساهي اشناع باسم هبه74710221842104037

الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيجاسم لطيف رياض نور74711221842178105

الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمعتوك جابر حسين نبأ74712221842414098
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الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمران خلف ضياء مرتضى74713221841002232

الطب كلية/قار ذي جامعة699.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفرحان كاظم زهير زهراء74714221842113099

الطب كلية/قار ذي جامعة698.5للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمري حنون الرضا عبد علي74715221841080029

الطب كلية/قار ذي جامعة698.2للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيصحن والي حمد آيات74716221842323177

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيناصر رمضان ستار زهراء74717221842321086

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيخيون جبار محمد طيبه74718221842321090

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيعلوان حسين محمد حوراء74719221842107011

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيكزار شياع كاظم تقوى74720221842113036

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيزغير محسن ريكان الهدى نور74721221842113207

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيناصر نعيم الهادي عبد زهراء74722221842103062

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيموسى يوسف ناجي الهدى نور74723221842128037

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيصبيح ضاحي سعد منتظر74724221841077095

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيالعزيز عبد رشيد باسم زينه74725221842153167

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيهنيد ابو عجه علي جمانه74726221842414020

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعالوي حسين حسن سجى74727221842139113

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيموسى صاحب عباس علي74728221841002150

الطب كلية/قار ذي جامعة698.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيغانم علي عباس مرتضى74729221841002233

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجليب جميعي نبيل زينب74730221842161048

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسن غلب خيري الحسن أبو74731221841093001

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعيسى سليف العالي عبد زينب74732221842139097

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيمناتي جبار احمد غدير74733221842159033

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيصالح راشد جبار امل74734221842185005

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائينعيمه شنيور ياسر تبارك74735221842421011

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجبار حطحوط رزاق اية74736221842113020

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسلطان خلف جبار مروه74737221842113177

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيعداي علي حسين فارس74738221841368017

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسان حسن كاظم حوراء74739221842113056

الطب كلية/قار ذي جامعة697.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيالواحد عبد حمود الجبار عبد اصالة74740221842139012

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكريدي عباس عكار غفران74741221842321093

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحمادي طعمه كاظم مريم74742221842414085

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيصالح عباس علي محمد فاطمه74743221842185070

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجابر نعيم حسين فاطمه74744221842185064

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيلفتة فليح جمعه زهراء74745221842113091

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيشغين خليل عاشور اسماء74746221842311044

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيسعدون حمود كمال الهدى نور74747221842323220

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيفنجان كاظم سالم ابرار74748221842249004

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيخلف شعيوط اكوين محمد74749221841077075

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمزهر رحيم يوسف حنين74750221842125041

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيجاسم جلوب عمران ميسم74751221842016006

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعباس محمد عوده خديجه74752221842154038

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد حميد سعد براءه74753221842414016

الطب كلية/قار ذي جامعة696.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيعلي خميس صابر منال74754221842095012

الطب كلية/قار ذي جامعة695.5للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد احمد مؤمل74755221841080034

الطب كلية/قار ذي جامعة695.4للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيعراك محسن عالوي رغدان74756221842421023
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الطب كلية/قار ذي جامعة695.1للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيطاهر حسن مؤيد أفنان74757221842159001

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمهدي نور فرج نرجس74758221842321099

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمحمد موسى االمير عبد زينب74759221842321087

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيزغير جابر حيدر زهراء74760221842113095

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعبيد كريم ناظم زهراء74761221842414040

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعبيد نايف نوري فاطمة74762221842113171

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحميدي كايم خشان فاطمه74763221842414074

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيسلطان يوسف الرحمن عبد زينب74764221842190107

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمحسن كريم محمد زهراء74765221842125089

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحسن رستم نجاح مريم74766221842185080

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيداود نوري علي مريم74767221842185079

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعلي حسين احمد زهراء74768221842139061

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيسويلم كاظم جمهور اسماء74769221842154012

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعزيز جياد محسن ايات74770221842156021

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكبان خليف هللا عبد مؤمل74771221841084017

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيباقر شنيور رضا نور74772221842143172

الطب كلية/قار ذي جامعة695.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحمود محمد عدنان زهراء74773221842323202

الطب كلية/قار ذي جامعة694.8للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيرومي صبري محمود ايالف74774221842159006

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائينزال حسن ستار نبأ74775221842113198

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيزعالن سلمان الساده عبد رسل74776221842141056

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيلفته عجيل جبر كفاء74777221842391053

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيجبر كاطع هاشم كوثر74778221842414082

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيجودة فليح علي اسالم74779221842203007

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجبر والي احمد هبة74780221842112061

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمحمد خضير عباس موسى74781221841040097

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمرواح محمد عباس منار74782221842113193

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيباقر قاسم جميل زينب74783221842139089

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحسن لفته جبار شيماء74784221842105085

الطب كلية/قار ذي جامعة694.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحي غالي ستار شهد74785221842113143

الطب كلية/قار ذي جامعة693.2للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيخلف نعيم امجد المرتضى علي74786221841080024

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحنون حبيب امين زهراء74787221842112023

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيجابر الواحد عبد مصطفى ايات74788221842203015

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيسلطان عبد احمد شيماء74789221842178082

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعبد جبار حسين فاطمه74790221842323215

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيمحيسن محسن عجيمي علي74791221841100014

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةاالنباراحيائيفرج حمد صادق وائل74792191841349003

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائينعيم الهادي عبد صالح بتول74793221842153039

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيطعمه شالل عجيل زهراء74794221842153128

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيغضيب صالح احمد ايمان74795221842207005

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيكايم فجر صبيح يقين74796221842113243

الطب كلية/قار ذي جامعة693.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيكاطع ذياب مناحي رانية74797221842156051

الطب كلية/قار ذي جامعة692.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيدرويش لفته عمار علي74798221841003143

الطب كلية/قار ذي جامعة692.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمزعل لطيف رافد محمد74799221841092024

الطب كلية/قار ذي جامعة692.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائياحمد علي محمود تقى74800221842113044
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الطب كلية/قار ذي جامعة692.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيمزعل حميد ناظم علي74801221841019114

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة691.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفياض خضير غانم رسل74802221842113074

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيكريم حلو كاظم ايمان74803221842309013

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيجابر هادي صالح مالك74804221842176013

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد شريف سامي منار74805221842113192

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيحيال غانم عادل زينب74806221842185047

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيمغشغش فرهود شعالن عباس74807221841007034

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيجابر عزيز طالب أشواق74808221842209002

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعبود الحميد عبد عالء زينب74809221842103085

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة690.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيبرتو عدنان طالب تبارك74810221842185017

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيناهي كامل ميثم سبأ74811221842135084

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيجاسم حمد الحسن عبد ريام74812221842421029

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيخليف فشيل مصطفى مريم74813221842414087

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيناصر حسين عدنان بنين74814221842139032

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد كاظم جواد آيات74815221842178001

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات االهلية االهوار ثانويةقار ذياحيائيكزهور هاشم طاهر دعاء74816221842411004

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيسلطان جهاد شريف اوهام74817221842139020

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيهاشم محمد طارق زينب74818221842139095

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمري حيذور عزاره نبراس74819221842141153

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعاجل الكاظم عبد حيدر مها74820221842113197

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيخضر محسن عدنان روان74821221842110006

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيمنشد جوده تيسير نائل74822221841096082

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيصبيح خميس محمد مؤمل74823221841002198

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيغانم حسن رهيف كلثوم74824221842141136

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحمد حسين محمد عادل زهراء74825221842112029

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمطرود عبد محمد انعام74826221842321077

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيكريم مطشر كاظم طيبه74827221842178084

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيصكبان فرهود جاسب زينب74828221842323198

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة689.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجويهل صبيح هللا خير منى74829221842323217

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.1المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيخضير الصاحب عبد نعيم حسين74830221841219007

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين جويد حيدر فاطمة74831221842323214

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجياد عودة ماجد الهدى نور74832221842112059

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد سعدون حمزه زهراء74833221842154052

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيشاهين شعيث فندي شفاء74834221842168021

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد رزاق حبيب مها74835221842160021

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيناشد لهيب محمد تبارك74836221842175031

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيشغيت شنته عباس الهدى نور74837221842421056

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيعلي كاظم لطيف فاطمه74838221842391051

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيعوده موسى سهيل زهراء74839221842132010

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد كاظم محمد علي74840221841002172

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسن رحيم رسمي زينب74841221842135070

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيخراطه خضير جبار احمد74842221841006003

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيشرموخ محمد الخضر عبد ضحى74843221842146040

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة691.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد منصور محمد اديان74844221842112003
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الصيدلة كلية/قار ذي جامعة691.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحسن فيصل قاسم زينب74845221842112043

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة690.9للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيسداوي جليل حيدر الهدى نور74846221842159042

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة690.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجابر ضايف رحمن زهراء74847221842157034

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة690.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيثويني محارب هالل سجى74848221842185055

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة688.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعطوان عزران ناصر رغد74849221842153093

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة688.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيناصر مفتن مضارب زهراء74850221842185040

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة688.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجباره كاظم لعيبي علي74851221841003147

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة688.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيضاحي خيون حسن روان74852221842185028

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة686.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعليوي هالل ربيح عباس74853221841002111

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة686.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعباس ظاهر الواحد عبد فاطمه74854221842393085

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة686.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيصياح بهلول طالب فاطمه74855221842169041

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة686.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيكوبان مطر رحيم الهدى نور74856221842323225

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة685.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيسعود جابر رحمن ساره74857221842165053

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة685.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد صبار ياسين الهدى نور74858221842113208

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة684.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيهنون عبد جابر زهراء74859221842421031

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة684.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيجبير كاظم حسين زينب74860221842139092

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة684.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيالوهاب عبد سمير محمد احمد رند74861221842113079

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.2للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيجعفر نعمه الرزاق عبد جنه74862221842159012

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيفرج اطريم عدنان علي74863221841274007

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيإسحاله ثجيل جابر االء74864221842301004

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيموتان ثجيل صالح مهدي74865221841002268

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيياسر مشرف مهدي فاضل74866221841002179

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم حسين احمد74867221841001004

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعبود عبادي ذياب بصائر74868221842323030

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائينعيمه خليل مزهر حيدر74869221841053035

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعليوي فاضل الخالق عبد ماس74870221842113174

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيناصر دبي جهاد فيصل74871221841093059

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيطعيمه كاظم احمد هللا عبد74872221841093040

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيصالح الرزاق عبد امير حسين74873221841093023

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعبد حسين ناصر محمد74874221841077087

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة683.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيدبس حسن ناشي مريم74875221842414088

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.2للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعطب شريف خليل حيدر74876221841002078

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيفيصل سلمان علي زهراء74877221842112033

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيرحم وهيب شهد دعاء74878221842118016

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيالوي بهلول محمد اصاله74879221842161007

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيعلي حسب مجيد علياء74880221842104018

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيزويني مشاري عدنان احمد74881221841054003

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعبد نجم زهير نبأ74882221842112054

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعطية عبد حسين سارة74883221842113130

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيضيدان جباري ستار زهراء74884221842112027

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمحمد حسين علي تهاني74885221842156034

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين داود جاسم مريم74886221842323218

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيبرتو طبيش علي غادة74887221842143121

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيدويخ ثامر ماجد نور74888221842178108
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الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمحيسن موسى رحيم تبارك74889221842156031

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبد عدنان قحطان احمد74890221841002017

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبد خضر حيدر عباس74891221841001087

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعاشور خلف الخالق عبد حسين74892221841035049

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحمادة احمد هاشم طيبة74893221842139126

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيشالش خليوي علي نور74894221842190173

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذياحيائيعيسى جعاز االمير عبد شيماء74895221842243003

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة682.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعليخ ريسان الحسين عبد اسماء74896221842139008

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.4للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيطاهر غثيث احمد زهراء74897221842159017

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.1للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيبنيان الواحد عبد احمد نور74898221842125179

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف علي رعد ساره74899111842073043

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحميد شريف علي منى74900221842103133

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمحمد كامل حسين نور74901221842185091

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعواد شهد احمد مثاب74902221842185074

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيسعدون محمد جاسم ريام74903221842120011

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعلي جبار ستار الغفار عبد74904221841003113

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيمجذاب سفيح فاضل رقيه74905221842101026

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعطيه رضا علي زينب74906221842175093

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيالمحسن عبد كاظم هللا عبد حميد74907221841003057

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيحمد مالك مصدق محمد74908221841001162

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيغافل حسن الجليل عبد حيدر74909221841058023

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيسهر كاظم سعود علي محمد74910221841003224

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيعلي جبر عبد فاطمه74911221842273006

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحبيب محمود شاكر نوال74912261842120154

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيبعنون صكبان ايوب زينب74913221842103075

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائينقاش عليوي ناصر ساره74914261842118015

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيصالح مهدي وليد ذكرى74915271842057042

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيمطر تايه ناجي نور74916221842104036

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيياسر كريم ياسر اديان74917221842154008

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيراضي غضبان عبد اسراء74918221842103012

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشجس محمد صبحي زهراء74919141842074067

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيمحمد كاظم نجاح زينب74920221842309015

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذياحيائيمطر عبدهللا خالد زينب74921221842386012

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيثجيل سلطان زويد زهراء74922221842143073

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيجابر عكاب عظيم ايمان74923221842393020

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجبر محمد علي زهراء74924221842143081

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.6للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيذويب سعد هاشم أنور74925221841080001

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.5للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيحسن كاظم عماد علي74926221841080031

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.4للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد مجيد سمير حسين74927121841001019

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعلي بدران كاظم العابدين زين74928271841029023

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحمد خزعل حيدر انوار74929221842209024

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيرخيص صعيوج رعد زهراء74930221842161040

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعمران جعفر رياض غفران74931221842113155

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمطلك ابراهيم حيدر صفا74932221842113145
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الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكزار عباس رياض زينب74933221842185045

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيراهي كامل رياض زينب74934221842393060

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيشريف منخي محمد جاسم74935221841307124

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيردام خلوفي الحسن عبد فاطمه74936261842074065

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعليوي سالم احمد ايه74937261842108005

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيمحمد نجدي هللا خير فاطمه74938211842177032

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيطعيمة محمد رائد رسل74939221842113072

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيمحنه الصاحب عبد جاسم أيام74940221842108001

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيعمر الدين نجم احمد أيه74941201842102003

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة655.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيسالم جليل رياض محمد74942221851044019

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة651.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيديوان سمير طالل الق74943221852138008

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقييعكوب حميد عدنان الهدى نور74944221852165038

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة646.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيدويج جوده رحم حنشه74945221852413009

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة645.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد عبد صفاء علي74946221851002074

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة645.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيراضي حسين علي منتظر74947221851003159

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة641.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين حمدان عواد زينب74948221852163033

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة640.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيبستان صبر حمودي هدى74949221852242012

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة637.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيمريهج الحسن عبد شريف زهراء74950221852154018

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة636.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد ميس لطيف ضحى74951221852101030

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة633.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيناصر ريسان محمد شكران74952221852113014

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة631.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيمري شتيوي فاضل عباس74953221851010061

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته زغير غانم انوار74954221852393001

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيوذاح دايش موكر سجاد74955221851039021

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة628.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيمحسن كامل ثامر عالء74956221851007033

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة627.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقييرغ صبح غانم مسلم74957221851020067

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة627.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيشيال عامر صباح علي74958221851036058

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان مانع عواد حسن74959161851301019

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجراد عبيد راشد محمد74960221851311160

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيملوح فاضل حازم علي74961221851046045

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن ذياب علي حوراء74962221852142008

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيدغيم ثمل سالم سميه74963221852125033

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمهدي نعيم مهند الفقار ذو سيف74964221851002053

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيدرجال علي عالء اشرف74965161851301009

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهادي لطيف كاظم جواد74966161851301016

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة620.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهندي طالب كامل عباس74967161851301045

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة620.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين احمد حوراء74968221852154013

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة620.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيالنبي عبد علي كاظم سجاد74969221851001042

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحميد كامل جميل محمد74970221851001074

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل ضايف فالح حيدر74971221851013038

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيكريم الرسول عبد الكريم عبد احمد74972161851069003

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي مهر الجبار عبد الزهراء فاطمة74973221852135014

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيحسن جواد حمد فاطمه74974221852154026

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيمكطوف ظاهر غازي مهند74975221851053063

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيمري شنته حازم امير74976221851003016
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المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحمود جاسم جبار ستار74977221851006022

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذيتطبيقيصبيح كاظم يحيى فاطمة74978221852139020

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0للبنين المثنى ثانويةقار ذيتطبيقينعيمه حسين عصمان مصطفى74979221851032029

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة615.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيثامر رضا محمد هالل نبا74980161852197020

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة615.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيدرج كاطع محسن محمد74981221851002105

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة614.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيخلف جبر قاسم علي74982161851039094

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة614.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيبستان صبر علي زينب74983221852242006

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة613.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر مهدي عالء مهدي74984161851075158

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة612.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيجعفر صادق حسام نورالهدى74985221852204019

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحمزه كريم مؤيد الحسن74986161851019014

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة611.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيكزار خميس الهيل ابو مناف74987161851030125

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة611.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعبود ذهب ثجيل فاطمة74988221852156048

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة611.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيعكاب هللا عبد صكر احمد74989161851139001

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة610.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيخويط هاشم لطيف سجاد74990221851036034

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة610.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيعزيز عوفي سمير منتظر74991221851212014

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة610.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمنادي حميدي ماجد محمد74992161851084241

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة610.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقينجم حيدر السالم عبد رسل74993161852179006

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة610.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد عباس عادل مرتضى74994161851084257

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمطرود نوري سعد علي74995161851006078

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيبدر الحسين عبد حامد الحسين عبد74996161851026050

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيعنبر خلف كاظم ثابت74997161851038019

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي زوير يسر ابابيل74998221852165001

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيبحر ناصر مسلم عباس74999221751009030

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيعطيه الرحيم عبد فاخر مرتضى75000281851102014

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى عبل احمد حسين75001161851004016

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيداخل ابراهيم خليل ازهر75002161851028010

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن صدام فوزي احمد75003161851371021

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد بدري وائل حسين75004161851060051

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيجوير بستان خالد سالم75005221851022042

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيرسن هللا عبد ماجد ساره75006221852095008

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه كاظم جواد زهراء75007221852125019

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيسموم منشد رحيم أسيل75008221852134003

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبد بدح حسين علي75009221851006045

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة619.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيمهاوش ناشع االمام عبد تيسير75010221852143003

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيرعيد فزع الرضا عبد حسن75011221851003030

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد علي رمضان مصطفى75012221851098043

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيفاضل علي حيدر زهراء75013221852113011

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيثويني خريبط هللا خير عقيل75014161851089053

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة606.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيشندي عدنان محمد محمود75015161851301075

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيجناح يسر خليل ريهام75016221852103031

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة606.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيعزيز خزعل علي مجتبى75017221751008028

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى جاسم اياد حوراء75018161852167012

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة603.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيعبود نور راضي مصطفى75019161851364259

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة603.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيجوده نسيم احسان مصطفى75020221851003149
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وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعلي حسن عالوي زهراء75021221852190044

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيكريم كاظم اياد ضحى75022221852190067

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيعلي دهام وادي زينب75023221852107015

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جبار صباح نور75024161852192031

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة597.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمعيبد عسكر جاسم اسعد75025161851364024

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة597.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيعجالن طالب مشتاق منتظر75026221851036086

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة595.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيعلي عبد صباح مصطفى75027221851068035

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيمطرود نجم كاظم فاطمه75028221852150027

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة594.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيبلبول الزم رضا محمد عباس75029161851089045

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عبد ناصح محمد75030221851044025

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيعباس خضر مهدي صالح75031221851076028

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيجعفر فالح وليد فاطمة75032221852052010

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة591.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيعناد جخيور زاهي جميل75033221851245004

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة591.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبد داخل علي مرتضى75034221851006060

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين صبري الرحمن عبد ضرغام75035161851074034

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد قاسم الكريم عبد علي75036161851085090

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة588.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيمنوخ حاتم كريم معد75037161851311065

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة588.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيعباس جاسب سالم هللا عبد75038161851028030

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي الحسين عبد الرحيم عبد محمد75039161851031050

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جمعه باقر علي75040161851060095

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر منجور لعيوس اسعد75041221851041008

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة586.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيلفته هللا عبد زغير حسام75042221851233006

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيمران الحسين عبد نعيم فاطمة75043221852157015

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين االهلية شمس عين ثانويةالبصرةتطبيقيحامد حيال حليم مؤمل75044161851130017

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد هللا خير السجاد عبد حسن75045161851030030

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيخضير اركان صبري علي محمد75046221851002102

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين علي ميسلون75047221852162026

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيمطلك هللا عبد رحيم امين75048221851029013

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيجابر جري جواد سجاد75049221851013045

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعامر مريس حسن علي75050161851300041

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيلهو محسن جبار فاطمه75051221852165031

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر كامل حسين فرقان75052221852150028

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة582.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحبن حسين علي اكرم75053221851311022

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة582.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيالفرحان الرضا عبد محمود حسنين75054161851089021

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيمرزوق الزهرة عبد طالب مؤتمن75055161851002204

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيجبر فضل احمد ايات75056221852106006

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيصبار ورور ضياء نور75057221852125045

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيصوالغ جبار ليث حسين75058161851393006

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة580.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيكطاع محمد جبار محمد75059221851010100

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيجبر منخي علي اسراء75060221852190008

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيعلي كاظم ستار طيبة75061221852113016

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيشبيب جبار صبيح حوراء75062281852070013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة674.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيشريف غدير محمد طيف75063221842110028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة671.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيجابر مجيد هللا خير فاطمه75064221842414075

2889 من 1706 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة671.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحمه بدري محمد نور75065221842156150

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة668.4للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعمران مطشر علي محمد75066221841036167

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيدوحي القادر عبد تحسين افنان75067161842145009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة663.1للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائييوسف شريف كريم فاطمه75068221842421048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة660.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيحسون جرن علي احمد75069221841084004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيطاهر حمود مالك عباس75070221841066015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة658.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيمطشر عبد تقي يمام75071221842136032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة657.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائينايف شاوي كاظم اديان75072221842203003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة644.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعباس الرضا عبد يوسف مريم75073221842113185

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة644.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحسين شاكر محمد عصام هناء75074161842165502

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة643.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيمشعل علي احمد هللا عبد75075221841382036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة642.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيراهي حنيف مسلم الهدى نور75076161842242028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة642.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجياد يوسف ايوب علي75077161841075160

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة642.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمحمد كاظم هشام منار75078221842414093

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة641.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعوده محسن جليل زينب75079221842154068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة641.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمكي غضبان السالم عبد حسين75080161841084028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة640.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي فاضل جمال محمد75081141841203077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة640.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيشكور الباقي عبد رياض محمد75082161841085033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة640.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسن كاظم جواد محمد75083161841140068

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة639.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيالصاحب عبد شاكر فاضل ايات75084221842147004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة639.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحنون حبيب امين علي75085221841093043

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة638.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيفرهود سبيت علي صالح75086221841069019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة636.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيعناس عاصي نعمه الدين نور75087221841014021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة636.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجبر الساده عبد حسين علي75088221841093045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة635.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم قاسم الدين شمس75089161841060051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعليوي مجيد صباح الهدى نور75090221842135134

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة634.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيماضي عجيل منعم زينب75091221842183036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة631.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود الكريم عبد عباس75092161841060054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة630.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعباس عبيد مجيد حسين75093221841020024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيكريم دينار علي الزهراء نور75094221842421055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيفهد االمير عبد نزيه اديان75095221842421003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائينجم جليل حيدر كرار75096221841077064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعجيمي كريم نعيم نور75097221842113222

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيالهادي عبد مزهر علي زينب75098221842112042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة628.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيياسر جبار ثائر زيد75099221841040031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة628.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيجابر الرزاق عبد محمد الرحمن عبد75100221841020047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة628.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيمنشد ثجيل سرحان حنان75101161842192010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة627.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبد هادي علي نور75102221842153311

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعجيل نعمه طاهر محمد75103161841139059

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداود صبري عبدالرحمن المرتضى هيبة75104161842165504

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة626.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعثمان امين ماجد آيه75105161842202015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد حسين الخالق عبد اغادير75106161842228007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمطير حاصود جاسم فرج75107221841092021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيصالح مهدي نعيم حيدر75108221841002086
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر علي ساره75109221842154081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيخفي جميل عباس علي75110161841001064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشريده فشاخ شهيد ثائر75111221841002041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد الرحمن عبد احمد يوسف75112161841027037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيغالي خويط حسين زهراء75113221842156062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة623.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيفلول جابر طالب حسين75114221841079007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة623.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيداود كامل ظاهر علي75115221841019105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيشوكان ملغوص جاسم علي75116221841001101

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكشيش جابر الستار عبد براء75117221842185012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة622.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيجاسم ستار محمد شهد75118221842176010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحسين حميد توفيق االء75119161842290005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيطاهر طراد هيثم علي75120221841028051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيحسين زبيله باسل علي75121161841126017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسين ياسر علي حسين75122161841060034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيشاهين حميد محمد نبأ75123161842162046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيثجيل عبيد نعيم زينب75124221842113127

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيزعماك عبد احمد فاطمه75125221842153222

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد وهاب احمد اية75126221842149003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائينعمه جعفر علي سجاد75127221841003081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائينعيم مشجر العالي عبد ضحى75128161842202100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمنخي رزاق عالء رؤيا75129221842185021

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيتقي الحسن عبد عباس زينب75130221842155049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفليح رشاد كامل حوراء75131221842113057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة615.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيزاجي فرحان مكي محمود75132161841030051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة614.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيحسين ابراهيم الرحمن عبد بشائر75133161842225012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة613.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيشغيت شنته عزيز تبارك75134221842113034

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة613.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمنصور حسن احمد الزهراء نور75135221842323221

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة613.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيميس كاطع علي زينب75136221842185048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة613.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيطاهر سواري علي اسيل75137221842323011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة612.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيسالم كاظم اسعد شمس75138161842383066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائيداود معله الواحد عبد محمد75139161841020027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيوثيج مهدي داخل سجاد75140221841001078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة649.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيسعدون ثامر عمار حسين75141221851001025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة620.0للبنين المكارم ابو جاسم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيسبهان عبود جبار مهدي75142161851054026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة606.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد عدنان مجتبى75143161851022085

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة606.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم اسماعيل حازم فرقان75144161851060125

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة605.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد عبد عقيل حيدر75145161851363069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة604.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعباس جدوع الكريم عبد ابراهيم75146161851019001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة604.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمرسول صيوان عبود مرتضى75147221851045051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة603.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيصينخ علي كريم سامي75148161851128028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة601.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةالبصرةتطبيقيخلف كاظم جبار سالم75149161851134003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة599.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيجايد علي الرضا عبد حسام75150161851135010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة598.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم علي فهد منى75151161852309056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيجبر طريج بديوي زينب75152221852413019
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيماهود عيدان الزم حكمت75153161851090016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة588.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيطه عبد فرزدق صادق75154161851001087

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم احمد وليد حيدر75155161851010033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة586.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيخضير ياسين عمار مصطفى75156161851033124

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد رمضان فاضل علي75157161851363126

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة584.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيبني مجيد سمير اسامة75158161851307005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد قدوري ماجد حسين75159161851083040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيساري علي الحسين عبد احمد75160161851099004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيخضير جبر حسن مؤمل75161281851002066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة580.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيحطبوط كامل مشتاق مرتضى75162221851035123

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة680.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعباس ريحان جهاد مصطفى75163221841036188

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة679.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيحطاب هللا خير فاخر زينب75164161842197030

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة679.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيطاهر حاتم طاهر براء75165221842323184

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة679.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيطالب ثامر هاشم براء75166221842209031

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة679.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعبد طاهر باسم دعاء75167161842152060

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة678.3للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمعيوف زامل اخالص منتظر75168221841080050

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة678.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيعلي حسين محسن ندى75169221842391056

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة678.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيأميري لطيف حيدر هاجر75170221842016008

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.7للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيعيسى هللا عبد نجم زهراء75171221842159024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيلفلوف الكاظم عبد سامي حسين75172221841003041

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجابر حافظ عامر منتظر75173221841084027

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيجاسم ثجيل عامر انتفاظه75174221842111003

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيمحسن نصر غائب نبأ75175161842153033

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيجبر بزون غانم فاطمه75176281842062044

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة676.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيطاهر حاتم عماد رلى75177221842185025

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة676.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعزيز علوان عباس اطياف75178221842156008

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة676.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيجعفر عويد علي عبد غفران75179221842203086

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.8للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيسبتي خليل عماد رند75180271842060076

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعلي خليل اركان ميس75181231842132083

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيالرسول عبد عبود علي الزهراء فاطمة75182271842060146

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيصالح محمد عزيز سعود تبارك75183221842183011

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجواد حسون عباس علي محمد75184271841005256

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيرحمه عبد ناصر تبارك75185161842332010

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين رياض حسين75186221841001046

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجدوع هادي باسم ايالف75187111842065014

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيسالم ابشاره هاني فيصل75188161841031011

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيمتعب جبار ستار فاطمة75189281842061024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيمويع محمد سعد سفانه75190261842096095

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة674.2المتميزين ثانويةميساناحيائيخميط عباس جبار محمود75191281841026036

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة674.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحسون صالح مهند حنين75192261842102028

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة674.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمطرود حمزه علي امير75193241841011011

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة674.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعلي عبد خلف كنعان زهراء75194231842142093

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيدهم فرج حسان تقى75195281842054011

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيطعان جاسم محمد الحسن75196281841009008
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الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكريم خليل سليم مريم75197231842088284

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيغبن فاضل عباس خالد75198211841009060

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيحسين علي عباس نبأ75199281842065045

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمهدي حمزه عاصم مصطفى75200271841002193

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.4للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد صالح ضياء حسين75201231841047033

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهللا عبد احمد نبيل علي75202291841003217

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيخليفة محمد علي حسين75203211841209001

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسعيد محمد الصمد عبد عصام زينب75204291842052155

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعبود جكليت شامل حسين75205281841001023

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمحمد الرحمن عبد حيدر فاطمة75206291842085119

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد كاظم مفيد سكنه75207291842071052

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جاسم محمد تبارك75208291842051066

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيجاسم عبداالمه يحيى بنين75209251842102010

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائياسماعيل علي عباس محمد75210251841001240

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم سعيد قصي فاطمه75211111842074045

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسين علي حسين الهدى نور75212221842156147

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعبد حاتم جواد حسن75213221841023017

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطاهر حاتم محمد سدير75214131842091083

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيعطشان جبار منير وفاء75215221842167047

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمنذور الواحد عبد غفار زهراء75216271842058138

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعطية عبد محمد تكتم75217231842271069

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد محمد جاسم حسن75218231841020051

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيلفته كريم حميد احمد75219261841018003

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة672.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيجبير علي جمعه حوراء75220261842163006

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة663.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيكطين لفته عاشور علي75221221851067066

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيحسن غلب خيري امامة75222221852113004

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة658.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعلي انور مناف غنى75223261852102032

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة658.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيحسون ناصر محمد رزيقة75224291852050015

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة658.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عبد قاسم ساره75225271852055045

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة657.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن جاسم شهيد اثير75226161851301001

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة657.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف جعفر نديم مصطفى75227161851085139

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة657.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيجواد كاظم صالح محمد علي75228271851005052

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة656.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعتيوي كاظم جواد عهود75229221852178009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة656.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيروضان كاظم علي حسين75230221851018016

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة656.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مطر هللا حمد مهدي75231161851038108

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة656.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيكاظم محمد كاظم جواد75232251851049004

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة656.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم فالح جالل حيدر75233221851042026

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة655.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن داود هالل نور75234221852187027

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة655.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي عيدان ماجد علي75235161851038070

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة654.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحسن دعبول عادل سجاد75236251851200024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة653.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيهنوات فيصل حيدر حسين75237231851180004

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة684.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيخليف شري ماجد رسل75238221852178005

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة681.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيشيال عبد سعد روان75239221852138020

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة679.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيصبار وهاب علي تبارك75240221852154008
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والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيموحان طالب محمد هللا عبد75241221851001047

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة677.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقينجم حسن مالح علي75242221851037051

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة676.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيعبطان عجيل احمد االء75243241852110003

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة676.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيلفته ناصر كريم مهدي75244221851096077

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة673.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عبد ناصح حسن75245221851044006

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة671.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد هادي مناع منتظر75246221851033098

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة670.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيناهي داخل رزاق محمد75247221851081072

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة668.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيتطبيقيماضي لفته جواد احمد75248221851375002

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة667.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيغصاب حمدان عطيه اسراء75249221852160003

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة666.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيحمد طالب حازم مريم75250221852162024

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة666.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيقنطار جوده حبيب حيدر75251161851135026

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة665.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيصخي فاضل مطشر منتظر75252221851023048

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة664.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيعبد حسين صالح حسن75253161851078006

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة664.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقينعيثل شبيب مالك حوراء75254221852162004

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة663.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم جاسب مطرود سجاد75255161851141005

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة663.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيمكي عمران عدنان امير75256241751027014

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة663.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن سالم اسماعيل منتظر75257131851008055

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيفرج بشير نعيم محمد75258161851033113

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعباس شاكر الخالق عبد عباس75259161851079035

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعبود جادر علي حسين75260161851089024

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد شاكر محمد كاظم75261161851033085

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيدهيك غني سمير ايمن75262161851038016

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة662.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيعبود شباط نعيم امير75263291851100025

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة661.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صابر ياسين رغد75264161852332007

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة661.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي سامي عارف ايالف75265271852056006

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة661.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيشنشول حسين علي يوسف75266251851007266

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة661.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيجوده عواد كريم عباس75267221851040031

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة660.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيصياح فرج رحيم احمد75268221851063004

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة660.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيغضيب جبر حسن زهراء75269281852071014

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة660.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيراضي هللا عبد عبيد عباس75270161851076025

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة660.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيشرهان عجيل جبار عباس75271261851001027

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم حمادي هاتف محمد75272221851001082

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيكشيش نوري صباح علي75273161851128041

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيغنتاب بارح سفيح حسن75274161851075023

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيجبجاب ابولول سعيد حسين75275281851009017

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة659.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان العزيز عبد حمزة عوض75276221851004051

العلوم كلية/قار ذي جامعة675.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيجحيل علي عبد محمد االء75277221842106003

العلوم كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيعليوي هاشم جعفر محمد75278221841026037

العلوم كلية/قار ذي جامعة665.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجابر عبد علي محمد75279221841093075

العلوم كلية/قار ذي جامعة660.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيخضير ياسين طه نرجس75280241842094106

العلوم كلية/قار ذي جامعة654.5للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجاسم حسن صادق جمانه75281221842323187

العلوم كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعلي نقد يوسف اية75282221842113021

العلوم كلية/قار ذي جامعة648.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعبهول فاضل جميل صبا75283271842063113

العلوم كلية/قار ذي جامعة646.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيالفي عويد سعد زيتون75284221842106014
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العلوم كلية/قار ذي جامعة643.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيشريف مزهر صادق زهراء75285221842153121

العلوم كلية/قار ذي جامعة641.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيمجيد حميد رشاد ضحى75286221842151031

العلوم كلية/قار ذي جامعة640.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعوده شنجار علي محمد75287221841001158

العلوم كلية/قار ذي جامعة638.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيمشتت كاظم احمد مريم75288221842108028

العلوم كلية/قار ذي جامعة637.2المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائييعقوب جليل مصطفى زيدون75289241841041027

العلوم كلية/قار ذي جامعة636.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعناد علوان مؤيد هدى75290221842103154

العلوم كلية/قار ذي جامعة636.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشمخي محسن عباس انور75291221841002038

العلوم كلية/قار ذي جامعة636.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيمهلهل مشاور لقمان ريام75292221842392007

العلوم كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيلفته حسن كبيش هند75293221842153331

العلوم كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيحسن زاير زغير جبار ازل75294221842118002

العلوم كلية/قار ذي جامعة629.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيجبر حسين كريم رضا75295221841013039

العلوم كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيالرزاق عبد فاضل جبار تقى75296221842113040

العلوم كلية/قار ذي جامعة628.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسون يوسف محمد فرقان75297221842156129

العلوم كلية/قار ذي جامعة626.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيغانم حسن فليح سجاد75298221841078010

العلوم كلية/قار ذي جامعة625.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيحميد عذاب كريم حوراء75299221842160005

العلوم كلية/قار ذي جامعة625.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيخلف صبر هللا عبد حنين75300221842105029

العلوم كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيناصر الحسن عبد طاهر مصطفى75301221841002246

العلوم كلية/قار ذي جامعة624.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيحمادي كاظم علي زينب75302221842421042

العلوم كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعباس كريم حسن مرتضى75303221841029064

العلوم كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيرستم مجيد حسين علي75304221841002139

العلوم كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحمادي محسن حميد زينب75305221842103076

العلوم كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيصبيح خميس فوزي زهراء75306221842153136

العلوم كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيحاتم حميد السالم عبد ختام75307281842050015

العلوم كلية/قار ذي جامعة621.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجويعد علي صبار عقيل75308221841018035

العلوم كلية/قار ذي جامعة620.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيغاطي جاسم كاطع حسن75309221841034005

العلوم كلية/قار ذي جامعة618.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشعيبث عبد علي مصطفى75310221841002250

العلوم كلية/قار ذي جامعة618.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيفرج لفته حامد كرار75311221841029054

العلوم كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيناصر كاظم عدنان زهراء75312221842113102

العلوم كلية/قار ذي جامعة616.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكبيح مكي حيدر فاطمه75313221842185065

العلوم كلية/قار ذي جامعة615.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيغالي صبار فراس سارة75314221842113135

العلوم كلية/قار ذي جامعة614.0للبنين النهضة اعداديةقار ذياحيائيعلي حسن فاضل منتظر75315221841049016

العلوم كلية/قار ذي جامعة614.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيلفته فاخر حسين زهراء75316221842125072

العلوم كلية/قار ذي جامعة614.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيصالح جبر عادل فاطمة75317221842113166

العلوم كلية/قار ذي جامعة614.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعباس لفته قيس علي75318221841076071

العلوم كلية/قار ذي جامعة614.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائييوسف السادة عبد نبيل طيبة75319221842113153

العلوم كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيحسين مسير ثجيل احمد75320221841068002

العلوم كلية/قار ذي جامعة611.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيفرج عبود امين طيبه75321131842236007

العلوم كلية/قار ذي جامعة610.0للبنين الغدير ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد كريم رعد مصطفى75322221841050022

العلوم كلية/قار ذي جامعة610.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيعباس عناد حسين عذاري75323221842136018

العلوم كلية/قار ذي جامعة610.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيخضير فرحان علي مروه75324221842158053

العلوم كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجساب عبد حسين عباس75325221841003099

العلوم كلية/قار ذي جامعة609.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسين علي محمد الرزاق عبد زينب75326221842113120

العلوم كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجبر حسب حسين زهراء75327221842103056

العلوم كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيبجاي غضبان علي غدير75328221842113154
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العلوم كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيناصر كريم طالب سجى75329221842110020

العلوم كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائينعوم جفرد رحمن اكرم75330221841029009

العلوم كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيناصر كيطان مكي احمد75331221841084007

العلوم كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيسلطان كريم حميد حوراء75332221842413016

العلوم كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعلي نوح محمد نبأ75333221842323219

العلوم كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيغازي عبد هادي شهد75334221842160014

العلوم كلية/قار ذي جامعة605.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذياحيائيجاسم محمد حسين زهراء75335221842253002

العلوم كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعبد عنيد ناهض نهى75336221842116047

العلوم كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيضيول علي عادل بنين75337221842146011

العلوم كلية/قار ذي جامعة605.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمود ناجي كاظم وسام75338221841002270

العلوم كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيصكر كامل رياض منى75339221842126044

العلوم كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذياحيائيلعيوس غازي علي هدى75340221842386027

العلوم كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيخضير ياسر علي عذراء75341221842323213

العلوم كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمريح عكار محمد طيب75342221842153199

العلوم كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيدحام صبر احمد زينب75343221842151023

العلوم كلية/قار ذي جامعة603.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر وليد الزهراء75344221842103014

العلوم كلية/قار ذي جامعة603.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيياسين يوسف طالب سجا75345221842209103

العلوم كلية/قار ذي جامعة603.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيضاحي معيوف مظفر مالك75346221842185082

العلوم كلية/قار ذي جامعة603.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح حسن زهراء75347221842190079

العلوم كلية/قار ذي جامعة602.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيموسى عمران رفعت حسن75348221841039018

العلوم كلية/قار ذي جامعة602.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيغانم عناد سعد اماني75349221842190014

العلوم كلية/قار ذي جامعة602.0الخارجياتقار ذياحيائيمحسن كريم جبار هاجر75350221842401053

العلوم كلية/قار ذي جامعة601.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعامر هللا عبد نجم عقيل75351221841023056

العلوم كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيياسر حامد كمال نادين75352221842125172

العلوم كلية/قار ذي جامعة601.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيحسين صالح ضياء زهراء75353221842185034

العلوم كلية/قار ذي جامعة601.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمذبوب غميس عطيه حسن75354221841001033

العلوم كلية/قار ذي جامعة601.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيحمزه شنته هداب حسين75355221841029020

العلوم كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعبد ناصر ريحان زهراء75356221842125074

العلوم كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجعفر خليل ياسين مالك75357221842190160

العلوم كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمحمد عريبي فاضل ايالف75358221842323025

العلوم كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجاسم ياسين محمود فاطمه75359221842154111

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيناصر محسن بشير ميس75360221842414094

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعنبر سلمان محمد ساره75361221842125113

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعبد صبري االمير عبد الزهراء فاطمه75362221842185063

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحشيش كريم محسن ساره75363221842209102

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيابراهيم علي عبد عباس علي75364221841076065

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبود مانع نعمان فاطمه75365221842153251

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد كاظم جعفر حوراء75366221842323189

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيدحام خضير ياس هبه75367221842200017

العلوم كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذياحيائيحسين شكر هادي زهراء75368221842121010

العلوم كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمغامس شاكر جعفر ساره75369221842414055

العلوم كلية/قار ذي جامعة598.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمد حسن مطر حسين75370221841002075

العلوم كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيزجي راشد هاشم سعاد75371221842165055

العلوم كلية/قار ذي جامعة597.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيمحسن عيسى ناصر منتظر75372221841022063
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العلوم كلية/قار ذي جامعة597.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاطع حلو ناصر هدى75373221842175192

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعباس منصور عادل العباس75374221841002035

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيبدر حامد صبري بدور75375221842111006

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسين جابر عباس زهراء75376221842175071

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحدود حميد عيسى مريم75377221842154117

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيصالح خليف جبار احمد75378221841023001

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد هللا عبد هيكل جمانه75379221842390017

العلوم كلية/قار ذي جامعة596.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيدرباش الرضا عبد كامل محمد75380221841002225

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخفاي جبار حيدر حوراء75381221842113054

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمحمد صالح محمد ساره75382221842103095

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيزرار خضير جاسم أيه75383221842150003

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحسين كطيف هللا خير زينب75384221842143091

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسن حسين االمير عبد فاطمه75385221842154106

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجاسم حسين ناصر فاطمه75386221842161068

العلوم كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيجبر عباس جابر زهراء75387221842410029

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم كاظم علي زهراء75388221842209078

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد حميد علي فاطمه75389221842154109

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيهاني داخل عباس فاطمه75390221842209131

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسين نعمه قحطان اسيل75391221842154014

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيجبر محمد هالل خوله75392221842142018

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيجساب راضي كاظم ايمان75393221842183008

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيبكه الحميد عبد رشيد ضحى75394221842190126

العلوم كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعبيد جالي رزاق دعاء75395221842162038

العلوم كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائينعمه طه شعالن زهراء75396221842111011

العلوم كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحميد عدنان اسامة زهراء75397221842139063

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيحميدي كايم علي يحيى75398221841091114

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيفرج هللا جار احمد ضياء75399221841031061

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيخلوف غانم علي سجاد75400221841002099

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيجبر عيدان فيصل علي75401291841004085

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعوده عباس محمدرضا زهراء75402221842209083

العلوم كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيعبد حسين كاظم فاطمة75403221842205011

العلوم كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيضيدان عطشان هاشم سرى75404221842146036

العلوم كلية/قار ذي جامعة591.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيموسى ظاهر حيدر علي75405221841002142

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيخيون ريكان حيدر مؤمل75406221841039096

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيعلي محيسن صكبان مصطفى75407221841007064

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد العباس عبد عادل رند75408221842149008

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسين زاير كاظم عدنان سجود75409221842153180

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيداخل رسول نجاح حوراء75410221842178033

العلوم كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيسلمان جابر يوسف زينب75411291842050091

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعلي شاكر دنف ضحى75412221842190125

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخليف خفيف عواد فاطمه75413221842161062

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعبيد عزيز طالب ايناس75414221842157011

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائييوسف حسن حسين نبأ75415221842139145

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيرفيع حامد هاشم عمار75416221841053076
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العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعباس خيون عادل حسين75417221841311018

العلوم كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد جواد حيدر حوراء75418221842108012

العلوم كلية/قار ذي جامعة588.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعيسى هللا عبد قاسم حسين75419221841093027

العلوم كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيسلمان علي لطيف ايمان75420221842199003

العلوم كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعباس محسن عماد زينب75421221842323084

العلوم كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيشرشاب عجيل صالح عذاري75422221842160015

العلوم كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات األهلية الشيباني ثانويةقار ذياحيائيحسين الرزاق عبد حسن منار75423221842144008

العلوم كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعبد شاكر احمد زهراء75424221842113087

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد قاسم محمد حسين75425161841060036

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعكاب يوسف محسن ايات75426221842185007

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي جوده رحيم مريم75427221842143147

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيخليف ناصر جمال هدى75428221842198038

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذياحيائيجبر عبد جبر فاطمه75429221842212008

العلوم كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي جوده رحيم حوراء75430221842143046

العلوم كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلوان حسين حافظ فاطمه75431221842153226

العلوم كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيهاشم هللا عبد سالم هاله75432221842153315

العلوم كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيسالم صبر ضياء حسن75433221841001031

العلوم كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيضهد ابراهيم احمد الهدى نور75434221842116048

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسن فليح حيدر ايات75435221842154021

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات طوقان فدوى ثانويةقار ذياحيائيسوادي تالي حسين رحمه75436221842131005

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجبار بجاي علي حسين محمد75437221841002212

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحميد هللا عبد رشيد طيبة75438221842139125

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعلي خلف يوسف فواطم75439221842157074

العلوم كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيمكطوف علي جواد محمد طيبه75440221842110027

العلوم كلية/قار ذي جامعة582.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبيد نايف احمد محمد75441221841001141

العلوم كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيخليف حسن كامل رقيه75442221842421026

العلوم كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخفي علوان االمام عبد ايه75443221842143031

العلوم كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيصايل كاظم الغفار عبد البنين ام75444221842160001

العلوم كلية/قار ذي جامعة582.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيمحمد عبود قادر حميد75445221841023033

العلوم كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيطاهر نعيم علي منار75446221842109065

العلوم كلية/قار ذي جامعة581.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيشالش خليوي رضا محمد75447221841273017

العلوم كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيصوالغ ثامر يعرب زهراء75448221842203061

العلوم كلية/قار ذي جامعة580.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيسبيتي جهيد فاضل حوراء75449221842412011

العلوم كلية/قار ذي جامعة580.0للبنين الغدير ثانويةقار ذياحيائينعيمه لفته خلف احمد75450221841050001

العلوم كلية/قار ذي جامعة580.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيخشمان جحيل محمد علي75451291841007147

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيمهلهل كريم قاسم منتظر75452221841059032

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيماضي عجيمي محسن مريم75453221842158057

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيخلف محمد عدنان حنين75454221842155019

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيعوده كريدي علي رسل75455221842119006

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيمحمد الحسين عبد ريسان فاطمة75456221842163051

العلوم كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيولخ عبد دخيل مريم75457221842113182

العلوم كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيفاضل كامل مجيد ساره75458221842391039

العلوم كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمحيسن سعدون علي أسيا75459221842125001

العلوم كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحمود جويد صكبان زهراء75460221842190089

2889 من 1715 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسين جبار ستار حوراء75461221842190050

العلوم كلية/قار ذي جامعة576.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيعليوي شذر فضيح حسين75462221841274002

العلوم كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعنيد عبود االمير عبد فاطمة75463221842139131

العلوم كلية/قار ذي جامعة576.0المختلطة الكسائي ثانويةقار ذياحيائيغالب علي عبد عدنان عمار75464221841244009

العلوم كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعلي حسين حميد الهدى نور75465221842125182

العلوم كلية/قار ذي جامعة575.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيخالد خشن جبر عادل75466221841034013

العلوم كلية/قار ذي جامعة574.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد راشد رمضان مريم75467221842185077

العلوم كلية/قار ذي جامعة574.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائينايف شنشول كاظم حسن75468221841036038

العلوم كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيعبد الحسين عبد حيدر ضحى75469291842079028

العلوم كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعطيه جابر يحيى عذراء75470221842153209

العلوم كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيجخيور ياسين طه انوار75471221842128006

العلوم كلية/قار ذي جامعة573.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيركيج كتاب ناظم فالح75472291841005084

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيمرزوك شريف حسين علي75473221841041036

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعمر جبار كريم زهراء75474221842109032

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيسرحان سبع جراد عواطف75475221842134038

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيموحي حلو عبد تبارك75476221842410016

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيمطلك فرمال عكاب زهراء75477221842410034

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعوض عاكف غنام نور75478221842113218

العلوم كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعباس حسن كريم احمد75479221841001013

العلوم كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيطالب الرزاق عبد ضياء مؤمل75480221841068028

العلوم كلية/قار ذي جامعة570.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد جاسم مصطفى اثار75481221842301018

العلوم كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجابر كاظم جواد زهراء75482221842190078

العلوم كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمنخي رسن سعد حوراء75483221842175039

العلوم كلية/قار ذي جامعة570.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن غازي فيصل عثمان75484111841151034

العلوم كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجابر جهيد محسن والء75485221842125205

العلوم كلية/قار ذي جامعة569.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن عوده علي ديار75486221842153085

العلوم كلية/قار ذي جامعة569.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيخلف حمود سامي فاطمه75487221842199034

العلوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمصطفى شيت بشار بارق75488221841018009

العلوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيجاسم جبار معارج حسين75489221841009012

العلوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحمزه كامل حبيب نورا75490221842190176

العلوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمعن محمد عالوي الره75491221842103126

العلوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعبد يمعان طاهر عفاف75492221842102039

العلوم كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيخليف عبار جابر هللا عطا75493221841306233

العلوم كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجواد علي محمد سالم زهراء75494221842113100

العلوم كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيجناح عبيد معارج حنان75495221852104011

العلوم كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيلهمود كامل حمد سجاد75496221851063017

العلوم كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان يوسف مالك ماريه75497221852149016

العلوم كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيخضير محمد حسين شامل75498221851037036

العلوم كلية/قار ذي جامعة579.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيبنيان رشيد محمد علي75499221851077038

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد معذوف حسن براء75500221852391002

العلوم كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيغضبان جبار علي مريم75501221852163049

العلوم كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن علي محمد احمد75502221851037002

العلوم كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيشريف عبد تحسين غفران75503221852202019

العلوم كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع فليح ناصر االء75504221852321004
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العلوم كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيغافل عذاب احمد سماح75505221852190064

العلوم كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيكريم جليل علي زهراء75506221852156030

العلوم كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين نايف طالب الهدى نور75507221852155032

العلوم كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جواد عماد اسراء75508221852163004

العلوم كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيرداد ياسر داخل اية75509221852109006

العلوم كلية/قار ذي جامعة553.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيرهيج ظنه كاظم يوسف75510221851068040

العلوم كلية/قار ذي جامعة553.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحمود حسين علي االله عبد75511221851022050

العلوم كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيسفاح مزعل بشير مكارم75512221852109045

العلوم كلية/قار ذي جامعة552.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيمطر والي غانم زهراء75513221852166005

العلوم كلية/قار ذي جامعة552.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد مهلهل الجبار عبد نرجس75514221852154030

العلوم كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيراضي عبد علي مؤمل75515221851039053

العلوم كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي محمد مقدام فاطمه75516221852170045

العلوم كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن رسول حيدر نور75517221852160053

العلوم كلية/قار ذي جامعة546.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيجبير بجاي رائد مصطفى75518221851009062

العلوم كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيشمران عذافه طعمه اسوار75519221852153007

العلوم كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناهي عدنان عباس75520221851028064

العلوم كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيلهمود حواس الرسول عبد فاطمة75521221852108027

العلوم كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيكريم علي حسن زهراء75522221852165019

العلوم كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيحمد شريف انور زهراء75523221852153050

العلوم كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيموسى عبد محمد هدى75524221852107034

العلوم كلية/قار ذي جامعة542.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيفجر منخي جمعه الجبار عبد75525221851010065

العلوم كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيزعيل هاشم عامر نور75526221852154033

العلوم كلية/قار ذي جامعة540.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعبد جبار حسين هللا عبد75527221851001046

العلوم كلية/قار ذي جامعة540.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيكطام علي حسن صفاء75528221851081035

العلوم كلية/قار ذي جامعة538.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيمطر محسن سعد انتكال75529221852248002

العلوم كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيحسن خلف حسين هللا عبد75530221851096032

العلوم كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيفرهود عبجل سمير رقية75531221852156022

العلوم كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيالعالي عبد سعدون ثامر زينب75532221852152010

العلوم كلية/قار ذي جامعة536.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيحسين جابر ثجيل كامل75533291851111016

العلوم كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقينعمه فيصل محمد صابرين75534221852150020

العلوم كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيعلي محمد جاسم تقى75535221852163014

العلوم كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيفراك هداد كريم سجى75536221852167025

العلوم كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقينجم جباري علي بنين75537221852160011

العلوم كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين جاسم حكيم تقى75538221852199009

العلوم كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين هندي عباس عفاف75539221852160036

العلوم كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيراشد خالد حازم ايات75540221852149003

العلوم كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم شريف كامل عباس75541221851302034

العلوم كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيوهيب محسن حسين ضحى75542221852165027

العلوم كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيطعمه عامر الحكيم عبد نهى75543221852108029

العلوم كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيمري فارس عباس زهراء75544221852101019

العلوم كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد حسن الحسين عبد فاطمة75545221852155026

العلوم كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جاسم محمود حوراء75546221852103023

العلوم كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان ضامن رحيم حسين75547221851008014

العلوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيهندي هادي صالح تغريد75548221852154009
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العلوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيحمزه شامي هوسان ساره75549221852153068

العلوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعديم مزيد كاظم انفال75550221852153014

العلوم كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيعبود طالب مشتاق ايات75551221852148004

العلوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم موحان سلمان آسيا75552221852105002

العلوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيحسن صباح محيسن اخالص75553221852167001

العلوم كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيحسن مالح ساجد تبارك75554221852142005

العلوم كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحنيش حسن فالح مروه75555221752105043

العلوم كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيجلوب حسين حامد اديان75556221852137001

العلوم كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيرحيمه الرضا عبد هللا عبد طيف75557221852150022

العلوم كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد شعير محسن زهراء75558221852105041

العلوم كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيهادي كامل محمد زهراء75559221852165022

العلوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيياسين جخيم باسم براق75560221852323017

العلوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي خلف عباس زينب75561221852157010

العلوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد االمير عبد عدنان حوراء75562161852209015

العلوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيجبار كريم عقيل علي75563221851073012

العلوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقياحمد حسين ناصر زهراء75564221852150013

العلوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيكريدي الرضا عبد عباس نهايه75565281852090045

العلوم كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان ارزيج عالء زهراء75566221852126006

العلوم كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيفليح نعيثل عزران بيادر75567221852190020

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد اسماعيل محمد علي75568221851367014

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيالنبي عبد علي عدنان أيات75569221852134006

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي محمد ارحيم رضا75570221851022036

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيغانم موتان حمد كرار75571221851001067

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيحتيت جبار علي كرار75572281851005018

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيجباره كشي شنان ناطق75573221851023051

العلوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيضيغم الصاحب عبد غائب ضرغام75574161851090023

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيخضير محمد الحي عبد خضير75575221851005020

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجميل حكمت حيدر الحسن ابو75576161851060002

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحسن دريس احمد علي75577221851001050

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيثعيلب رهيف عواد مصطفى75578161851039142

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيجابر حسن سلمان مرتضى75579161851043131

العلوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيردام حسين علي هللا عبد75580221851081046

العلوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةقار ذيتطبيقيثامر الحسين عبد الكريم عبد هللا عبد75581221851316012

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيحسين راشد كاظم حسين75582221851002033

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم الكريم عبد رسل75583221852103026

العلوم كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعويد صيوان لطيف نرجس75584221852156056

العلوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن طوفان علي الحسن75585161851355034

العلوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيمهاوش سلمان هللا عبد هدى75586221852158019

العلوم كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد ناصر حمود هاجر75587291852160035

العلوم كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيحرامي الحسن عبد فالح زهراء75588221852175007

العلوم كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجليل شالش مطير سعاد75589221852160031

العلوم كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيعواد خليف زويد نور75590221852152018

العلوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد مطشر سمير دعاء75591221852156019

العلوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمسلم صدام وحيد طاهر75592161851363097
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العلوم كلية/قار ذي جامعة507.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيعناد سكر محمد براء75593221852216004

العلوم كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيخيون االمير عبد يوسف جعفر75594221851037007

العلوم كلية/قار ذي جامعة506.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحسين سلمان راضي عبدالسجاد75595161851302015

العلوم كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقياالمير عبد حسين محمد سالم زينب75596221852152011

العلوم كلية/قار ذي جامعة505.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى جبار محمد سعد75597221851004032

العلوم كلية/قار ذي جامعة505.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيمسلم فليح جميل عباس75598221851016024

العلوم كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيجابر حسين رستم أبرار75599221852102001

العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن حميد عماد زينب75600221852156036

العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد صابر جمعه ايات75601161852309010

العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيشنان غالب حيدر سجى75602221852278008

العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيكريم حواس فوزي زهراء75603221852171022

العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيفالح كاظم علي دالل75604291852079007

العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور حميد مؤيد صادق محمد75605221851035111

العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيمخوضر نفل ثجيل احمد75606281851044004

العلوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيعاتي طاهر محمد جعفر75607281851022007

العلوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيالزم وطبان راضي مريم75608161852153038

العلوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان فرهود عقيل عباس75609291851004101

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيخضير عبد كريم ضحى75610221852209037

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الرحمن عبد احسان العابدين زين75611161851030060

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيخواف فرحان محسن العابدين زين75612281851005012

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيرويعي جوالن حسن ايات75613221852149004

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0المختلطة الرميض بدر ثانويةقار ذيتطبيقيمونس محمد ورد فاطمه75614221852250004

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم علي جبار اثمار75615221852153003

العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمهلهل نوري ميثم بنين75616221852160012

العلوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان شاكر كريم حسين75617221851006012

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيحسن عبد حامد زينب75618221842394027

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة574.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيمسير كاظم حميد ارشد75619221841031011

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة570.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيجبر عبد حسب بشار75620221841232002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيحسين جخيم شهيد فاطمة75621221842147025

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة564.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيجبر حمد حيدر جعفر75622221841001028

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكسار خضير حاكم هيام75623221842321067

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيدويح ظالل موسى فاطمه75624221842158050

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيخضير مجشف شناوة زهراء75625221842156070

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة560.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيمجيد ناجي محمد صادق75626221841036095

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعبد عوده ماجد زهراء75627221842125087

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيجابر سلطان فاضل هيام75628221842109080

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجراد فليح عقيل هجران75629221842125199

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمخيلف سعدون مطشر سرور75630221842178077

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد صادق محمد ايات75631221842161014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة546.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيثجيل سرحان توفيق ايهاب75632221841010014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيمعله دحام عبيد حسين75633221841037016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيكريم امجد حسن تقى75634221842165019

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجوده حامي حربي نور75635221842153304

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة538.0الخارجياتقار ذياحيائيفياض علي عبد صالح شمس75636221842401034
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم عالء زهراء75637221842151020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيزاير شروفي طعمة دعاء75638221842323193

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعجيمي سلمان محمد افراح75639221842126002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيراشد ضهيد والي وفاء75640221842155099

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة536.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيجبر داخل علي حوراء75641221842265005

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيعبيد حسون جبار فاطمة75642221842167034

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيطاهر حسين رحيم ضحى75643221842154091

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجعاز هللا عبد حسن فاطمة75644221842323116

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيناصر بدر حميد فرقان75645221842323122

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيامشيرف ناجي حيدر دعاء75646221842190056

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجابر هاشم صادق زهراء75647221842125077

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعبود منشد احمد الهدى نور75648221842190169

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة526.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجابر مزعل عامر سلطان75649221841003086

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة524.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد كاظم جواد مصطفى75650221841272016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيصبير ياسر سرحان اسراء75651221842166004

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحسين كاظم فرات هال75652281842059120

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيعلك موسى ناظم مؤمل75653221841061028

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعواد محسن عباس احمد75654221841002008

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلي شعيبث وليد سماح75655221842153192

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة522.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد صالح حليم احمد75656161841090001

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد شاكر غالب فاطمه75657221842150039

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر خضير مصطفى75658221841028076

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيعلي فيصل خالد اطياف75659221842150006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيشوجه جاسم غازي حسين75660221841076029

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمنشد عبد صباح فردوس75661221842190146

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيكامل منعثر عادل الندى قطر75662221842118034

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد باقر الكريم عبد حنين75663151842053014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشغيدل خلف عباس حسن75664221841003035

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيصبيح كوكز جاسم علي75665221841001100

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيعباس الحسين عبد محسن نجاح75666221842107047

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفاخر مسافر علي سجى75667221842113136

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعباس حسين احمد ساره75668221842153169

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسين حنا سمير زهراء75669221842153120

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيفهد حنون شاكر منتظر75670221841096076

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيكاغد هاشم رزاق زينب75671221842422014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيشديد زاهي مبارك سجى75672221842116026

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحنون محمد قاسم ضحى75673221842103104

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة625.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيطوكان مبرم عبد سجى75674221852230002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيجوده مزيعل لطيف فاطمه75675221852108028

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيجعاز ناظم هاشم فاطمه75676221852170046

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيشطب نعمه طعان هدى75677221852108033

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعلي فاضل سالم هبة75678221852134034

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات االهلية االهوار ثانويةقار ذيتطبيقيياسين محمد جميل زهراء75679221852411002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحمود ناصر جميل مصطفى75680221851302064
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الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيناصر الحسن عبد فالح فاطمه75681221852106026

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيبرغش شديد ابراهيم فاطمه75682221852166007

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيزغير هاشم محمد فاطمه75683221852162021

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة512.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيحميد نتيش لفته وسام75684221851270020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيشهد منصور رياح حيدر75685221751049009

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيهزاع ياسر عباس مهدي75686221851019066

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيفضاله عكيب الواحد عبد عذراء75687221852165030

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة508.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيفليح عيسى دشر مؤيد75688221851054062

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيابراهيم الحسين عبد هللا عبد حوراء75689221852109014

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيياسر نعيمه الواحد عبد علي75690221851068020

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن عكله حسن اسراء75691221852108001

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيرشيد جوده صالح دعاء75692221852164018

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعبد بدر حسن بنين75693221852178002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيوجح جبر أحمد الهدى نور75694221852134031

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيمناحي جحيل االمير عبد ايه75695221852393003

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالزم المولى عبد رعد سيف75696161851309025

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجابر عوده عباس امال75697221852160006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر طويرش الكاظم عبد معصومه75698221852150033

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيصنيهر حمود احمد مهدي75699161851007127

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيلفلوف شياع عدنان هاجر75700221852321029

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة499.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيضيدان كاظم جميل محمد75701221851212010

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان الرزاق عبد اياد زينب75702221852190050

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة498.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيجابر شناوه كريم محمد75703221851042052

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي عبد رحيم احمد75704221851004003

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد جالل فالح هدى75705221852113023

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة624.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمضخور خضير الزهره عبد شروق75706221842190121

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة604.9للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيعمران مطشر حسن يوسف75707221841080054

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة580.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعبيد حمزه عبد نبأ75708261842104107

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيعبيد كاظم محمد بنين75709221842391010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيكشيش حرين كاظم فاطمه75710221842154110

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمغامس صياح عزام رانيا75711221842414026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة555.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيداود ابراهيم محمد احمد75712221841312004

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة552.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائينوري دخان ناجي آمنه75713221842153002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعباس حسين كامل فيحاء75714221842414079

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائينصير محمد حسين ميالد75715221842157081

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائييازع حسين جميل ايه75716221842190026

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيياسر علي جليل اسراء75717221842101006

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيصخي ليدان احمد روان75718221842190070

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيخزعل رهيف علي حسين75719221841001049

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعفلوك عطشان كوتي أميره75720221842101010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجبر جاسم ناظم سجى75721221842153185

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيخضير حسين شريف زهراء75722221842125076

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيالصاحب عبد محمد باسل محمد75723221841011045

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيلطيف عباس جبار حنين75724221842113049
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الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيناصر عبد جمعة زهراء75725221842323206

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيالخضر عبد سعود قيس ايات75726221842156020

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعجيمي سلمان محمد رغد75727221842126017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة521.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائينعيم علي حسين ضياء75728291841153133

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمجيد كامل الحسين عبد حنان75729221842157018

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة516.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد مجيد الحميد عبد علي75730221841306141

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة515.0المختلطة رشد ابن ثانويةقار ذياحيائيعبد حسن عزيز ايمان75731221842251002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعبيد مري جبار نور75732221842103144

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعبد هللا عبد نجم سجى75733221842101046

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيخشان ياسر اياد ابرار75734261842102002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيحسن موسى عباس غفران75735221842107035

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعلوان مسلم جاسم كرار75736231841012094

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائييوسف سلمان علي حسن75737221841035035

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيشناوه جابر مهدي علي75738221841031094

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمنهل نادر عدنان انوار75739221842156013

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيطعمه برزان اسعد زينب75740221842153145

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيعودة غافل علي والء75741221842151043

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيحنون عليوي الكريم عبد حسين75742221841003043

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيهاشم منعم عدنان زهراء75743221842153129

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيدهيلي كاظم صادق جعفر75744291841003045

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيجباره علي اياد سجاد75745221841068011

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيحسون محمد قاسم تبارك75746221842151005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيسالم محيي خالد عذراء75747221842160016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيذهيب خضير كريم ضحى75748221842126036

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيعذيب طعمه عباس زهراء75749221842416009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجعمول شاكر محمود سجاد75750291841003150

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة558.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيوثيج كريم سعد عقيل75751221851052012

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة535.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيضيدان كريم صبيح محمد75752221851242007

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيشرهان محمد باسم عذراء75753161852225034

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة518.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيدهم محيي جبار نور75754221852270010

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيزغير هاشم شهيد احمد75755161851088002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل فيصل مالك محمد75756221851011095

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ريسان عدنان زينب75757221852125028

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة503.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيدهروب الكريم عبد ثائر علي75758161851060096

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة503.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيايدام ذياب محسن حسين75759221851001027

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيهليل موتان هاشم علي75760221851004049

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعبود علي الكريم عبد علي75761161851140066

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيطوينه مسير الرضا عبد كفاح75762221852106029

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن نوري عصام ليلى75763161852165051

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيغنتاب حميد خيري احمد75764161851365007

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيجبار جميل الباري عبد ازل75765221852137002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمايع مطيني جبار سجاد75766221851006023

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيثجيل دلي علي منتظر75767221851019065

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيعلي العالي عبد عقيل مريم75768221852390009
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الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيراهي محسن سعدون ايناس75769221852153021

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة492.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيماجد خلف موسى جعفر75770221851013014

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة492.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم خضير علي الحسن75771161851001024

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد حسن ميثم رسل75772221852148009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيسنبل جري طارق سوالف75773161852243047

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيمجيد عزيز سامر سارة75774221852135011

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيالعزيز عبد سعود وارد اروى75775221852190006

القانون كلية/قار ذي جامعة630.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيحرص الرضا عبد حسين مسلم75776221821235018

القانون كلية/قار ذي جامعة619.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيكداس حميد الرضا عبد اية75777221822116004

القانون كلية/قار ذي جامعة616.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم كاظم رسل75778221822153020

القانون كلية/قار ذي جامعة616.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيجسام حميد عادل الهدى نور75779221822153052

القانون كلية/قار ذي جامعة613.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيحطحوط محمد علي بنين75780221822193014

القانون كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبييازع حسين علي مروه75781221822190034

القانون كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبينادر شناوي معن حنين75782221822102007

القانون كلية/قار ذي جامعة593.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبييوسف مخور حميد مسلم75783221821242009

القانون كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمحمد عبد حسن اسراء75784221822134005

القانون كلية/قار ذي جامعة588.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيجابر هاشم خيري زينب75785221822269003

القانون كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيمحمد نجم عادل ديار75786221822169015

القانون كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيصالح علي فاضل علي75787221821039043

القانون كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيمحسن مجيد موسى حوراء75788221822149013

القانون كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيناصر جبر عارف علي75789221821079023

القانون كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيحسن ناجي عدنان زينب75790221822190026

القانون كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعكموش زويد محمد ابراهيم75791221821039001

القانون كلية/قار ذي جامعة565.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيضامن زاهي حميد ضرغام75792221821213011

القانون كلية/قار ذي جامعة563.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيثجيل عزيز خليل علي75793221821213014

القانون كلية/قار ذي جامعة563.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيشمخي كريم صباح انور75794221821224001

القانون كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيمشكور جاسم ناجي سهى75795221822126013

القانون كلية/قار ذي جامعة560.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيجبار جباره هللا عبد مالك75796221822150033

القانون كلية/قار ذي جامعة560.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيعبل حسن فوزي عباس75797221821050019

القانون كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيجابر ماهر سليم احمد75798221821062003

القانون كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيسبت صكبان بشير سجاد75799221821068010

القانون كلية/قار ذي جامعة556.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعجيمي عبد عماد العزيز عبد75800221821039036

القانون كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعوده كاظم ماجد زينب75801221822170034

القانون كلية/قار ذي جامعة555.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيمهودر كاظم هيثم علي75802221821007020

القانون كلية/قار ذي جامعة554.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيوزير عبد مهدي نرجس75803221822126019

القانون كلية/قار ذي جامعة552.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيشاطي كامل كريم والء75804221822190042

القانون كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيهدوم كاظم صباح رسل75805221822190013

القانون كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيسعد العزيز عبد راجي خديجة75806221822134015

القانون كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيعليخ مزعل عوده هللا عبد75807221821006032

القانون كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيعريبي عواد علي عون75808221821068015

القانون كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيشياع تمل بدران معاذ75809221821086083

القانون كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبييوسف نعمه لطيف محمد75810221821059025

القانون كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمري عبد سعيد محمد75811221821047091

القانون كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيفجر جساب ريحان هديل75812221822155044
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القانون كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيعنكوش هاشم محمد حوراء75813221822162011

القانون كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذيادبيخضير كاظم حسين زهراء75814221822410002

القانون كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمحمد عويد هللا عبد ابرار75815221822134002

القانون كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيجبر حمد عمار احمد75816221821069005

القانون كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيمهدي نوري غافل هاشم75817221821006057

القانون كلية/قار ذي جامعة536.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبينغماش ماضي دويح اياد75818221821376012

القانون كلية/قار ذي جامعة536.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيهاشم علي اركان العابدين زين75819221821231005

القانون كلية/قار ذي جامعة535.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيمهودر كاظم هيثم عباس75820221821007016

القانون كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيجنيح حسن جليل زينه75821221822108013

القانون كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيعبيد ياسين علي زينب75822221822162015

القانون كلية/قار ذي جامعة535.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيزغير شاطي علي حيدر75823221821213006

القانون كلية/قار ذي جامعة535.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيغانم عويد احمد سجاد75824221821023001

القانون كلية/قار ذي جامعة533.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيفرحان كريم وهاب مصطفى75825221821269014

القانون كلية/قار ذي جامعة533.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيبطاح شالكة حسن فالح75826221821078012

القانون كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيباقر حسن محمد فاطمه75827221822153045

القانون كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيحمد ارسيل االمير عبد رواء75828221822149017

القانون كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيحسن لطيف مثنى زهراء75829221822149021

القانون كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبينتيشون جويد خالج هدايه75830221822107025

القانون كلية/قار ذي جامعة530.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمطوس اللطيف عبد علي الغيث ابو75831221821047002

القانون كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبييوسف هللا عبد راضي حسين75832221821050008

القانون كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعبيد صالح مدحت نبأ75833221822145024

القانون كلية/قار ذي جامعة528.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيخضر جبار اسماعيل عقيل75834221821239011

القانون كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيهويرف عنبر عادل اسكندر75835221821086007

القانون كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيصالح حسين الباري عبد االء75836221822101002

القانون كلية/قار ذي جامعة527.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيحسين ناصر االمير عبد مأثر75837221822233005

القانون كلية/قار ذي جامعة526.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم عباس خضر75838221821068009

القانون كلية/قار ذي جامعة525.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيهاشم علي اركان مروة75839221822231009

القانون كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبييدام كاظم عويد رحمن75840221821376039

القانون كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمحمد هاشم عباس هبة75841221822156051

القانون كلية/قار ذي جامعة521.0المختلطة الرز ثانويةقار ذيادبيطاهر كريم محمد حيدر75842221821267001

القانون كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيحسين درويش حسين علي75843221821006034

القانون كلية/قار ذي جامعة520.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيجاسم مهدي هالل باقر75844221821011007

القانون كلية/قار ذي جامعة520.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيعطشان محسن مديح ماهر75845221821068018

القانون كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيطاهر عبد حسين هديل75846221822323040

القانون كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيصالح سدخان محمد عبير75847221822155023

القانون كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيوشيح كاصد طالب زهراء75848221822145014

القانون كلية/قار ذي جامعة517.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيفيصل مونس جبار سجاد75849221821011022

القانون كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيجبير حبيب حسن هدى75850221822126021

القانون كلية/قار ذي جامعة517.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيجاسم الحسين عبد عالء قتال75851221821011034

القانون كلية/قار ذي جامعة517.0الخارجيونقار ذيادبيعويد مزهر حسين الباسط عبد75852221821400043

القانون كلية/قار ذي جامعة516.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيالعباس عبد فليح محمد مجتبى75853221821213017

القانون كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيماهود ناصر عامر وسن75854221822153059

القانون كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيجابر نعمه عماد زهراء75855221822126009

القانون كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيهادي مونس هللا عبد فاطمة75856221822397016
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القانون كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيكيطان محمد جاسم اسراء75857221822145003

القانون كلية/قار ذي جامعة513.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيغنيدب حاتم ياسر دعاء75858221822239001

القانون كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيعجالن طالب هللا عبد محمد75859221821005046

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيحمود صالح حسين مؤمل75860221821231012

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبينويد عبود علي طيبة75861221822149031

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيالساده عبد رحيم سعد هاجر75862221822152038

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيجبر الرضا عبد حيال حسن75863221821012003

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيكامل محمد جاسم احمد75864221821049001

القانون كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيشكاحي حمدان خالد عيسى75865221821059017

القانون كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيوادي راضي كاظم نادية75866221822136036

القانون كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيجواد مطلب محمد دعاء75867221822115022

القانون كلية/قار ذي جامعة510.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيعبود حسوني علي حسن75868221821050006

القانون كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيمطشر صالح عقيل نور75869221822109028

القانون كلية/قار ذي جامعة509.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبياحمد العظيم عبد احمد حسين75870221821005007

القانون كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيحسج زعالن باسم نور75871221822134043

القانون كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيمعيدي راهي حسن ناديه75872221822323034

القانون كلية/قار ذي جامعة508.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيحسين منصور حسن احمد75873221821056001

القانون كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعواد محمد كامل بتول75874221822150003

القانون كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيطاهر رية سرحان منار75875221822116031

القانون كلية/قار ذي جامعة507.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيمحمد محسن الصاحب عبد يقين75876221822231012

القانون كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيظاهر حسن رزاق علي75877221821020025

القانون كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيسلومي حسن فليح شيماء75878221822115037

القانون كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيرهيف يوسف علي محمد75879221821302031

القانون كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيجوده ثجيل الجبار عبد ايات75880221822153009

القانون كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعبيد علي عبد محمد آيات75881221822110001

القانون كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيزوير الرضا عبد ماجد عباس75882221821062025

القانون كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيموسى الحسن عبد رحمن هاني75883221821062043

القانون كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيوريور كاظم اسماعيل ليث75884221821011036

القانون كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيكاظم خشان محمد براء75885221822130005

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيكطافه يتيم علي زينب75886221822417010

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيسلطان عايد هللا عبد زهراء75887221822109010

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيالعزيز عبد نجم علي نور75888221822218015

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيفرحان كاظم محمد علي75889221821269010

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيمهوس عبد احمد مريم75890221822155034

القانون كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيمرزوق بدر ناصر غدير75891221822150028

القانون كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعليخ جمعه فؤاد فاطمه75892221822145020

القانون كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيسفيح عويد هاني عقيل75893221821054025

القانون كلية/قار ذي جامعة502.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيالحسين عبد ريسان الصاحب عبد زهراء75894221822224007

القانون كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيكريم فيصل علي عبد زهراء75895221822110018

القانون كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيالواحد عبد جياد رحيم زهراء75896221822153026

القانون كلية/قار ذي جامعة501.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيفليح خميس الحسين عبد منير75897221821054042

القانون كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعطية عوده ناصر سحر75898221822145018

القانون كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر هادي اسراء75899221822110002

القانون كلية/قار ذي جامعة500.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيالحسين عبد ريسان حسين علي75900221821235010
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القانون كلية/قار ذي جامعة498.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيوحيش كاظم جواد حوراء75901221822221002

القانون كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيعلي حسن االمير عبد وهج75902221822135012

القانون كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيغضيب صدام احمد منار75903221822149041

القانون كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيحمد مالك شوقي اسالم75904221822124001

القانون كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيهللا حمد عوض قدوري مسلم75905221821048023

القانون كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيعبيد هاشم االمير عبد زمرد75906221822156018

القانون كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعكال شعير عاشور مريم75907221822110026

القانون كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيسعدون جبار طالب مجتبى75908221821049011

القانون كلية/قار ذي جامعة495.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيجهاد طالب حامد مها75909221822235005

القانون كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيحفين ياسر جبار علي75910221821062027

القانون كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيشياع تمل سمعان فاطمه75911221822106051

القانون كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيحمد عزيز باسم مروان75912221821307090

القانون كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيكاظم عوض ناجي زهراء75913221822156022

القانون كلية/قار ذي جامعة493.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيخيون رشاش علي زينب75914221822227005

القانون كلية/قار ذي جامعة492.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيعلي مسعد كاظم قاسم75915221821224013

القانون كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيكاظم علوان سعدي تقى75916221842153053

القانون كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيدحو فرحان سالم مرتضى75917221841065044

القانون كلية/قار ذي جامعة588.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحمد السادة عبد محمد كرار75918221841003185

القانون كلية/قار ذي جامعة579.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيراهي حمادي هاشم علي75919221841306150

القانون كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيعواد صافي جواد حوراء75920221842172015

القانون كلية/قار ذي جامعة569.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجابر بشير شهيد عباس75921221841003103

القانون كلية/قار ذي جامعة569.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجبر حاوي سلمان احمد75922221841093004

القانون كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيجالوغ عكش سلمان مازن75923221841077072

القانون كلية/قار ذي جامعة564.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين علي رائد هند75924221842323163

القانون كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيغالي ساجت رحمن ضحى75925221842136017

القانون كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيسعيد محمد عادل زهراء75926221842149010

القانون كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيحمزة مهلهل قادر براء75927221842149005

القانون كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمحمد سعدون وحيد نور75928221842165092

القانون كلية/قار ذي جامعة547.0الخارجياتقار ذياحيائيجبر حمدان حسن رحاب75929221842401019

القانون كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسين عطيه جهاد مريم75930221842156136

القانون كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيحسين قاسم علي أحمد75931221841091002

القانون كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيهداد مطر طارق ابراهيم75932221841040003

القانون كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيجبر حمد ميثم حوراء75933221842101020

القانون كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيصويح نعيم الحسين عبد اسيا75934221852107003

القانون كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن محمد حسين اسامه75935221851002009

القانون كلية/قار ذي جامعة523.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد عوده ساجت اخالص75936221852248001

القانون كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيشبيلي عوده صبري زينب75937221852162011

القانون كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيمنخي حسين علي هديل75938221852190096

القانون كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيعويد شريف حسن ذكريات75939221852323023

القانون كلية/قار ذي جامعة510.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيسراج سعيد رشيد اسعد75940221851001011

القانون كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيجمعه محسن مؤيد ايه75941221852154007

التمريض كلية/قار ذي جامعة678.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدالكريم ماجد باهر ندى75942221842209163

التمريض كلية/قار ذي جامعة677.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبيد زياد حامد مهند75943261841001198

التمريض كلية/قار ذي جامعة676.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيصيهود شنان رياض فاطمه75944221842190134
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التمريض كلية/قار ذي جامعة675.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيمحمد حسان مدلول زينب75945221842219008

التمريض كلية/قار ذي جامعة673.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعواد عطشان فهد زهراء75946221842185038

التمريض كلية/قار ذي جامعة672.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيحسوني طليفح هللا خير عدنان75947221841100008

التمريض كلية/قار ذي جامعة672.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيداوود ابراهيم عماد رسل75948221842421022

التمريض كلية/قار ذي جامعة671.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائينعيثل شبيب مالك احمد75949221841019018

التمريض كلية/قار ذي جامعة671.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيكاظم جواد صالح سجى75950221842125120

التمريض كلية/قار ذي جامعة671.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحمد ابراهيم أزهر زهراء75951221842153101

التمريض كلية/قار ذي جامعة670.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائييوسف فالح قاسم حسين75952221841225009

التمريض كلية/قار ذي جامعة670.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيفالح صاحب الدين حسام نور75953221842421057

التمريض كلية/قار ذي جامعة670.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيكطان عباس جبار محمد75954221841023082

التمريض كلية/قار ذي جامعة669.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيثجيل عباس فاضل زهراء75955221842112035

التمريض كلية/قار ذي جامعة669.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخضير ملوح طعيمه بنين75956221842113030

التمريض كلية/قار ذي جامعة669.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيطويس محسن عدنان رجاء75957221842188007

التمريض كلية/قار ذي جامعة669.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائينافل هللا عبد الرزاق عبد منذر75958221841016021

التمريض كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجابر كاطع هالل هاله75959221842154146

التمريض كلية/قار ذي جامعة668.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيلعيبي مطرود رويس زهراء75960221842301025

التمريض كلية/قار ذي جامعة668.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيكويز كاطع رزيج كرار75961221841023074

التمريض كلية/قار ذي جامعة668.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيمحيسن زغير حسوني محمد75962221841026039

التمريض كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيتركي حميد منذر هدى75963221842209178

التمريض كلية/قار ذي جامعة667.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيخضير ثامر فارس معصومة75964221842204099

التمريض كلية/قار ذي جامعة667.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيزيدان محمد جاسم رباب75965221842153089

التمريض كلية/قار ذي جامعة667.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيشقي حسن عالء يقين75966221842112066

التمريض كلية/قار ذي جامعة667.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيسلطان صكر راضي زهراء75967221842142024

التمريض كلية/قار ذي جامعة666.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيراضي سكران عادل عباس75968221841077042

التمريض كلية/قار ذي جامعة666.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجاسم مكطوف مهدي حوراء75969221842113059

التمريض كلية/قار ذي جامعة666.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيثجيل مهدي صالح صادق محمد75970221841003217

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد طعيمه مهدي باقر محمد75971221841040075

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيحسين كاطع علي شكران75972221842259010

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسلطان جاسم محسن حمزه75973271841005088

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمجيد حميد ماجد انور75974211841010015

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيناصر قاسم حسين اسالم75975221842209014

التمريض كلية/قار ذي جامعة665.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيسباهي زماط مبارك شيماء75976221842185058

التمريض كلية/قار ذي جامعة664.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيعباس علي ابراهيم احمد75977181841301001

التمريض كلية/قار ذي جامعة664.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيناجي حاتم عامر زينب75978221842104011

التمريض كلية/قار ذي جامعة664.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمحمد صالح علي سيف75979211841030031

التمريض كلية/قار ذي جامعة663.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيجحيل زغيرون اسماعيل غفران75980221842146045

التمريض كلية/قار ذي جامعة663.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيشبيب العالي عبد خالد خلود75981221842111008

التمريض كلية/قار ذي جامعة662.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعلبجي ثامر صبار سارة75982221842178074

التمريض كلية/قار ذي جامعة662.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمحمد مجشف جاسم يقين75983221842125206

التمريض كلية/قار ذي جامعة662.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمحمد كاظم قحطان كوثر75984221842414081

التمريض كلية/قار ذي جامعة662.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعيسى حميد شريف ايات75985221842414011

التمريض كلية/قار ذي جامعة661.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعوده عناد السادة عبد اماني75986221842125019

التمريض كلية/قار ذي جامعة661.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسن عطيه عالء زهراء75987221842154062

التمريض كلية/قار ذي جامعة660.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد حسوني علي زينب75988221842156094
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التمريض كلية/قار ذي جامعة660.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعطشان كاظم حسين سجى75989221842112045

التمريض كلية/قار ذي جامعة660.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيالفي جبار ماهر هبه75990221842153319

التمريض كلية/قار ذي جامعة660.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيمنشد كماش نعيمه زينب75991221842273005

التمريض كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيجعفر عبيد محيسن اسماء75992221842135007

التمريض كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيسدخان جبر كاظم آيات75993221842323181

التمريض كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيعباس راضي محمد زينب75994221842110015

التمريض كلية/قار ذي جامعة658.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجثير مكطوف علي زينب75995221842113121

التمريض كلية/قار ذي جامعة657.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجازع شنيار مجيد منار75996221842185083

التمريض كلية/قار ذي جامعة656.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيخليف لفلوف حربي ايمان75997221842155009

التمريض كلية/قار ذي جامعة656.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيبدر حامد صبري زينب75998221842111016

التمريض كلية/قار ذي جامعة656.0للبنات االهلية ابداع ثانويةقار ذياحيائيعوده موسى احمد ازهار75999221842423001

التمريض كلية/قار ذي جامعة655.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيحسون ابراهيم خليل منى76000221842176014

التمريض كلية/قار ذي جامعة655.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيثجيل جوان شريف امل76001221842116006

التمريض كلية/قار ذي جامعة654.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيملجة عبطان محمد حوراء76002221842412013

التمريض كلية/قار ذي جامعة654.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحذيه علي حسن اروى76003221842393006

التمريض كلية/قار ذي جامعة653.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيجبر شمخي زعاطي هدى76004221842107053

التمريض كلية/قار ذي جامعة652.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيحسن محمد موفق الهدى نور76005221842203108

التمريض كلية/قار ذي جامعة650.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكاظم فالح أحسان نبأ76006221842185084

التمريض كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيحميد حسين جعفر ضحى76007221842155060

التمريض كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيقاسم ناصر جمال زهراء76008221842105047

التمريض كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجابر هللا جار صباح سرور76009221842175112

التمريض كلية/قار ذي جامعة650.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحبيب صالل شتام شهد76010221842323100

التمريض كلية/قار ذي جامعة649.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيطالب هللا خير عباس مريم76011221842139139

التمريض كلية/قار ذي جامعة648.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحمود كريم علي بيادر76012221842209037

التمريض كلية/قار ذي جامعة648.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيزغير علي محمد عادل نور76013221842112060

التمريض كلية/قار ذي جامعة648.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيالنبي عبد فرحان ريسان سارة76014221842113131

التمريض كلية/قار ذي جامعة646.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيثوين داوود عالوي طيبة76015221842157060

التمريض كلية/قار ذي جامعة646.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعبد كاظم جواد يقين76016221842139166

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة624.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيحمود موسى الرضا عبد ضحى76017221842146041

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة622.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائينعيمه جمعه محسن احمد76018221841084006

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيسلمان حسين علي محمد76019221841301028

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة601.0الخارجيونقار ذياحيائيناجي  عصواد  عادل  مصطفى76020221841400048

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة561.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيجبار عاجل جاسم هللا عبد76021291841153146

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة558.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيعكاب حيدر حسن حسين76022221841034006

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة548.3للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل عواد حسن هدى76023131842070246

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة545.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيعلي خليل كريم اسراء76024221842189001

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيذياب سلمان محسن اديان76025221842161003

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة544.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد صاحب رعد كرار76026221841003179

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيساجت رشيد محمد نبأ76027221842209162

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة540.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيجبر شمخي حسن زينب76028221842188012

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجبار جمعة حسين غدير76029221842143122

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيراضي كاظم جواد الزهراء نور76030221842125180

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيسهيم كاظم هادي علي76031221741028065

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة534.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيهالل كامل رشيد شيرين76032221842255013
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الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة534.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعزيز كريم غانم مصطفى76033221841058069

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة532.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيجالي كريم حبيب رملة76034221842189018

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة532.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيمهدي هادي فراس مصطفى76035221841372022

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيظاهر عبيد رزاق زهراء76036221842190084

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيميس كاظم حامد زينب76037221842200007

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحاجم خيكان االمير عبد زهراء76038221842154059

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين االهلية االوائل ثانويةكربالءاحيائيمحمد جاسم محمود محمد76039271841039005

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة522.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيحسين ريسان غضبان حسام76040221841013019

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة522.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيامين مراد شريف منتظر76041231841187020

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيحسن داخل عباس غفران76042221842120035

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمحمد هادي حسن تبارك76043221842153048

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيسعيد جبار صباح فاطمة76044221842167035

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيحسن حنون الحسن عبد كرار76045221841081025

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيكريم حنون محمد بينات76046221842190033

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيالكريم عبد االله عبد وسام جنة76047221842113047

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة509.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعزيز ياسر ظافر مؤمل76048221841002197

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة508.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيعليج كوتي لطيف سيف76049221841301014

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيكسار شريف محمد امان76050221842149001

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجاسم غناوي عادل زينب76051221842154073

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيسباهي الحسن عبد رزاق الكرار علي76052221841003126

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيخضير نعيم علي فاطمه76053221842321096

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيحسن بري جاسم زهراء76054221842101028

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة500.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيعودة كاظم عكله زينب76055221842183032

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيكريم عطا ثائر حيدر76056221841084010

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمشكور حموده طالب نمارق76057221842125176

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيمنهي شهد كاظم براء76058221842200001

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة499.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيعجالن عذيب احمد مصطفى76059221841255038

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة498.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد جواد علي محمد76060221841084022

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيهاشم لطيف سعد صفاء76061221842199026

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد سلمان الخالق عبد تقى76062221842163009

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة495.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيسلمان حميد عماد حيدر76063221841309008

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد سنان زياد يوسف76064221841002273

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيفزاع شناوه عوده مريم76065221842107041

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسين مهنه العباس عبد سندس76066221842156106

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجعاز محمد عمار صدى76067221842175120

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة492.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيواوي ابراهيم رشيد مصطفى76068221841053108

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة492.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيموسى سلمان قحطان كمال76069101841019110

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم كاظم حيران رانيا76070221842209051

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيصبر جبار عمران اماني76071221842323020

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة491.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيحمود مشاي حسين حيدر76072221841059010

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة491.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيجويد عوده حسين امير76073221841036019

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة490.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعباس عبد ابراهيم اثير76074221841310006

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسن هادي معتز سيف76075221841058026

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيماضي حامد احسان هبه76076221842161085
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الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة487.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيتمر ناصر علي حسين76077221841035054

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة487.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيكاظم حسن كاظم حسن76078221841070006

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائييوسف عطيه عدنان زينب76079221842101038

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيابراهيم خليل علي مرتضى76080221841020074

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذياحيائيراضي هاشم سامي رانيا76081221842398002

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيعودة شنجار عباس فاطمة76082221842134042

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيحالوب عاتي ثجيل علي76083221841265014

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيالرضا عبد جميل شاكر أمير76084221841272001

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيجواد صالح محمد ظافر مهدي76085251841022052

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائييونس عزيز نعمه محمد76086231841002174

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيشاطي عبيد محمد عباس76087221841009025

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيشنيف جبر هادي صابرين76088221842204082

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعلوان خويطر عدنان ساره76089221842102031

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيوادي اسماعيل عدنان رباب76090251842096076

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجابر عباس برغش هبة76091221842155095

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيالعالي عبد عايد علي عبد هدى76092221842205014

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمطشر ابراهيم نجاح هبه76093221842143181

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيضيدان عمران صباح مها76094111842151021

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيمحسن صالح مهدي صادق محمد76095221841065043

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة479.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذياحيائيزغير خضير الواحد عبد زهراء76096221842187007

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفهد االمير عبد ناهض مصطفى76097221841093084

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيغالب هداوي كاظم نور76098221842139158

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيلفته حريجه خضر زهراء76099221842110009

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد هادي عالء حارث76100231841020047

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيلفته راضي غازي سجى76101221842156102

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعبد عوده اسعد مهى76102221842109066

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيمعلج هادي هللا خير آيات76103221842109007

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيجلود فرهود عواد فاطمة76104221842156125

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيجبير حنين جليل سماح76105221842321039

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيعلي خميس الحسن عبد التفات76106221842095001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيدنيف محسن قاسم بشائر76107221842165015

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذياحيائيسلمان عطيه محمد زينب76108221842253003

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجابر الكاظم عبد علي زهراء76109221842155042

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيحاتم سعدون محمد سنين76110221842110023

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيثامر عكار علي رسل76111221842422009

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيثجيل حريز زامل زهراء76112221842101030

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة446.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيشندول شريف محمد والء76113221842265011

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0المختلطة السهالني حيدر الشهيد ثانويةقار ذياحيائيعجيل حسن سعد علي76114221841257004

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائينجم الحسن عبد عادل حيدر76115221841013032

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد رشيد شاكر رشيد76116221841306077

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر محمد صفا76117221842190124

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجابر عبد عباس نور76118221842154141

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة441.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيرضا جابر جاسم حسين76119221841219004

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة493.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيجبير كريوش صباح عباس76120221851011052
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واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقينافل عطب صالح دعاء76121221852105023

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيجثير غانم حيدر تبارك76122221852150004

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن سفيح عليوي ميساء76123221852156054

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين األهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذيتطبيقينعمة حسن عدنان حسن76124221851075001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي جعفر صالح يقين76125221852109051

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيمنين الرضا عبد عظيم أساور76126221852134001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حسين باسم حيدر76127221851002037

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيشالش جبر السالم عبد ايه76128221852109008

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين منشد مجيد حوراء76129221852116014

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن صعيصع احمد الهدى نور76130221852321026

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيبشير ماضي باسم دعاء76131221852125012

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيهادي مطشر صالح هدى76132221852149020

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيكريم طالب قاسم اكرم76133221851003014

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيعويد رحيم صادق ابتهال76134221852323001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة461.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحسين كنيهر عيسى هبه76135221852278017

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعكله ساجت حبيب غسق76136221852190075

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيتطبيقيمضحي ريسان كاظم وجدان76137221852120018

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عزيز سعد صفا76138221852116022

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيجعفر نعمه عقيل محمد76139241851036093

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد حميد بركان هيام76140221852242013

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع الحسين عبد فؤاد سجاد76141221851004030

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيبريسم شاهين علي ريام76142221852125015

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي رحيم شاكر زينب76143221852101022

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيجويهل صبيح رديف زينه76144221852103039

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة457.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيعذاب غجيري سعود علي76145221851214011

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد حسن رزاق مؤمل76146221851021104

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقينصار الرضا عبد سهيل أحمد76147221851049001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان حاجم يوسف الهدى نور76148221852156061

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيعبد خلف زيد عذراء76149221852150025

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيشكاحي ساير سعود علي76150221851306076

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيصليبي بداي جبار أسماء76151221752392001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيشناوه محمد رمضان دنيا76152221852146015

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقينايف داخل ساير سعد76153221851011047

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعبد علي حسين جعفر76154221851069010

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيكزار حسن محمد علي76155221851068023

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيكريدي الحسين عبد عدنان فاطمه76156221852170044

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم علي عبادي ايمان76157221852153019

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيعواد الرزاق عبد حاتم هناء76158221852158021

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعبد حاتم كاظم نور76159221852134032

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة452.0الخارجياتقار ذيتطبيقيهاني عباس يحيى ايالف76160221852401002

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيضيدان الرزاق عبد عامر نبراس76161221852160049

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم حاتم محمد زهراء76162221852190047

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد ابراهيم خافور زهراء76163221852109021

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيكريم عباس فاضل دعاء76164221852323066
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واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيشنيجل الحسن عبد صالح عباس76165221851019035

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين محسن يقين76166221852154039

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةقار ذيتطبيقيلفتة خضير احسان محمد76167221851320018

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحمود علي شعبان معتز76168221851310165

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعباس حسون عذاب زينب76169221852153060

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيلطيف علي حيدر علي76170221851031039

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيعبد مزهر فهمي مصطفى76171221851082026

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيصكر شناوه شنان سجاد76172221851307078

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة447.0الخارجيونقار ذيتطبيقيعباس  حسن  جبار  علي محمد76173221851400024

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيجابر جلود سلمان مقتدى76174221851313019

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيبديوي ثجيل صالح مرتضى76175221851039061

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيزغير شريف صادق جعفر76176221751020008

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيناصر علي عبد محسن بنين76177221852190018

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحامي الزم عباس محمد76178221851307174

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيجعيالن هللا عبد عالء زهراء76179221852116017

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيداود موسى جعفر عاتكه76180221852209040

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيزنيهر عطيه مبارك اسعد76181221851076007

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم جواد سعد زهراء76182221852390005

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين هللا عبد عدنان ضحى76183221852157013

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجياد مسير عواد مصطفى76184221751030067

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذيتطبيقيجبر طارش رافد رؤى76185221852139007

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيسحيب نايف حيدر زينب76186221852204011

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد خلف كاظم منار76187221852149017

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعوده عبد قيصر منير76188221851002123

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيعاجل ابراهيم قيصر راحيل76189221852137010

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيعلي مسلم حسين علي76190221851009028

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد عطشان جبار مرتضى76191291851003197

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيجباره فنجان عواد دعاء76192221852125013

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محمد جاسم وسام مي76193221852125041

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة441.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيسعدون رياح عناد ابراهيم76194221851031001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيعودة الحسين عبد عقيل الزهراء فاطمة76195221822134035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة564.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبينعيمه نشينش محمد هيام76196221822156055

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيعجيل سامي علي البنين ام76197221822136003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة532.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيعباس الحسين عبد موسى عقيل76198221821239013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة527.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيصباح عبد سعدون عالء76199221821239014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم مكي زينب76200221822134026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيحافظ نصيف اياد فاضل76201221821068017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيمشني جودة جواد عباس76202221821010020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة514.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيسلمان حميد يعقوب حسين76203221821239008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبييازع محسن كاظم سعدون76204221821012006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيعبد رحيم محسن اية76205221822134010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيمسعد حسين علي حوراء76206221822153017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعليوي محيسن هللا عبد منال76207221822170053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة503.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيثامر كاظم غالب حسين76208221821235004
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة503.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر حسن مصطفى76209221821068022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة501.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيعاجل خضر الحسين عبد نائل76210221821239020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيحسن عباس خضير فاطمة76211221822101020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيعبد مزعل خلف زينب76212221822156026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيمهوس عطيه زويد مهدي76213221821010040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيمنشد الرزاق عبد ماجد وئام76214221822150040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة492.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيجرمد فهد ليث رسول76215221821224007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة492.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيبشني شريف فاضل مصطفى76216221821007025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة491.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيدرمان هاشم صالح امين76217221821239004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيعبود زغير حيدر حوراء76218221822157011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعلوان طالب ميثاق محمد76219221821047101

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيرهيف هاشم علي اديان76220221822150001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة486.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيزغير مطر جبار احمد76221221821373002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيغيالن زوري خميس علي76222221821052006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيعبيد عزيز كاظم مصطفى76223221821373049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيمحل كريم حواس علي76224221821059015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمحسن اسماعيل الحسن عبد اديان76225221822156001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيحاشوش جمعه قاسم اسماء76226221822218001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيمحسن مجيد موسى زينب76227221822149027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيحمزه محمد رياض محمد76228271821024060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعماره عجيل جبار رواء76229221822153022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيحميدي وحيد ضياء نور76230221822157040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيعذاب محمد جاسم فاطمه76231221822166033

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيحسن مانع طعمه يعقوب76232221821021044

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيعبد نعيمه عبودي علي76233221821261006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيحسن فليح حيدر اسماء76234221822261001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيطالب قادر حسين حوراء76235221822116007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيشياع حميد امجد اديان76236221822134003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبياحمد علي محمد احمد سجى76237221822151010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيسهر جبار عادل ايات76238221822149002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين المرتضى علي ثانويةقار ذيادبيمكلف طاهر فهد محمد76239221821038012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيمهاوش خفي حسب علي76240221821050024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمعيجل فرج محمود فاطمة76241221822134037

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيعوفي علي حسين علي76242221821302023

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة474.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذيادبيعبيد فياض فرحان سجاد76243221821219002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيهزاع حسين عالء اية76244221822157008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمحمد جبر قاسم يقين76245221822134049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيعكيلي ربه عبد الحسن عبد زينب76246221822155019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة471.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيهوشان شاطي رهيف ناصر76247221821068025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات العصرية القرية ثانويةقار ذيادبيخفي هويل عبد هاشم سناء76248221822201013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيكرم محمد كاظم نور76249221822161015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيعليخ الخضر عبد كاظم فاطمه76250221822155032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيادبيداخل عبد عادل سجاد76251221821305007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيحسن عواد حسين اثمار76252221822157001
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيحنون محمد ماهر زهراء76253221822130014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيعوزه كاظم كريم سجاد76254281821104020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيحمد وحيلي محمد حامد76255281821104006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيزايد حسن صالح اركان76256221821376010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيماهود عوده علي هجران76257221822101024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيعليوي حاتم فيصل علي76258221821307065

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيمحمد شبيب نعمه زهراء76259221822153030

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة467.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيمطرود الرضا عبد عدنان احمد76260221821213002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيعويد جاسم حيدر رنا76261221822156016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعلي حسين الكاظم عبد حسين76262221821039014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيالحسين عبد علي عبد هادي حيدر76263221821011019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيبديوي كريم جاسم اثير76264221821086002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيفزع سمير اياد ايمن76265221821050005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيماطور طالب صفاء زينب76266221822134024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيكاظم جواد يحيى نبأ76267221822153050

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيياسين محمد حبيب عذراء76268221822218012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذيادبيعبود سويف عبد عباس76269221821219004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسن حمد شهاب مصطفى76270161821033049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيالهادي عبد صالح المهدي عبد تقى76271221822153014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعطشان انثير خضر هللا عبد76272291821023019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيهللا عبد حسن جميل ريام76273221822156017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات االمان ثانويةقار ذيادبيشيال حسن محمد ضحى76274221822180004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيمطنش سدخان كريم صائب76275221821269007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيالرضا عبد جاسم عباس علي76276281821012039

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيمرزوك طارش هللا عبد ابرار76277221822155001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيحسان جليل الكاظم عبد المهيمن عبد76278161821096004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيادبيناجي بدر وحيد رباب76279221822390006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمحمد غضبان حران مريم76280221822204013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيوحيد عزيز حياوي ميثاق76281221821007026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيادبيجلود محسن صالح ريام76282221822391006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيحسون كريم زيرج مهدي76283261821045054

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيالحسين عبد طعيمه علي جيهان76284221822152012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيعذاب جعفر الكريم عبد مصطفى76285221821261010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعيفان الجبار عبد صالح ايات76286221822153008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيفارس كنهور علي احمد76287221821021003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحمود جبل كريم فاطمه76288281822062083

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيوني خضير الحسين عبد ضحى76289221822190032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيراضي حسين هادي سيف76290221821005027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيادبيمجبل كاظم مؤيد اكرم76291221821212001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيبدر مهلهل راضي انس76292221822269002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيبهلول عطشان نعيم حامد76293221821048004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيزايد عواد عدنان احمد76294221821239001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيادبيمراد عبد جبار محمد76295221821009013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيرهيف يوسف علي يحيى76296221821062045
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيحسين مرتضى راجي سجاد76297221821047043

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيمهدي نوري هللا عبد زينب76298221822160033

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيحامد خلف الكريم عبد سالي76299221822124012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعبيد ابراهيم خليل عال76300221822150027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيبوهان صبري عماد طيبه76301221822150026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعبد عجرش عالوي بسمه76302221822150004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبيكبان حسن اسماعيل عمار76303221821306035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيمكطوف محمد باسم صفاء76304221822162021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذيادبيمخيلف عليو ابو شناوه احمد76305221821219001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيفرحان زبار سعد هنادي76306221822124019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيكايم مانع خالد فاطمة76307221822145019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيجوهر عذيب جبار عدنان76308221821005033

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيماهود نعمه الواحد عبد حسين76309161821033019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعلي عبد ناجي مالذ علي76310221821047074

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0الخارجياتقار ذيادبيحسن حميد قاسم سجى76311221822401035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة454.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيجابر عبد خلف مجتبى76312221821261008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيحمد علي حسين العابدين زين76313221821007013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيسالم يونس طالب اخالص76314161822225003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحنيحي ساجت عوض بنين76315291822072028

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيدرويش نثرو ناصر بتول76316221822157010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين االهلية النجاح ثانويةقار ذيادبيعليوي مزهر احمد مصطفى76317221821087015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيشناوة الخضر عبد رياض حوراء76318221822155009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيعباس محمد قاسم دموع76319221822136013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0اللبنات االهلية الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسن سلمان العظيم عبد حوراء76320221822186001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيبرهان محمد طالب صيدا76321221822388011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيمسير علي عجيل سالم76322221821302013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيحسن صيوان صادق نائل76323221821041062

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة الرز ثانويةقار ذيادبيفرج جويد هادي علي76324221821267007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيهالل شلش غني علي76325161821310040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيجياد صيهود رياض ضفاف76326221822134031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيعالوي حسين ناصر مبين76327221821059021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيسهر عاجل فرحان محمد76328291821006050

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيحسين محمد قاسم يوسف76329221821047122

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيمسلم صبير حمد مريم76330281822055053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيفارس حبتر سالم انمار76331221822194007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمطلك رشك رحيم زكي76332281821004053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة450.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيمعيدي راهي محمد عادل76333221821221008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيشبان    عبد سعد هللا عبد76334271821024039

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة450.0المختلطة الرز ثانويةقار ذيادبيحسين العالي عبد مهدي ميثم76335221821267010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم علي حسين76336221821067011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيعلي محمد باسم حسين76337221821007003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيمحمد حسن نعيم سرمد76338221821004018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيظاهر هللا عطا المنعم عبد فهد76339261821006058

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيجابر النبي عبد ياسر زمن76340221822160023
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيحميدي عزيز االمير عبد علي76341221821221013

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيرهيش غالب رياض شروق76342221722149030

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعلي عبد خلف عادل زهراء76343221822153027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيخليف الحسين عبد علي حسن76344221821307020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيساجت حران سعيد زينب76345221822164014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيسلمان مهدي سلمان مكارم76346221822151018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجبار كاظم سلمان مصطفى76347291821017294

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيشعيبث حسن يوسف سيف76348221821067017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعزيز داخل عزيز نور76349221822160065

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيعجيل خلف جميل يوسف76350281821018062

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيهذال فضالة اياد غزالن76351221822157029

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيوثيج الحسن عبد صالح حسين76352261821161007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيحمود صالح محسن كوثر76353221822150032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيمجيد صبري سمير ايات76354221822124003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيزوير عبد احمد حسين76355221821224002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيحمد العزيز عبد علي شيماء76356281822093045

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيفعيل محمد طالب علي76357161821029034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيخضير ياس الكريم عبد حوراء76358221822124007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيكشكول جري عدنان ميثم76359281821043035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيشاطي عبيد محمد الهدى نور76360221822156046

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيزاهي سمير علي الحسن ابو76361221721041001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيفرحان عوده جراح حسن76362141821028027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيعطية لطيف صبار تبارك76363221822149009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيعلي فهد الحسين عبد علي76364221821005040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبياسماعيل ابراهيم عالوي المناف عبد76365171821068009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيزغير رسن محسن فاطمة76366221822193034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد جبار الحسن عبد مهند76367221821021042

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة444.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيضهيد عبادي سحاب منتظر76368221821239019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيكاظم جواد حازم رسل76369221822153019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيمحينه فرهود خيري نوره76370221822157043

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيالرضا عبد طاهر هادي نبأ76371291822072134

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيجبر علوان محمد مهند76372221821376150

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة443.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيمزهر ناجي مالك الهدى علم76373221821235009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيابراهيم حمود محمد ساره76374221842414058

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة528.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيعبد صكبان محمد زمن76375221842189020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيشريف مزهر محمد اماني76376221842126004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيموزان عبد مجيد اساور76377221842199001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحميد ابو حسين ناصر الهدى نور76378221842154140

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيثويني كامل شاكر اسراء76379221842323006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعبد ميحان رياض احسان76380221841033003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيوميان فهد بهلول خوله76381221842102014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمحسن صوباط فاخر ساره76382221842156095

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيطارش فيصل قاسم حنين76383221842157020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن بري رحيم رشا76384221842153092
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيصيهود القادر عبد رياض زهراء76385221842153118

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعذاب جري وحيد حسن76386221741001034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيمهلهل مشاور لقمان حنين76387221842392004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة497.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيضيدان بدير هاشم مؤمل76388221841219018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة496.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحمد يالي عزيز حيدر76389221841001064

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعباس محمد جوده زهراء76390221842153108

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.3للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائياسماعيل خليل حسين مقتدى76391221841002258

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيغضيب صكبان عدنان ساره76392221842153176

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيابهيران عجاج صالح عيده76393221842107034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيحتحوت سرهيد شاكر محمود76394291841004120

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيناصر جاسم االمير عبد سجى76395221842101045

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيعبد رضا رزاق جواد76396221841060004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيربيح هاشم األمير عبد هللا عبد76397221841003120

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيحمد دنيف ظافر حسين76398221841059007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعبد لفته جميل اسماء76399221842113010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة487.0الخارجياتقار ذياحيائيكنعان رزاق كامل االء76400221842401006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد صالح مهدي عذراء76401221842165064

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة486.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعريش كاظم جواد علي76402221841069024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحويس مطر محمد حسين76403221841306064

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيسلمان حسن صباح احمد76404221841002007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيعايد محمد مكي علي76405221841011035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمحسن عزيز حيدر زينب76406221842178064

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحنون عباس حسين فاطمه76407221842190132

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائينهير جعفر صادق وسن76408221842156155

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيربه عبد النبي عبد عباس سرور76409221842153190

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيكطافه خزال عناد اخالص76410221842101004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيحسين كاظم المرتضى عبد زهراء76411221842116018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيخضر شياع حليم حسين76412221841077022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيحسب شنشول وحيد منصور76413221841368021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيانعيمه الرضا عبد سمير زهراء76414221842134020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيشالش خليوي جاسم خالد76415221841273004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيفرحان رحيم محمد غفران76416221842154102

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة479.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسين عاجل محسن علي76417221841002170

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيخلف نعيم امجد تقوى76418221842153051

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيكوبان عوض كاظم هديه76419221842323160

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد سالم موفق هبه76420221842150049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين األهلية المستقبل اعداديةقار ذياحيائيمناحي الواحد عبد وسام عمار76421221841024009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيجاسم حسن فالح فيحاء76422221842126040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيعوفي محسن محمد مقتدى76423221841011055

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيرسن كاظم محمود رحيل76424221842116015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيغافل محمد مردان زهراء76425221842109035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيغافل ثامر حمود مريم76426221842158055

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيعلي محمد حميد نعيم زهراء76427221842107020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذياحيائيشعير راهي سعدون عباس76428221841313005
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيعالوي ظاهر ماجد زينب76429221842390007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعطية هاشم علي اساور76430221842113006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيكاظم شعالن فهد احمد76431221841022003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعلي حاضر هللا عبد صابرين76432221842165059

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعداي حسين علي سجاد76433221841003082

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة474.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيحسن ابراهيم جميل احمد76434201841259008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعويد هللا عبد نجم سمر76435221842323095

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيكوبان عوض كاظم االء76436221842157005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيوحيد كريم الرضا عبد محمود76437221841306230

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيجاسم حسين فاخر فرح76438221842139133

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيياسر رمضان هللا خير زهراء76439221842128019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعبود زغير شهيد حوراء76440221842101018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيسلمان حسن فارس صباح76441221842165060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيغازي عوده علي ياسمين76442221842323169

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيكريم عريبي عقيل عذراء76443221842107032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمحي خلف زيد رواسي76444221842128016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمحسن قاسم محسن مريم76445221842178095

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيسهر ذياب ربيع حسنين76446221841001040

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعودة خليل علي هدى76447221842113236

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيعطشان عطوان عدنان مياسه76448221842104031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيجبر منشد العباس عبد محمد76449221841001156

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيقاسم عبدالحسين عادل حنان76450221842209041

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيخضر ياسر رحمن محمد76451251841116038

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيساجت حسين علي صابرين76452221842175119

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعبود ديوان كاطع زهراء76453221842323207

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيحافظ حسن كاظم جواد76454221841219002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبود شالش ناصر مروة76455221842149021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم كاظم رهام76456221842128015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيوميان ياسر ادريس صبا76457221842150032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيحايف محمد نعيم لهيب76458221842134046

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحمود خالد حمود صابرين76459221842154088

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحسن فرحان صالح علي76460221841306137

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيراهي ثجيل الحسين عبد رقية76461151842053027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيفجر عالل عباس خضير76462221841011016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيمطشر نايف حسن هاجر76463221842110036

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيريكان فرهود قادر آيات76464221842323180

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحميد محسن زغير ساره76465221842105074

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجواد ذياب امجد حسن76466221841093020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد خليف خالد هديل76467221842109079

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيعطيه نعمه محمد زهراء76468221842183026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائينعيثل جبار جازع غدير76469221842160017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيياسين دعيم ضياء علي76470221841001113

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيشغناب نعمه سلمان زينب76471221842323081

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيسدخان حمود الساده عبد حسين76472221841272005
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعوده شافي محسن مراحب76473221842156132

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيصخي عاجل فاضل جعفر76474221841058011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمطلك الغني عبد حيدر فاطمه76475221842153228

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعلوان مرشوش خلف كلثوم76476221842414080

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعسكر عبيد كريم غيداء76477221842165068

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسين عكاب شهيد نرجس76478221842113202

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيعبيد باسم واثق الهدى نور76479221842391062

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمالح ناصر محمود هديل76480221842153329

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيحنون راضي مطشر زينب76481221842107027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيكاظم ستار امجد زهراء76482221842155038

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيبويج سيران مهدي نور76483221842183060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمزعل صبار أحمد زينب76484221842134024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيكيطان سلمان عباس زهراء76485221842209070

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيكاظم علي جبار غدير76486221842103111

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحبيب خلف سامي احمد76487221841040006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيخالوي محسن حليم مصطفى76488221841096072

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيفاخر علي محمد ناجي زينب76489221842202009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيغفله محمد سالم سجاد76490221841061020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائينعيم الهادي عبد حيدر زينب76491221842183028

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكرنتي عبد خلف سمية76492221842143106

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائييعقوب كامل صفاء ضياء76493221841076048

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمسعد مهدي عدنان اديان76494221842156004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعباس خضير ابراهيم احمد76495221841306004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيوادي طالب الكريم عبد اسراء76496221842321003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيصبر يحيى احمد ايات76497221842219002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمزعل جابر نايف نبأ76498221842134049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة517.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيوليد فاخر باقر مرتجى76499221851002109

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة506.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيحسن جبار علي حسين76500221851212003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيودي ناصر عمار اسيل76501221852153008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيبصري عنبر هللا عطا عبير76502221852150023

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيشريف غدير علي منير76503221851004063

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيزبيد جعفر صاحب حوراء76504221852190025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن حسب علي سيف76505221851300092

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل طالع خالد ثمن76506221852160014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حميد فالح زهراء76507221852156032

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة491.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيداشر ابراهيم جليل محمد76508221851002093

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة491.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيحسن هادي قاسم مرتضى76509161851139106

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيداود كاظم فؤاد رفل76510161852173019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيموسى طالب سجاد حسن76511161851044009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجبار عدام علي كوثر76512221852161014

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحسن النبي عبد بدر حسين76513161851033025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعبد عوده محمد حسين76514221851310053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقينجم الحسن عبد محمد نور76515161852210111

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيوحيد صبار رزاق االء76516221852116005
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيهاشم منعم عدنان مرتضى76517221851010112

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةتطبيقيخشان كاظم ماجد زمزم76518161852250004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيورد شبيب حسين زهراء76519221852190037

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعبود مهدي محمد اديان76520221852190005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعوده محمد جاسم زهراء76521221852209022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة486.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين مجيد شاكر مقتدى76522221851011103

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد نور رحيم انور76523221851052005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي االمير عبد سعد حسن76524221851002020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة485.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيمنجل عباس شعبان بسام76525161851303003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعاجل دنيف سعد محمود76526221851307188

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذيتطبيقيالرؤوف عبد شاكر علي رضاء76527221852139008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد داود حمد علي76528221851307117

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيشجر فليح هاشم حسن76529161851012011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيهواش كاظم حسين طيبه76530221852209038

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيجامل فضاله عماد دالل76531221852175005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن طعمه شلش نورس76532221852323068

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيسماوي مناحي محمد مصطفى76533221851037077

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيصبر عبيد احمد هدى76534221852311034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيحاتم غازي خلدون مالك76535221852390010

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقينايف هللا عبد حيدر حسن76536221851300043

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيدواش ابراهيم جبار هيام76537221852146031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيفليح خشان فهد فاطمة76538221852156050

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين األعراف ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عمران علي محمد76539161851077031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعويد علي حسين صفاء76540221851307090

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيداود الكريم عبد عادل نور76541221852125046

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيعباس حميد فليح فرحان76542221851064024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيخضير لفته وهب امنه76543161852258002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيشمران لويخ العباس عبد زينب76544161852219022

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيفاضل عدنان اسعود فراج76545221851300142

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيكريم عبادي حسن شهد76546161852172020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيفاضل ثامر احمد مصطفى76547221851009060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيحيدر الواحد عبد الرسول عبد ورود76548221852116035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة480.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيالمحسن عبد طعيمه حازم علي76549221851261011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة479.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد عبد ثامر سالم76550221851021057

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيرهيف عبد سالم تبارك76551221852150005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم حسن مزعل حنان76552221852107007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيظاهر شاتي فاضل مرتضى76553221851007055

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جبر موسى علي محمد76554221851001078

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين وحيد علي سجاد76555221851005024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيمخيبش لفته حسن امنه76556221852154004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيعهد هللا عبد الدين نجم علي76557221851300217

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيناصر ثامر فالح ناطق76558221851019067

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع حسن عماد علي76559221751002073

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة668.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيسفيح سنيم طالب الهدى نور76560221842323222
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة665.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيعلي خميس حسين حوراء76561221842142015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة661.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيرميض جثير طعمة فاطمة76562221842139130

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة639.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيثامر مهدي خالد ضحى76563221842199028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة638.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيكريم حسن فالح سجاد76564221841016010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة637.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجابر مطشر جاسم حيدر76565221841040026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيزايد هادي محمد حوراء76566221842113058

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائينعيمه حتات باسم ايات76567221842111004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة629.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيعلي راضي كاظم مريم76568221842138043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحايف جهلي مزيد محمد76569221841036171

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعبد محسن حيدر حسن76570221841306043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة624.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيعجيمي شنين فرهود أحمد76571221841016002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائينمر شالكه كاظم هدى76572221842111036

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة623.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيخضر ياس راضي محمد76573221841036153

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة622.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر سعدون رواء76574221842138022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذياحيائيضيدان عنايه علي غفران76575221842398007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيحسين دويحس رحيم منال76576221842422021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة620.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيشريف باقر محمد فائق زهراء76577221842157042

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة619.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيمنصور وهيب القادر عبد آيات76578221842158002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة619.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائياحميد شلبه حبيب زينب76579221842259008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة619.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيمزيعل علي محمد حسن76580221841007014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة615.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفرحان نعمه جليل هشام76581221841076109

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة615.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيبدن مناع أركان محمد76582221841225030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة613.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحثال محسن عدنان نبأ76583221842103138

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة612.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذياحيائيشاتي ناصر حبيب ضياء76584221841082005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة611.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعباس لعيوس حامد مصطفى76585221841076093

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيصخي محمد الرضا عبد عباس76586221841035097

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيحسين ناهي خضير اسراء76587221842115005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائينتيشون شرموخ ناصر مروه76588221842105099

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائياسعود كاظم صالح نبأ76589221842164063

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيراضي خضير زبون زينب76590221842111015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة606.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيغالي جحيل هللا عبد زهراء76591221842203053

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة603.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيحميد كاصد محسن دعاء76592221842106010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة602.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيفنطيل كطب طاهر فارس76593221841301022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة602.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيشايع عبد اسعد مجتبى76594221841001138

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة602.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحنون خليفه كاظم اسماء76595221842414003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحجام مزيعل فوزي باقر76596221841023011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0المختلطة السبطين ثانويةقار ذياحيائيكزار وهب علي زهراء76597221842344004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعاشور محسن علوان حمود76598221841029024

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيجبر عبد نجم تقوى76599221842111007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيجاسم كطامي شعبان احمد76600221841069002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيحذيه الزم االمير عبد محمود76601251841116044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيفازع فرحان جميل نور76602221842165089

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيثاجب شنان علي زهراء76603221842391029

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعباس ياسر محمد سرى76604221842101047
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيشريف جعفر رزاق ايناس76605221842153035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة598.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيسلمان رمضان سالم ادريس76606221841061004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة597.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيسكر هاشم حسب غفران76607221842138037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة597.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيصبر العالي عبد جليل مسار76608221842155080

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيطهيوش حمادي سعيد علي76609221841225023

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيثابت ياسر جمعه زهراء76610221842153106

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد جبر الحسين عبد زهراء76611221842101034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيبند جويد كاظم العابدين زين76612221841255014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيجبر طارش حيدر مريم76613221842176012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيبشير السادة عبد غالي حنين76614221842112013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيشاكر محمود حيدر زهراء76615221842414033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيفرحان الحسين عبد علي حوراء76616221842103037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةقار ذياحيائيعاصي صاحب جبار ايمان76617221842117005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيكزار الحسين عبد قاسم نمارق76618221842103141

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيسماري شعير الزم زينب76619221842164039

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيفرعون هاشم محمد عباس76620221841039065

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجالب بهلول عماد حوراء76621221842103038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحمود داخل طالب علي76622221841058038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعباس محمد احمد آيات76623221842209005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيخضير كاظم جواد عذراء76624221842146043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيوداي عوده محمد مصطفى76625221841036197

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعكال رحيمه حسن فاتن76626221842164051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيحسن هاشم رحيم سجاد76627221841068012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيحسين محان صاحب غدير76628221842394038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيصاحي لطيف رياض عماد76629221841017051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيحسن ضايف كامل فاطمه76630221842095008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيعطشان عزيز كريم عباس76631221841273008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيحنيش ماهود حنين آثار76632221842109001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمصطفى رسول حسن استبرق76633221842105008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمسعد زرزور عباس ليلى76634221842164056

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيكريم ذياب فيصل فاطمه76635221842165076

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعبد نجم مهدي زينب76636221842165052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذياحيائيصيهود مزبان عامر محمد76637221841243009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائينجيبان سوادي نايف حيدر76638221841078009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيوطبان هادي علي زهراء76639221842125083

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحيسن عكاب سلطان زهراء76640221842139067

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيخليف صعيب مجيد هاجر76641221842169059

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيحبيب سكر سلمان امير76642221841096006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيراهي حالوي كاظم محمد76643221841092030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيكاظم شهاب طالب فارس76644221841311051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذياحيائيصليبي شرهان علي زينب76645221842184011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيسلمان خلف ضاحي حليمه76646221842016003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعيسى صالح عيسى علي76647221841039082

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة580.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيمحمد مكطوف ناصر حسين76648221841277006
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيجحيل حسن اياد هدى76649221842147035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيكاظم حسن كاظم سجى76650221842188015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيصبيح كاظم اسعد نور76651221842156146

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيادريس محمد رحيم كرار76652221841034022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيكويظم جخيور الحسين عبد كاظم76653221841035137

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجالب نايش غانم مصطفى76654221841003253

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيشعير الزم ثجيل نور76655221842164067

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيالعزيز عبد جبل جبار رباب76656221842171020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعاتي سلمان حيدر تبارك76657221842204036

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيجوخان خفي رسن اثمار76658221842170003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيفرحان خلوهن عجزان دعاء76659221842321020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعبيد مطشر حميد هدير76660221842414106

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسين جبار قاسم سهى76661221842135091

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمحمد هللا عبد عامر كرار76662221841039093

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمكبول فزع كامل هديل76663221842165095

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيجبر علي حسين طيبه76664221842138035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيخلف زويد رياض اماني76665221842182003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخلف نعمه خالد منتظر76666221841307118

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيصيوان هللا عبد قاسم علي76667221841002163

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيمهلهل عبد علي حسين76668221841096020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعبد وادي سمير الهدى نور76669221842125185

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيجفرد محمد موحان علي76670221841046048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيحمود شناوة كاظم زينب76671221842155051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيفزاع فرحان عامر حاتم76672221841067012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيبريج شاكر احمد متاب76673221842103130

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيثاجب كريم بخيت زينب76674221842255010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0للبنات النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيجراد والي الشريف عبد ندى76675221842416019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذياحيائيكاطع مفتن المحسن عبد حسين76676221741253008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيدعدوش خضير صباح نريمان76677221842168030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعلبجي ثامر صبار ريام76678221842321025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيحسن حنون حسن حوراء76679221842109016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيمري شنته باسم حسين76680221841010023

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبد محمد يوسف عيسى76681221841002176

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيوداي اعبيد ساجت وسن76682221842274013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيخطر كتاب بهلول أيات76683221842110002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين عبد رياض هبه76684221842323152

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعلي غالي شنان اديان76685221842209009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعنيد عودة محمود شهالء76686221842139118

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجبر جاسم عباس زهراء76687221842155040

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجابر عبيد فاضل سجاد76688221841028034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيمحمد مهدي محمد مصطفى76689221841249012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة564.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيمعيدي هادي عزيز مخلد76690221841013084

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيجويعد علي صبار زهراء76691221842120019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيناصر قاسم احمد ايات76692221842139021
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعامر جبار ستار انوار76693221842141020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد حسين علي أنتضار76694221842157001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعبيد ضمد حميد الرضا عبد76695221841054021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسوب عبد راضي زينب76696221842175090

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيجابر نعيمه مهدي سكينة76697221842106015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحسين جابر جاسم زهراء76698221842103054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيصكبان سالم قائد زهراء76699221842095003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيكريم جبار باسم زينب76700221842151024

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعباس علي عباس فاطمه76701221842165075

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيخلف محسن حازم زهراء76702221842272006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائينزال كاطع هذال طه76703221841003096

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعيسى ضيدان بهجت زينب76704221842156087

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن كاظم غالب فاطمه76705221842153242

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيخلف الصاحب عبد محسن مرتضى76706221841027028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة560.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيعريف ثجيل فالح حيدر76707221841216003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة560.0المختلطة العزة ثانويةقار ذياحيائيبشير فالح ريسان افراح76708221842345001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة560.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيعيوم حسين جبار زينب76709221842172038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيخضير كاطع غني زهراء76710221842309017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجبار عبد جمعه رسل76711221842190061

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيملزوم حسن لفته آيات76712221842109008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيمزعل شريف العظيم عبد سرى76713221842111021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجبر مهدي انور زهراء76714221842153103

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائينجم فيصل نجم سارة76715221842128029

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيشيحان حمود حسين عذراء76716221842207017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيحسن نوري جعفر فاطمة76717221842163050

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحاجم سلطان عدنان زهراء76718221842112031

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيعاقول غيالن عادل العابدين زين76719221841015014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0المختلطة الخورنق ثانويةقار ذياحيائيجارود عباس خضير بشير76720221841271006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيسمير فارس نعيم حنان76721221842167006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيمنهي مسير رحيل علي76722221841312021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمحمد ابراهيم فاضل شهالء76723221842323211

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيناصر مرداو علي رحاب76724221842169021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيصالح خريوع احمد عدوان76725221841003123

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجعفر الرزاق عبد الحسين عبد آيات76726221842323229

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعذيب جاسم كريم عال76727221842203083

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيحسين ساجت زويد نور76728221842125192

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعذاب مهدي صالح سجى76729221842156100

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيفرج ملقاط داخل عواد76730221841031098

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيعناد هربود محمد مرتضى76731221841277020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيسعد جحيل احمد حنين76732221842151007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيالرسول عبد علي كريم سجى76733221842146035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنين الغدير ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد كريم رعد مرتضى76734221841050020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيغركان ضباب عدنان أيناس76735221842016001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمحمد شهد الحسين عبد رضوان76736221841092014
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيلوخ ابو جبر حسن علي76737221841076060

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيفزاع فرحان عامر حاكم76738221841067013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيسنبل فرهود مزهر زينب76739221842209099

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعباس محمد عوده حسن76740221841001034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيوالي جبار قاسم وسن76741221842153334

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمطلك جعفر حسين رياض76742221841365019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعوض طاهر ناهي مريم76743221842321048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيكزار داخل االمير عبد سارة76744221842157052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيمهدي فاضل عباس طوس شمس76745221842151030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحميدي كايم حسين علياء76746221842103108

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيحميدي عبد هليل ساره76747221842183039

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيغافل جبار علي عبد محمود76748221841310119

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعذافه حسن غياض والء76749221842178113

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعبيد شاكر عادل سجاد76750221841310054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمنيفي طعيمه حميد لقاء76751221842209146

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيغصاب حسن جبار محسن76752221841013074

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجبار رداد هاشم زينب76753221842155052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيكشكول جبير الزهره عبد سجى76754221842105078

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيجاسم مكطوف حسن شيماء76755221842207015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيخليف رزوقي قاسم فاطمة76756221842156126

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0المختلطة الكسائي ثانويةقار ذياحيائيرداد شريف مطشر حسن76757221841244001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيمحمد الرضا عبد خالد اثمار76758221842391003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيماشي هادي حميد ساره76759221842203068

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد رزيج احمد زينب76760221842139087

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائينايف غافل مبارك مريم76761221842107042

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعبطان حسين عالء الهدى نور76762221842203105

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيراضي حسين علي دعاء76763221842143054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحميد حسين ناصر سجاد76764221841382028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيناصر زوير خضير مصطفى76765221841010123

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيالوهاب عبد حسن محمد الكريم عبد حيدر76766221841310138

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعبد سلمان سهيل سوزان76767221842190119

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيعباس نعمه فاضل محمد76768221841272012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيخليف محيسن حيدر زهراء76769221842151016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد جواد مهدي سجاد76770221841077038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيناصر خابط ثعبان ليلى76771221842103128

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيهليل خلف رحيم احمد76772221841023005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيكريم ضيول عادل عمار76773221841010086

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائينخش هللا عبد حمود نرجس76774221842106019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيفالح شنان زهير مصطفى76775221841041059

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلي مطير سالم انوار76776221842153021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيبدر حسن فليح ساره76777221842203070

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيخليل علي احمد براء76778221842323185

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد سليمان محمد احمد76779221841001016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيعلوان مرزوك الحليم عبد فاطمة76780221842158044
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيسريح دريش خضير منتهى76781221842183052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيمحمد حنظل مالك زينب76782221842095005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحلو عودة خضر حسين76783221841036049

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعبد موحان جميل مصطفى76784221841031137

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيصبيح بدر صادق جعفر76785221841061008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعبد لفته ابراهيم نبأ76786221842103137

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيعايز حسن صالح الفتاح عبد76787221841027017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيزامل سلمان عبد سجاد76788221841054013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيمحسن عبيد كامل مثال76789221842265008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعبود كاظم حاكم محمد76790221841306175

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيعلي موسى نبيل فاطمة76791221842158046

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسين علي فارس مصطفى76792221841036195

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيرويضي عويد حسين ازهار76793221842198002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيعالك شيال حسين رواء76794221842108017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيناصر خلف شعالن منتظر76795221841310128

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعزيز طاهر كريم زينب76796221842321103

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيعبيد اسماعيل عباس زهراء76797221842152009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحميد رحيم القادر عبد علي76798221841053068

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمظلوم طالب عباس زهراء76799221842156073

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيشذر فليح شاكر زهراء76800221842135057

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيصالح ثامر خضر محمد76801221841020063

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيجبار جميل محمد ليث76802221841306167

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعباس عبد عدنان سجى76803221842109046

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيسلمان منيخر محمد ايات76804221842156022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيعباس خصاف نايف زينب76805221842108020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيزغير جويد كاظم صادق76806221841368014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيعيسى هللا عبد كاظم علياء76807221842202014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحسين محمد حرين ايوب76808221841023009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيكشيش حرين ناظم عذراء76809221842125144

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيناصر علي سعيد فاطمه76810221842414076

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكزار كاظم رحمان اثمار76811221842175009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيخضير جابر ريحان بنين76812221842101014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيراضي يوسف كريم نجالء76813221842321052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيساهي عبد حيدر كرار76814221841028057

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد مجيد وليد نغم76815221842153287

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعبد عسكر حميد نوره76816221842175189

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيكاظم حسن عوض زهراء76817221842104009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيعداي فارس جمال صفا76818221842110026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحنون الحسن عبد ريسان عباس76819221841098054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيدبيان هاشم ماجد هديل76820221842155098

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيحاجم طالب جمعه حوراء76821221842125042

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد جبر عبد فاطمه76822221842154107

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيخشيني محسن موسى مريم76823221842115048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيعواد زغير جاسم تقى76824221842146013
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيفرهود طعمة عالء زهراء76825221842157040

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخلف علوان ميثم منار76826221842113194

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيشنيدخ جابر بدر ليلى76827221842321046

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيناصر عوده طالب رحاب76828221842219006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائينخيل كاظم محمد دالل76829221842109020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجخيم جبر نعمه هدير76830221842103155

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيابريبر عباس عواد عهود76831221842156116

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيساجت غياض فضل محمد76832221841053095

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن الحسين عبد امير نبأ76833221842153279

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيشاطي كامل بريج االء76834221842153014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيسدخان سلمان علي سجاد76835221841023044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيسلمان عمران جاسم فاطمة76836221842120036

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم سلمان حوراء76837221842125044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيصبيح وهيب حسن حنين76838221842151008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحامد كامل محمد وسام76839221841306215

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعبد حميد حسين سجى76840221842203071

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم حيدر تقوى76841221842139039

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيكسار شريف احمد نور76842221842149024

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0المختلطة الوهج ثانويةقار ذياحيائيلفته عبد المحسن عبد فاطمه76843221842343001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيسلمان داوود فرحان بيداء76844221842168001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيثالب محمد الكريم عبد غسق76845221842150036

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعزيز عاصي فائز سحر76846221842156103

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحنون حسن باسم ليث76847221841306166

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيعليخ منشد زناد منتهى76848221842202017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجاسم حمادي هاتف رسل76849221842154042

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيليهوب سلمان جعفر فاطمة76850221842323216

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمالح كريم داخل امنه76851221842164006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحسين رزاق الكاظم عبد رنا76852221842105041

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيرحم كاظم جواد رقيه76853221842105038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيخليف ناصر شيال علي76854221841076063

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيوادي جاسم ليث رانيا76855221842155028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيكاظم جبارة غزيل حسين76856221841039033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيمعن حسن محمد زهراء76857221842272007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيعبد نعيم حسن علي76858221841030022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيكاظم حنون مهند زهراء76859221842156084

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيجخيم شنين منادي علي76860221841098086

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيعباس محمد فائز امجد76861221841081007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيعلي راضي كاظم زهراء76862221842138028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمهنه محمد جاسم زهراء76863221842164030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيحسن محمد هشام رسل76864221842162044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيفرحان كاظم سالم نبأ76865221842152018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد جهيد سعد ايناس76866221842165014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيثويني كامل نعيم مشاعل76867221842141146

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجبار عبد نجم تبارك76868221842190038
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0المختلطة رشد ابن ثانويةقار ذياحيائيحاجم هللا عبد الحميد عبد يسرى76869221842251008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيجباره ربه عبد بجاي زينب76870221842111014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد تركي عارف آيات76871221842101002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحمادي غضب احمد مصطفى76872221841018067

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعباس كامل فاضل محمد76873221841017064

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعبود كاظم حسن زينب76874221842162061

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيسرحان هزل مالك فاطمه76875221842095009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيردام حميد سعد عبير76876221842163046

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيزغير شنجار حميد شكران76877221842109049

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيعطيه هللا خير نعيم زهراء76878221842167023

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيمنشد كاظم ضياء دعاء76879221842150016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيهويدي هللا عطا سعد محمد76880221841096063

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجابر الحسين عبد حميد الهدى نور76881221842154135

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي السادة عبد نور76882221842157090

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعريان عبيد قاسم ريام76883221842156057

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعوده عليوي مجيد مريم76884221842165082

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيبديوي كاظم محسن فاطمة76885221842163053

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيعبد كتاب سعد علي76886261841018028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعباس كمال الهادي عبد فاطمه76887221842190139

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيطاهر لطيف أحمد حسين76888221841272004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيشهد مطوس محمد قاسم76889221841035135

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيغافل زاجي ناظم احمد76890221841013010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيصخي شالل غني ريم76891221842198017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسنه ابو الكاظم عبد ميثم حسن76892291841016011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة520.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةقار ذياحيائيخفي عطشان سلطان سلمان76893221841277012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيعبيد صبري حيدر هند76894221842134055

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة520.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيعلي جبار فليح موسى76895241841159022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة520.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيمجلي تعيب علي عابر76896221841306103

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيصخي حسن نعيم هدى76897221842146059

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد ثابت قاسم مصطفى76898271841010126

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيكيوان عوده مزهر علي76899221841035128

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيماو ابراهيم محمد هدى76900221842157093

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيمبارك جمعه علي الحسن ام76901221842111002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمطر خشان مثنى اديان76902221842155002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيحمود حزام حسين زينب76903221842160011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمطشر الحسين عبد كريم زينب76904221842414051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد جبار طالب غفران76905221842161055

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيليلو جبر فراك لطيف76906221841261008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمحيسن جابر ضياء دعاء76907221842178034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيسلمان الجليل عبد عماد منتظر76908221841053115

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائياسعيد جبار شريف آيه76909221842199004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيمهاوش عباس مزهر لمياء76910221842232010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيسلمان فيصل حامد دعاء76911221842172019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجالب محيسن يحيى ياسمين76912221842157096
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعلوان فضل محمد زينب76913221842135080

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيبندر علي حسين ثريا76914221842392003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيثامر جاسم اسعد مالك76915221842125165

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0المختلطة رشد ابن ثانويةقار ذياحيائيكاظم عاجل رحيم ساره76916221842251006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمحمد عبد صادق باقر محمد76917251841001222

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدهللا نسيم صباح رانيه76918221842209052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيعجيل جري علي طيبة76919221842128032

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمعله دشر فالح شيماء76920221842103101

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيجعفر كاظم علي زهراء76921221842107018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيحسن طعمة جمال حسين76922221841003037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيغيالن ريسان الجليل عبد خلود76923221842255006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيمصطاح كامل محسن هجران76924221842274012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيصادق الحسين عبد علي حيدر76925271841005094

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيشالل نايف باسم حسين76926221841020015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيسلمان حمدان االمير عبد حوراء76927221842164017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيعبيد كاظم عبدهللا ميقات76928221842394048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيخليف النبي عبد حسن منى76929221842139142

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد جبار رحمن جيهان76930221842162028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائييوسف شريف ميثم أكرم76931221841039010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجبر شخير لطيف ُرسل76932221842154041

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجعوال عليوي حيدر زينب76933241842080066

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذياحيائيعليخ عزيز عمار ياسر76934221841219025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيراشد كاظم الرحمن عبد رقيه76935221842175051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائينعيمه جبار منخي تبارك76936221842150011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيكزار مصدك حسام زهراء76937221842104007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيلجالج زوير بشير نور76938221842156148

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسن عكاب محمد حازم76939221841307026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةقار ذياحيائيظيغم جيجان رحيم حنين76940221842418002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجازع عطوان حمد آيات76941221842154001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين الطبري ثانويةبابلاحيائيصاحب مزهر سامي محمد76942231841061030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائينزال كاطع خزال حسن76943221841003033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيصحن شجر طعمه بنين76944221842301006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيعليوي حسن جبر انور76945221841022007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيطاهر شايع عليوي حسين76946221841216002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيحسين مسير حميد حيدر76947221841068010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي حسين الهدى نور76948221842157086

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعلوان فضل محمد كرار76949221841020058

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيريسان حسن رفعت ضحى76950221842139122

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيذرب زبار علي زينب76951221842416011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيدخيته عباس االمير عبد حسن76952241841039003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيحسون االمير عبد كائن ساجده76953241842020004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائييوسف حبيب ظاهر حبيب76954231841165007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذياحيائيعيسى خضر رحيم فاطمة76955221842184020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيجودة حسب فارس حسين76956221841010032
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيفهد عبد كيطان هدى76957221842153326

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيشبل يوسف سليم وجدان76958221842157094

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجبر طاهر محمد ايمان76959221842157010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيمحسن عطشان رزيج افراح76960221842273002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيزغير حسن كرار عماد76961221841022044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة649.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي صيوان داخل محمد76962221851026080

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة642.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيخليل دعالن نعيم امل76963221852413005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجبار متعب الكريم عبد حوراء76964221852160017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة627.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيخليل دعالن نعيم فاطمه76965221852413030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة626.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيجياد فهد محمد فاطمه76966221852111018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة625.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيوادي صادق ثائر احمد76967221851010001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعماره حسين علي زينب76968221852209027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة614.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيعجيد عطيه هللا خير علي76969221851095025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة611.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيسنيو عجد عدنان تقى76970221852111007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة610.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي جوالن عبد حنان76971221852103021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمهوس جليل مظفر مصطفى76972221851002120

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجمعان مطير قاسم عذراء76973221852160035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم يوسف محمد76974221851212011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي حسين علي دعاء76975221852146014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة602.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد جابر نعيم زهراء76976221852397012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيحمود كريم صادق الهدى نور76977221852125044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد كاظم ثائر إسالم76978221852102002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه جليل صادق زهراء76979221852108009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيخضير قاسم راشد زينب76980221852111012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيسمير حسين علي زينب76981221852105048

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيبداي عزيز عماد حسين76982221851270009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيمذكور رسن هالل شهالء76983221852164035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيشيحان خزام سمسم فاطمه76984221852164044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعنيطل عوده رزاق بتول76985221852160010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيحمزه ياسر حسين احرار76986221852171002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد كريم سليم قتيبة76987221851318025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيهللا جار محمد مهدي سجى76988221852108021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيالعكار عبد يوسف رحمن هدى76989221852164058

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيشريب عجيل نمر منى76990221852178012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيرحيم دايخ هادي زهراء76991221852160025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقياليذ مطلك لفته محمد76992221851076045

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب فنجان علي تقى76993221852105018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيهليل خلف علي زهراء76994221852138027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد عكله مدلول محاسن76995221852104025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة582.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيمزهر حميد جعفر علي76996221851013060

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيعبد محسن حيدر حسين76997221851003037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة580.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيحميد كامل محمد تبارك76998221852108005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيجخيور زاهي مرتضى كرار76999221851245014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعبود حمد الكاظم عبد زهراء77000221852105038
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0المختلطة الشرشاب فهد ثانويةقار ذيتطبيقيفرعون طعمه هللا عبد هدى77001221852340002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته خضر صابر ميالد77002221852016010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيناصر مجيبل الحسين عبد ضياء77003221851230005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيثامر مشكور محمود منار77004221852149018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيكريم حسن فالح أخالص77005221852016001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محمد قاسم سجاد77006221851245008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن صوباط محمد تقوى77007221852156010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيدرويش ضمد علي سجى77008221852095009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيكعيد خليف عويد فاطمة77009221852138059

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيجخيري راشد حلو احمد77010221851067006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيخليف شميشم محمد اسماء77011221852138006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيتطبيقيعبد خضير احمد حنين77012221852151005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيحمد حمود علي امل77013221852261001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة573.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيصليبي حميد كاظم سهام77014221852248006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيوداي عطشان الكريم عبد حيدر77015221851003050

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عباس سعد زهراء77016221852153052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيمحيل عياده فاخر مريم77017221852321034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيجعفر الرزاق عبد محسن هبه77018221852107031

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيناصر ماجد رحيم بتول77019221852199004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم الرزاق عبد سعد محمد77020221851002096

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيارويض كاظم فراس ساره77021221852199035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيعويد هللا عبد هداوي حسن77022221851275009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيشناوه حصني محمد حصه77023221852154012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيهليل كشاش محيسن فاضل77024221851248013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيمجيبر سالم جالب مهند77025221851020074

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيصالح علي حسين زهراء77026221852103032

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيديوان عبد حميد أيمان77027221852397002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعبود فيصل محمد زينب77028221852105049

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد علي جبار نبأ77029221852146027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحمود عبد محمد جعفر77030221851310035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيعسكر كاظم حمدان العظيم عبد77031221851017040

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشنان خميس علي ايه77032221852168008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيناهي عناد احميد امنة77033221852155002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيشرموخ شاهين هاشم زينب77034221852105050

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيعكله فيصل حميد نور77035221852164055

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيجهيمه كاطع عطيه مانع77036291851005090

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيفرج ساجت سعدون ابتهاج77037221852160002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة564.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيخليف شبرم جليل جعفر77038221851037006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة564.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر هاشم حازم77039221851307035

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة564.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد علي حسين حيدر77040221851261008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيسكر شراد علي زينب77041221852138034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيحسن جميل ضياء أيات77042221852134005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيعوده جوده مايع ايناس77043221852202005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة563.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيمذبوب عطية حميد رحيل77044221852187010
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن حسن احمد محمد77045221851026077

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيتويلي صبار سعد مريم77046221852116025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيمحيي خلف الحسين عبد علي77047221851306079

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد كاظم عبد زهراء77048221852187013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيثجيل حسن فليح ماجدة77049221852138063

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات االهلية االهوار ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع قاسم الدين عماد رمله77050221852411001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم عيسى هارون علي77051221851016032

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيحمزه كامل حبيب كرار77052221851003111

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيغركان طعيمه حلو أمل77053221852230001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل محمد قاسم سجى77054221852323036

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر مطشر نعيم ايمان77055221852106008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعلي ناصر عادل مجتبى77056221851001072

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيشلب غانم عاشور جعفر77057221851003022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمعلك جميل الكاظم عبد مريم77058221852105065

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعلي حسين ناصر حيدر77059221851096022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور مفتن االمير عبد محمد77060221851017070

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع غالي نعيم اسراء77061221852105009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيكعيد خطار حسن زينب77062221852138032

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم علي حسين هيفاء77063221852163059

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيمخيلف هداد جهاد حوراء77064221852125010

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيشرشاب عبد هادي حوراء77065221852160019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جابر سالم زينب77066221852105047

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيفارس خالد رياض تقوى77067221852101013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد هاشم كتاب مريم77068221852209051

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيمنصور عامر نعيم زينب77069221852397015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيهللا كاكه كاظم محمد والء77070221852095018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيخضير دينار زامل هيثم77071221851076055

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيالنبي عبد علي كاظم فارس77072221851001062

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيكزار حمر جليل بتول77073221852417002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم حميد طايع آسيا77074221852016002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيمطيبج حميد حسن ايات77075221852137006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيزناد حميد بدراوي ازهار77076271852087001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعلي محمد قاسم محمد77077221851069066

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذيتطبيقيفرج طالب داود احمد77078221851061001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين حنون زعيج سناء77079221852150019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقياحمد هندول عطيه نورة77080221852270011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر فرحان حيدر تبارك77081221852165007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم علي ابراهيم زهراء77082221852135007

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن محسن عجيمي خديجه77083221852138017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيجبير عطيوي كامل مهند77084221851021143

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيعناد سكر طالب بتول77085221852216003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيخشل مونس كاظم زينب77086221852209030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيمنشد مطلك سعيد قنوت77087221852138062

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيمشحوت خضير علي فاطمه77088221852321033
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعليخان الرضا عبد حبيب منتظر77089221851001090

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيثجيل هللا خير محمد احمد77090221851233004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيشناوة الخضر عبد سعد فاطمه77091221852199044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيجعفر موسى عمران باقر77092221851011014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيخفيف كريم طالب جنان77093221852165011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيكريف ياسر حازم زينب77094221852105042

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيصكبان معيدي حسن محمود77095221851022088

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حسين عادل فاطمه77096221852153082

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجابر هللا عبد علي زينب77097221852164028

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيشمخي كاظم حسين محمد77098221851270017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيياسر شنيار علي عباس77099221851026053

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي حسين نور77100221852162029

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيرسن عبد قدوري رواسي77101221852095003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيكويت طعيمة حميد زينب77102221852178006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيناصر مطر سلمان احمد77103221851029006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيعوده يوسف حميد سجى77104221852157011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيخضير هللا عبد مسير ايمان77105221852160008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان حسن يوسف علي77106221851037053

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ديوان فيصل غزوه77107221852270008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيسعيد قاسم ابراهيم طالب77108221751063027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيربيع عبد حسن فاطمه77109221852263009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن جابر مبارك فاطمه77110221852210004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيغضيب صكبان عدنان نور77111221852153104

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه عاجل فرحان هللا عبد77112221851061016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيمعاون دشر كامل فرات77113221852016009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيحمد مهدي حافظ أحمد77114221851016001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد ياسر فرحان بنين77115221852134008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر الجليل عبد االمير عبد هدى77116221852150041

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيحسن فالح هللا عبد علي77117221851318022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيالزهره عبد عبد احسان علياء77118221852103044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقينعمه كاظم حسن استبرق77119221852106002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيالحسين عبد الواحد عبد شبيب هدى77120221852142027

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيكسار شوكان عبد هناء77121221852143023

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي حسن رحاب77122221852105026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ياسين مازن احمد77123221851013005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيهميم رحيم جاسم حسن77124221851091020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر الجليل عبد االمير عبد نور77125221852150039

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذيتطبيقيمالح كاظم الرضا عبد فردوس77126221852228001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيطعمة حميد عودة عباس77127221851049017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان حسن صباح ليث77128221851037058

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيعواد كاظم المحسن عبد هاجر77129221852163054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيالكريم عبد الزم هللا عبد حسن77130221851253004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيزغير جابر قاسم هاجر77131221852321030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيخبار كريم حسن هدى77132221852167042
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات البطائح ثانويةقار ذيتطبيقيمزيعل شهيب احمد رنا77133221852197001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيخويلد حسين موسى تبارك77134221852163013

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعباس مسير جبار فاطمه77135221852160041

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيميس جاسم هوار مصطفى77136221851318037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذيتطبيقيكريم هويدي محمد مسلم77137221851236016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جابر علي عباس77138221851057008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعصفور حمود علوان مريم77139221852311033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيياسين شرشاب الحسين عبد أولياء77140221852323062

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيضيدان مصاول سعد افراح77141221852104003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيجعير حمود صبار زمن77142221852397008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيعباس خضر هيال عقيل77143221851076029

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيالرضا عبد عبيد عقيل احمد77144221851042005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيمطر والي الساده عبد زينب77145221852232005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي بحر حسين زينب77146221852187015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيبدر حسن فالح جنات77147221852105020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيعطية هللا عبد عقيل فاطمه77148221852163045

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيارهول هادي حسين سجاد77149221851096024

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيلفلوف شياع عبود اسيل77150221852121001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع حسين كريم مصطفى77151221851055017

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل صايم زامل أفنان77152221852242001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيثجيل خالطي حاتم حنان77153221852164015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم خلف سامي سرى77154221852111016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيجبر كاطع فرحان هللا خير77155251851116038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيشريجي فاضل عدنان هاجر77156161852299025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيناصر حسين علي هللا عبد77157221851068014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيعباس مسلم كامل نور77158221852202025

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيوادي قند الحسين عبد احالم77159221852163002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيجهلول نعمه ابراهيم ايه77160221852146009

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيعويد مطير عيسى محمد77161221851268023

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعبود كاطع خالد ايات77162221852156006

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيمحارب محمد عبد حسين علي77163221851310185

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحميد اسماعيل عادل هدى77164221852161021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعناد الحسن عبد محمد غدير77165221852160038

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقينعمة عبيد اسماعيل ايمان77166221852165004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيموسى جاسم هادي محمد77167221851037068

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيناصر حاجم محمد انوار77168221852106005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيعويد الكاظم عبد احمد هدى77169221852242011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيطوفان حسن فليح نور77170221852138071

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعطية شبيب عباس استبرق77171221852156001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيجابر جابي اياد سجاد77172221851076019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيحمد جابر جاسم حيدر77173221851081021

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيبندر طعيمه رياض ناديه77174221852111019

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيخضير محمد علي آيات77175221852101003

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيشليبة عوده عدنان المهلب77176221851036009
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيزعين خلف سليم فاطمه77177221852115034

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيالساده عبد كريم مظفر طيبه77178221852202018

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين كاظم عواد سجى77179221852162016

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان نجم موسى يحيى77180291851004214

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة664.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبينعمه حسن حيدر فدك77181221822168050

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة659.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيخضير نعيمه العالي عبد زهراء77182221822156019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة654.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيحرابه كزار عبد نوره77183221822239008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة648.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشالل علي عبد وحيد ريام77184221822160022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة642.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيزغير شاطي شاكر تبارك77185221822213001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة639.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيصالح خلف محسن حوراء77186221822137007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة637.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيصالح حسين حيدر بنين77187221822152007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة636.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيعطيه سلمان مبارك حوراء77188221822252007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة632.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيمحمد معوز عباس ختام77189221822145011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة625.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيكاطع خركان محمد اسراء77190221822224001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة624.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيمسير ياسر جليل سارة77191221822138016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة621.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيراشد صبط سمير يقين77192221822155045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة620.0الخارجياتقار ذيادبيمازون صالح عواد نور77193221822401054

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة618.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيعبيد سالم طالب ايمان77194221822109002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة616.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشكاحي سعود رزاق نبأ77195221822160060

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة616.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيجابر عبد عارف منار77196221822108019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة611.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيجالب صبار كاظم هدى77197221822126023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة610.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشالل حسوني احمد حوراء77198221822160014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيهاشم شاكر محمد افنان77199221822153004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحسين راضي سلمان سارة77200221822168036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعدول كاظم نعيم دنيا77201221822160017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيشناوه وحيد مفيد فاطمه77202221822158016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيتوماس علي محمد حسين فاطمه77203221822110023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيسعدون كاظم الكريم عبد منار77204221822108020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعثمان حميد فائز عذراء77205221822193031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة599.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيسالم ناشور محمد زهراء77206221822108011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشرشاب عجيل صادق منال77207221822160054

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيراضي سكران عادل عهود77208221822193032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيعليوي جاسم شريف الهدى نور77209221822130025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيعيدان خفيف فاضل زينب77210221822126012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيمحمد خلف الحسين عبد فاطمه77211221822102020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيثويني سركال فؤاد اسماء77212221822155003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيراشد صبط سمير مصطفى77213221821004032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيرخيص كاظم سالم سهى77214221822109016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيعبد زكي رحيم امنه77215221822422004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعكاب حميدي حسين بدور77216221822110005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيعطيوي نعيمه سالم رسل77217221822224006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيخضير عبيد قاسم دعاء77218221822106020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيسليمان داود وراد ابرار77219221822145001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيصكر سعدون ثامر جعفر77220221821375003
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمنشد جبل محسن عبير77221221822168045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيحسن الكريم عبد الحسين عبد زينب77222221822161008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة582.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيسلمان طعمه ابراهيم رسل77223221822222005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة582.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيمداح عاصي نوري فاطمة77224221822226001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيعداي عزيز حميد دعاء77225221822222003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيمسفر ناصر جبار زهراء77226221822109008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيمحمد جابر ناجي ميساء77227221822106066

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيالكريم عبد جواد الكاظم عبد هدى77228221822106078

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيادبيمطير عبيد محمد الهدى نور77229221822212004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيشبيل عاصي ناصر رجاء77230221822193019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيفارس عطية صبار علي77231221821086055

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات العصرية القرية ثانويةقار ذيادبيحمدان مجبل الرضا عبد ايمان77232221822201002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيغالي جلود ناعم بدر77233221821086011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيجايد عزيز الكاظم عبد مريم77234221822149039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةقار ذيادبيكحامي الحسن عبد سالم رسل77235221822174003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيحميدي فرعون حازم رسل77236221822227004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيعوده عباس ناجي زهراء77237221822137010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيياسر فرهود حسون مريم77238221822106060

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيطعمة عثمان ابراهيم زينب77239221822213003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيمحمد فيصل رحيم كواكب77240221822106055

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعريبي كاظم عبد عبير77241221822193030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيشالكة عطية جاسم محمد77242221821086070

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبينعيثل جالب هادي زهراء77243221822177017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيغضبان حمادي يحيى شروق77244221822106037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيعافص جميل عالوي غدير77245221822162028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيغافل احسين محمد حوراء77246221822151005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيمحمد بالدي صاحب حسين77247221821006016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيجبر زبالة سعدي سجى77248221822158012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيياسين حمد نعمه احرار77249221822153001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيكاطع فاخر فهمي فاطمه77250221822150031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيصويح حسب ادريس انتظار77251221822104003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيادبيتوهان جاسم نصيف فاتن77252221822212002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيالعباس عبد الحسين عبد جاسم زينب77253221822213004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيسلطان كامل خليل زينب77254221822138014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة567.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيسليمان كامل سالمه فاطمه77255221822243003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيحواس كاطع داخل عباس77256221821018025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيدخيل راضي كريم رسل77257221822110013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيعزيز رشيد زهير زينب77258221822152020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة564.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيرهيف يوسف علي انصاف77259221822193008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيمجمان علي صبيح نبأ77260221822136037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيصالح محمد ثامر حنان77261221822323010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيمحمد جاسم سلمان موج77262221822177024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة560.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيعلي حسين نبيل زينب77263221822109013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيمحمد الواحد عبد مأمون مصطفى77264271821021069

2889 من 1756 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيحمود الصاحب عبد فاضل شروق77265221822109017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيشيال شريف جميل غسق77266221822109022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيحمد ياسر حيدر ايمان77267221822224003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيعلي دليل رحيم فاطمه77268221822104022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيطارش محمد صادق سوسن77269221822160039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة557.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيموشنه ناجي الحسين عبد زينب77270221822162014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيجبر غالي قاسم ميسلون77271221822221006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيلفته كطامي فهران رجاء77272221822417007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيحبيب مسير مطر زهراء77273221822149022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيجبار جميل الجبار عبد ايات77274221822137003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعزيز خشان علي عبد حوراء77275221822110009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيغليم فرهود فوزي السجاد علي77276221821011031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة554.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيناصر الحسين عبد مجيد صفا77277221822155021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0المختلطة المجاهد ثانويةقار ذيادبيجليهم عبد طالب سجاد77278221821262004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيشهد غياض كاظم علي77279221821004026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيراشد طعمه محمد نبأ77280221822239006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيفارس الحسين عبد شاكر زينب77281221822109012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيرحم علوان محمد زهراء77282221822102010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيحسين عذاب حسن عالء77283221821048015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيعطيه موشان قاسم روز77284221822108009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيمحمد عبود كاظم ايات77285221822120007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيدخيل نعمه حرير زينب77286221822170030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيمشاوي مسلم شاكر مريم77287221822389017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيجعاز جفات حسين رشا77288221822104008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيصخي طهمور رحيم مهدي77289281821102040

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة548.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيثامر كاظم عدنان الهام77290221822413003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيبستان شياع حميد هدى77291221822242010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبينعمه جعفر حبيب بهية77292221822107003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيعليوي حيال ضياء هدى77293221822126022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيسروال صكبان االمير عبد خديجه77294221822110010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيمحمد جابر ستار حوراء77295221822152014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيمحمد هاشم علي زينب77296221822213005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيشاهين عزيز طارق زهراء77297221822106022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيمسير داغر محمد نرجس77298221822160063

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيحسون مزيد عزيز علياء77299221822397014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيياسين سعد احمد خوله77300221822115019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيادبيهللا عبد مهاوش رياض تقى77301221822148003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيمحمد هاشم حسين منتظر77302221821213019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيالرضا عبد خيون ناصر ايات77303221822157007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة543.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعباس الصاحب عبد الحسين عبد منى77304221822160057

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيسباهي صالح ابراهيم كامل77305221821224014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيمهوس كاظم حيدر زهراء77306221822161006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيحاشوش عامر عباس دموع77307221822104007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيجالب مطيع سالم يقين77308221822149048
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيخريبط عواد رياض زهراء77309221822135004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة542.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيزغير شاطي رزاق احمد77310221821213001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة541.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيليهوب ثجيل غالب أديان77311221822102001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيهادي طاهر حسين انوار77312221822323003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيالكريم عبد يحيى غسان رشا77313221822110014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة539.0المختلطة االزدهار ثانويةقار ذيادبيموسى حمود باقر فاطمة77314221822258004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيالوهاب عبد اللطيف عبد المنعم عبد رسل77315221822235002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبياطبيج عيسى شاكر محمود77316221821057026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيادبيياسين حمزه سعدي زينب77317221822118004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعلوان حسين فاضل زهراء77318221822115029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة538.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيحسون جبر الواحد عبد مريم77319221822138023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0الخارجياتقار ذيادبيناصر خيون سعد ايمان77320221822401012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة537.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيبدر جميل فاضل عباس77321221821086043

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة535.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيشنابه فالح ميثم نور77322221822388019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيحسين دهام سليم فرقان77323221822170049

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيجوير مهيدي صالح بتول77324221822106009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيعبد حسن صالح مرتضى77325221821010035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيحسن العظيم عبد كامل الزهراء نور77326221822151021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة534.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيكاظم جبار ستار يقين77327221822224009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيرهيف حمود عواد ايالف77328221822194009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيادبيغالي ثجيل جبار زينب77329221822148006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيشهد كاظم جليل حسين77330221821224003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيفندوس خشيني عباس زهراء77331221822202008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيصكر جعفر نور ايمان77332221822160009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيسليمان مزهر بهجت احمد77333221821011001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيزيارة محمد علي ايات77334221822116003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيراشد جاسم شهيد عباس77335221821050018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة531.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيبجاي كاظم محمد ايات77336221822224002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة530.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيضهد مهدي سجاد اديان77337221822136001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيقاسم الرضا عبد حسن زهراء77338221822150015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيزاجي شلوك سلمان اسيل77339221822156003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيناصر حرز سمير اسيل77340221822106002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيحسون جبر الواحد عبد زهراء77341221822138011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيادبيمحمد علي حسن هدى77342221822390010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيكاظم الجبار عبد الستار عبد زينب77343221822168032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبيمحمد رمضان جبار ابراهيم77344221821044001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيزاير هندي خضير ايمان77345221822110004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيياسر حسين زغير صابرين77346221822157025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيمطرود محمد جمعه حوراء77347221822153016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيجبار غازي حازم نور77348221822182019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيدرويش كاطع جميل تبارك77349221822106011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيمطلك جبر الحسين عبد ياسين77350221821235020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيمعين حسن علي حوراء77351221822136010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيكاظم جواد لفته حكيم77352221821226009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة523.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيثجيل هادي علي مروه77353221822182014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0المختلطة االبتهاج ثانويةقار ذيادبيباهض سلمان محمد زينب77354221822215003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشخناب نغيمش فاضل ياسمين77355221822160075

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيخافور نعمه صالح نبأ77356221822157038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيرزاق شريف عباس شروق77357221822160041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيحسين حيال حاتم يقين77358221822222010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيخماط كريم راسم احمد77359221821373003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعداي مطر حمدان احمد77360291821023004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيمغامس صياح مظاهر ضرغام77361221821059010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيعباس عبد سليم سجاد77362221821226011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيذريب سعدون كريم نبأ77363221822102023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيعباس حسون صفاء التقى ضي77364221822141012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة518.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيمسير كاظم جبار محسن77365221821279017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعبيد علي عبد حسن زهره77366221822160030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيشيال عبد الكريم عبد فاطمة77367221822138019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات الوثبة ثانويةقار ذيادبيعباس عجيل موحان رواء77368221822192007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الوثبة ثانويةقار ذيادبيناهي حسين عواد االء77369221822192001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيرويح علي عبد سعد بنين77370221822397002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيفرهود يوسف سامي جمانه77371221822152011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيرهيف خيال رجب سارة77372221822158011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات الوثبة ثانويةقار ذيادبيعبد عواد الحسن عبد رسل77373221822192006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيصبري باجي عجيل منار77374221822116032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيالزهرة عبد عظيم حميد هديل77375221822130028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيمحينه سعود فائز فاطمه77376221822202014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيوساك دوخي صيوان ساره77377221822218011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيحمود عبد جابر امل77378221822149001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيخلف كامل عالء الهدى بنت77379221822389007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيصكر فيصل سمير زهراء77380221822177014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيشنته حسن سامي احمد77381161821030008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيذباح مايع عايد زينب77382221822104012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيعباس خضير رائد سجى77383221822164017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسين علي محمد نبأ77384221822130024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة509.0الخارجياتقار ذيادبيمزعل عبد جمال ليلى77385221822401049

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيخضير ياس علي محمد زهراء77386221822116016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيسكر عدنان عادل ايات77387221822108002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيمحمد بنيان كاظم زهراء77388221822389011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيسماوي غالي فاضل زينه77389221822160035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيمريهج شريف حيدر حسين77390221821010006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبينغماش ظاهر ضايف زهراء77391221822160027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيعداي الحسن عبد الرحمن عبد حمزة77392221821224006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيعاكول مطرود سعيد زهراء77393221822389008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيعلي جبار فرج الهدى نور77394221822152036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة505.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيثجيل هللا خير محمد هللا عبد77395221821233006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيياسين هللا عبد مسلم زهراء77396221822145015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة505.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيمشخول عبيد رحيم زمن77397221822188010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسين نعيم علي زهراء77398221822130013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة504.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيعزران كاظم عدنان سمير77399221821269006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيسلمان عابر جبار احمد77400291821014006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعبد حريجه علي تبارك77401221822193015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيعوده حنون عجيل شيرين77402221822137012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيمنشد كاظم احمد هدى77403221822193039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيخليوي صبر ناظم زهراء77404221822164012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيعاجل تبينه كاظم صابرين77405221822106039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيخيون زغير باهر براء77406221822149004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشالل علي عبد وحيد سماح77407221822160038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيحجام مزيعل فوزي ناصر77408221821023013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيدلش عودة شرشاب حسن77409221821057007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيمنصور جخيور كطين زهره77410221822106025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيطارش محمد صادق دعاء77411221822160016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيجوده حامد جاسم مريم77412221822156038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيمكي جالب قيس هاله77413221822102026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيمحمد ياسر الرحيم عبد نبأ77414221822134039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيجابر منخي مظهر احمد77415221821073004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة497.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيوسمي عويد طلب محمد77416221821020037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة497.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيمحمد جاسم الكريم عبد رسل77417221822388007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيرملي فيصل مصطفى دالل77418221822190011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيعويد فهد عالوي فاطمه77419221822171032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحاتم رزاق الحسن عبد زهراء77420151822048048

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبييوسف حسن جبر زهراء77421221822109009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيادبيفاخر حسين شاكر قاسم77422221821212003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيفالح راشد جمال حسين77423221821214001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة494.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيجابر حسن الصاحب عبد علي77424221821073019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيالزهرة عبد نعيمه خضير رسل77425221822398003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيحسين ناصر رعد ايمان77426221822126003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيكايم شريف جبار دعاء77427221822150006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة493.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيراضي حسين حنتو حنان77428221822242002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيديالن خضير صباح خالد77429221821373015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيغضيب عبد نجم ورود77430221822134048

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيشايع سلمان ابراهيم الهدى نور77431221822156044

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيمهوس ازبالة االمير عبد ضحى77432221822136029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيكريم حسن محسن علي77433221821073022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعبد حريجه كريم ابتهال77434221822193002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة491.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيعايد جابي قاسم امجد77435221821269005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيصالح رشاد كريم ساره77436221822164016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعباس كمر عصيد هدى77437221822160071

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيرهيم عوده هاشم اديان77438221822153002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةادبيناصر موسى محمد سجاد77439161821135008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيحسين الحسن عبد صبيح مرتضى77440281821101057
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيخضير وحيد احمد منار77441221822124016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيشياع كريم عواد زينب77442221822164015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيجبر دويج عبد منار77443221822190037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيصالح حسين جبر خليل77444291821021029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيادبيموسى مراد محسن كريم77445221721256029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيفنجان فيصل حافظ بدور77446221822252004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيسكر الوهاب عبد عقيل اسالم77447221822134007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيمفري محارب احمد عالء77448221821224011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيمزامط خلف حسن زهراء77449221822130011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيلهيمد فرحان سالم احمد77450221821057003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيمحل سعدون قحطان عباس77451221821057014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبيهللا عبد هاشم صابر زهراء77452221822107011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيمزعل موسى مسمار موسى77453221821010041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيحميدي باشخ ستار شعيب77454161821027022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيعداي معارج خضير اسراء77455221822164001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيمسعد الجليل عبد رعد اديان77456221822145002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيجابر شمخي فالح رغد77457221822157017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيأوليد علي حيدر علي77458271821030034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعماره عجيل محمد هناء77459221822153058

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيمجالب راشد سعيد هدى77460221822115050

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذيادبيحسن نعيم عقيل ضحى77461221822200002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيمزعل محسن ناظم زينب77462221822190028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيعباس خويلد حاكم ايمان77463221822104005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبييوسف علي حسين ايات77464221822193010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيالعباس عبد كاظم صباح حسن77465161821033009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيكاظم عزيز خالد تبارك77466221822145009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيهللا عبد خلف علي زهراء77467221822101010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيسرحان صكر راشد زينب77468221822134022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيالنبي عبد مهدي القادر عبد زهراء77469221822202009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبينفيله فرحان عزيز العابدين زين77470221821057012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيمحمد حمزة باقر محمد تبارك77471221822116006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيشجاي كاظم جعفر حمزه77472221821300034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة483.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيعداي الحسن عبد الصاحب عبد حسين77473221821224004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة483.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيعودة سالم كريم حسين77474161821310021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيطرخيم الزم ابراهيم اسراء77475221822389002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0المختلطة الفرزدق ثانويةقار ذيادبيبحيوس حريز شلهم هبه77476221822219006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيسرحان جميل حسين هيا77477221822124020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيثجيل فهد لطيف اثمار77478221822389001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيواوي شنشول حيدر وائل77479291821014232

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيهللا عبد جليل كاظم سامي77480291821150036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيبطي حسن عطيه هبه77481221822160068

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبينور مهدي مظفر حسين77482221821079010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيمشرف علي عبد حسين عمار77483221821214006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيكاظم جواد حسين علي77484221821227015

2889 من 1761 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيطعيس رشاك الحسين عبد زينب77485221822389012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبينايف حاجم فرحان حميده77486221822160012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعباس حسن ابراهيم زهراء77487221822110016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبيجلود عباس حيدر زهراء77488221822107010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيخليوي صبر نعيم منى77489221822164024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيعيسى وريور عدنان علي77490221821048017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيحمود بشير علي عباس77491221821238017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيحافظ حسن احمد الهدى نور77492221822398008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيعداي زبيل حافظ علي77493221821239015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعبد خطار الكريم عبد كريمة77494221822145021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة477.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيراضي دعيس كاظم عباس77495221821269008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة477.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيبرهان كاظم جليل عقيل77496221821227014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة477.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيعاصي عبود مجيد حمزة77497221821004011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيداغر كاظم جواد زينب77498221822136022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيراشد جابر ربيع محمد77499221821226021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيعريبي محمد جاسم عادل77500221821073012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعبد طالب حازم ايمان77501221822153011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعلوان محمد الحميد عبد علي77502271821044085

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعلي ناصر تعيب ازهار77503221822160001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيعباس ناجي طالب حسين77504291821011007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيضايف جبار ستار نور77505221822397019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيمجبل الرضا عبد محمد رانيا77506221822101006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة475.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيعلي محمد العباس عبد امين فرح77507221822188018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيحسين ناصر جبار نور77508221822422027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيدعيم فزع محمد غسق77509221822108017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة474.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيعطيه نعمه حسين محمد77510221821373038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيادبيعودة عليوي الرحمن عبد الحكيم عبد77511221821305013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيقصاب علي مرتضى احمد77512221821006005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر ابراهيم زينب77513221822109011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيحميدي االمير عبد خالد ساره77514221822153035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيغانم عواد كاظم كرار77515291821008067

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيموسى الرزاق عبد ناظم مهند77516161821029060

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحاتم الزهره عبد حسن زهراء77517271822098020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيعبد مالك محمد نور77518271821024076

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيزغير حسوني جواد محمد77519291821017256

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيفهد ثامر منصور فرح77520221822188019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيداخل موسى جاسم هدى77521221822137017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيناصر معله سلمان ريام77522221822116008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيحسن بدر حكيم حيدر77523161821033020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيسليمان غضبان نوري هديل77524221822233009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيمفتن عباس فاهم سعد77525291821014099

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيجبر دفار صبار ايمان77526221822145007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيطعيس رشاك كاظم فاطمة77527221822389015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيثامر محيي حسين ازل77528221822157002
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيمايد نذير محسن سيف77529221821082026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيجبر علي خلف اياد77530161821027005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيجبر شمخي جبار هاشم77531221821070020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيسعود خليوي مؤيد هبه77532221822160069

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيسريع عوده نعيمه زهراء77533221822171019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيطوكان ثامر سامي كرار77534261821056059

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعباس بخيت علي حسين77535291821021020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيكاظم فاهم عالوي يسرى77536241822104052

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيفاضل غالب فايز منال77537221822160055

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر علي جمانه77538221822164007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيجمعه صالح مهدي فاطمة77539221822104019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيفليح جابر عارف زهراء77540221822233002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمحمد حسن حمد سجى77541221822156027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيسلمان علي حمزه عباس77542251821122073

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيكسار سمير الرحمن عبد احمد77543241821024003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيضعين حسن محمد احمد غزوان77544251821123014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيشمخي مجلي حسين مريم77545221822182015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيبطي كاظم داخل احمد77546291821023005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0المختلطة االزدهار ثانويةقار ذيادبيعلي حسن فليح تبارك77547221822258002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيجاسم كريم جاسم مصطفى77548221821011041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيعواد باشي الرضا عبد انوار77549221822120006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعلي شهيد حسين علي77550221821047061

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيعلي الحسين عبد مالك فاطمه77551221822052008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين األهلية المسائية السياب ثانويةالبصرةادبيحسن علي عصام علي77552161821361005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0المختلطة بصية ثانويةالمثنىادبيحنون جبار اسعد تبارك77553291822103002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيزاير حسن جليل جنات77554221822160010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيمبارك عجل كامل نور77555241822107028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيعبد محمد باسم كرار77556241821060026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيعوده زور اركان رائد77557261821164006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيمسعود داود حسن يوسف77558161821136046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيهلول الحسين عبد فاضل عباس77559241821024024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيطعيمه فرحان جاسم الكريم عبد77560221821048014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيعاجل ابراهيم محمد ابراهيم77561221821057001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيعليوي غازي جابر محمد77562241821205014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيالعباس عبد الرزاق عبد المحسن عبد كرار77563221821213016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيهنيديه ابو فرفاح خضير فاخر77564291821016065

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيعليوي عساف الصاحب عبد تقى77565221822398001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعيسى منشد سامي حسن77566291721016023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعبد الحسين عبد حدران سيف77567291721109047

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيجاسم كاظم رياض مهدي77568251821052007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنين المسائية سعيد بور ثانويةالديوانيةادبيعجه حسن فليح حسين77569241821200019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيالنبي عبد سمير يعقوب يوسف77570221821059030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيجنديل غندوب احمد عقيل77571221821226014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيضيدان ناصر حامد علي77572221821057018
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيباقر هاشم قاسم حسين77573161821049028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيناصر شنبارة سرحان علي77574241821020012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبينخيل عليوي ياسين فاطمة77575221822398005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيفرحان رهيف احمد طيبة77576291822059016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيحسين ثامر نزار حيدر77577241821016017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيادبيمحمد زامل مصطفى بنين77578221822391003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمهوس جاسم العالي عبد حسين77579221821086017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيفليح عبود جابر علياء77580221822261002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيجاسم عباس كريم حسين77581281821104015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيسلمان كاظم حاكم حامد77582291821016024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيجاسم لفته حسين علي77583241821026009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيخليف منصور خضر نور77584221822160064

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيمباشر موسى حمزه انفال77585231822090005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيداخل هاشم محمد علي77586241821009034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيفجر هبهوب جبل مالك77587221821225019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيغياض بطيخ هللا بيد مريم77588161822206027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيعباس كريم قاسم احمد77589241821015007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0الخارجيونالديوانيةادبيحسن جبار الكريم عبد الرحمن عبد77590241821400029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيشنون عليوي ستار علي77591271821020039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيعبود عطيوي قاسم ايناس77592241822102007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعبود نعيم محمد جاسم77593261821056010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيشمخي حمزه احمد امير77594231821005003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيكانوص علك حسن سيف77595291821150040

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيمنسي جبار لطيف ناجي77596221821039062

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيعطيه جبار كاظم محمود77597221821042031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيمحمد الرضا عبد عيدان اسيا77598161822336003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيخضر حسين علي هللا عبد77599291821008054

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيعبد مطشر شهيد زهراء77600241822112011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيغزال كاظم عمار علي77601231821028039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد عادل ابراهيم77602241821009001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيجابر الحسن عبد مجيد بنين77603241822122009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيمحسن كريم كاظم امجد77604241821026001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيهويش الكاظم عبد علي زهراء77605241822093014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيحسن جابر الرزاق عبد مريم77606221822202015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيعاشور رداد ساجت جاسم77607221821226007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيحسين حمزة عدي حوراء77608221822202004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيكريم حسن صالح هللا عبد77609261821036011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيموسى ناصر نور عبد حسن77610291821104014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمرزوك وناس رشيد ضديد77611291821109082

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيزغير نزال ماجد زهراء77612241822104021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم علي حسين77613241821008018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيكايم غني صائب السجاد عبد77614221821300056

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيراضي نون ثامر انتظار77615221822233001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيغافل حسين فرحان وليد77616291821014235
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيجواد مظلوم وعد أحمد77617271821150003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيكاظم وهيب المطلب عبد محمد77618281821001040

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيعلوان عبد نجم هللا على77619241821060021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعباس الرضا عبد حامد كرار77620261821056056

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشالل علي عبد حسين صابرين77621221822160042

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةالبصرةادبيمسير سهيل صبيح فاطمة77622161822336011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبياالمام عبد صادق ميثاق شهد77623221822134029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيسهر عبود خضير حوراء77624221822156011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيعوفان محمد غانم أديان77625221822102002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيسهيل حلو عبد شليج زهراء77626221822389009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيصياح هاشم الرضا عبد سجاد77627241821014026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيجنزيل فرحان حميد حسين77628281821027015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجاسم كاظم جواد محسن77629271821020058

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيجباره عوين رزاق بثينه77630221822243001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيخضير االمير عبد حيدر رضا77631161821030041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيلفته ياسر قاسم لؤي77632221821226018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعالوي محسن عالوي علي محمد77633271821038090

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيمحيسن متعب حسين علي77634241821024029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيفضل رفيش مهدي ساره77635241822115041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيحافظ حسن علي دعاء77636221822398002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيحريز عبد حسين سجاد77637281821031013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبينصار عبد عدنان محمد77638261821033069

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0المختلطة المجاهد ثانويةقار ذيادبيجاسم حمد دخيل فاطمه77639221822262006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذيادبيشيال عطيه شالل زهراء77640221822386003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعباس خضر فنطيل صادق77641291821016042

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيبحر ليهان فالح علي77642291821011018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيصكر غضبان شاكر علي77643221821086053

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيعبد كاظم احمد ريحانه77644221822158005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيحسين حميد جاسب فاطمه77645221822126017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيياسين كاظم الهادي عبد زهراء77646221822155018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيجرجاك الحسين عبد كاظم اسراء77647221822157003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيعلي شريف عسكر امير77648231821205006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيدوين رستم حمزه عدنان77649231821164022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيشاهر حسين علي محمد77650291821011026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيسلطان حمود عدنان كمال77651241821014057

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعطية عباس فاضل عباس77652241821012028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيمحمد خليل الكريم عبد رحاب77653221822177009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيليلو عطية فاضل اسعد77654291821104005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيشمران عون عبد حمزة حسن77655241821013006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيياسين طه عماد سحر77656221822141010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيجنديل غندوب احمد علي77657221821226015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيموسى صالح محمود حسين77658161821031014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيهبهوب عويد غازي تحسين77659221821225003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيجلود راضي صكبان منتهى77660221822153049
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيمحسن جاسم علي دعاء77661221822177008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيسعيد كاظم عصام زهراء77662221822134019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيراضي عبود يوسف عبود77663251821122082

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيمحيل عودة ستار فاطمة77664221822149034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعلوان ابراهيم خليل اصايل77665291822087003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيالرضا عبد نجم كاظم عباس77666241721015047

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيرومان زيد عبد جاسم حسين77667251821120004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيعزيز فنجان ماجد مريم77668221822166037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيكاظم جالوي سعد سجاد77669251821012131

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين حلب ثانويةبابلادبيجابر محمد علي احمد77670231821056002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيكزار كشيمش محمد رقيه77671221822150010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمخور يازع عادم ياسر77672221821086089

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيجعاز الزهرة عبد يحيى زينب77673221822202012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفادبيالمهدي عبد كاظم توفيق سعد77674251821026003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيفرحان عباس جاسم الرزاق عبد77675241821051035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيرويعي السادة عبد عباس سعيد77676241821156012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيورد االمام عبد احمد مرتضى77677241821021025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيكعيد عيسى مجبل عالء77678261821036012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيمهبش حسن كاظم سهاد77679281822089009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيباجي زاجي حميد علي77680161821029032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيمجبل حسون رزاق مصطفى77681241821008053

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيهاشم عريبي طالب كرار77682221821059019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة السعدية ثانويةقار ذيادبيجاسم جبير حسين حمزه77683221821247003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيعبد حسن الرضا عبد احمد77684221821055003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيصالح ثويني شنيو االء77685221822389005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيساهي اشناع كريم حيدر77686221821042016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيسلطان صبيح جواد كاظم77687241821150018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيبديوي محذي كريم محمد77688241821161019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيصياح كصاد مجيد قيصر77689221821311052

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيحداوي مريح سالم قاسم77690231821006054

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيفهد رداد رحيم عباس77691291821017158

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعنجور كاني مهدي علي77692291821016060

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعبيد صافي مرتضى احمد77693231821169005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيشالكه حسن فالح زهراء77694261822107016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيادبيمطير نخش هللا عبد الخالق عبد77695221821015007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيراضي هويل ماجد احمد77696281821027005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعلي حسين حامد علي77697231821016039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيمزعل طعمه محسن سجاد77698281821007022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين حلب ثانويةبابلادبيسلمان محمد عمار الباقر محمد77699231821056011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيمنكاش محيسن قيس مرتضى77700261821164025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيكطان رحم الزهرة عبد حسين77701291821109041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيمحمد مرزا شكر منتهى77702241822107020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعبطان عباس جياد حمزة77703291821023015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيحسين صبر جامل علي77704241821025029
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيعلي محمد رحيم هادي ضياء77705221821374024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيلفته هنيدس مجيد هنيدس77706261821020053

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيسهيل هللا عبد احمد ايات77707221822158003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيفرهود هللا عبد حسين جاسم77708291821008008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيساير نعمة علي يوسف77709161821069019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيخصاف مهدي حسين استبرق77710221822109001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0المختلطة المجاهد ثانويةقار ذيادبييوسف عطيه جاسم اسماء77711221822262001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبينزال سالم سعد سكينه77712221822190030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيجبر مهدي صالح احمد77713241821159001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيفيصل سلمان الكريم عبد تبارك77714221822145010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيحسن علي هادي نور77715221822106077

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيصالح خلف محسن عذراء77716221822137014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيحمزه حسين ناصر الهدى نور77717241822107025

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيخالطي حاتم ناصر اسماء77718161822211003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيطاهر عزيز رعد نورهان77719221822134045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةقار ذيادبييدام كريم حسان خضراء77720221822174002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيمهوس محمد عباس ايات77721221822116002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيتومان مجيد ذهيب محمد77722241821040038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيالجبار عبد صبحي مثنى اديان77723221822134004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيعلي نوري صباح مالك77724221822190036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيجاسم عودة جواد الدين ضياء77725221821041026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسين عباس خلف ساره77726221822130018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيبحر جخيم فوزي علي77727221821042024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0المختلطة االبتهاج ثانويةقار ذيادبيمكطوف ريسان االمير عبد سجاد77728221821215004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيمرزه كريم كاظم سراب77729241822101023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيدلي فرحان راضي ماهر77730241821063023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيعبد زيد مهدي زهراء77731261822098005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيجلوب حسن فالح فائز77732281821005037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيخصاف كامل حسين عذراء77733221822106046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيحسن خريبط صالح منتظر77734161821090022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيعنيد شناوه حيدر أيات77735221822166005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيرخيص محمد هللا عبد سارة77736281822055032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة640.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيعبد حريف باسم حسين77737221841006008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة635.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسن مطر علي زينب77738221842139100

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة634.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيحسين ثامر نعيم زينب77739221842321033

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة630.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيحسين علي محسن الهدى نور77740221842105111

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيالعالي عبد موسى فراس هدى77741221842141166

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة617.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيخلف كاظم موسى شيماء77742221842157057

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة613.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيوالي ساجت رحم محمد77743221841051027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة611.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيزماخ حبيب محمد فاطمه77744221842175143

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة610.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيحذيه الزم ياسر حسين77745251841116009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيسالم منصور مهدي روان77746221842154045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة607.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيهزل موحان ميثم هبه77747221842105114

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمحمد الزهره عبد فاضل حسين77748221841053024
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيغياض راضي الكاظم عبد زهراء77749221842165036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيصخي حكروص محمود حسن77750221841053017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة604.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيرهيف مرداس هللا عبد عفاف77751221842110030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة602.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعوده نعيم كريم خديجة77752221842143052

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيهاشم جاسب خضير وجدان77753221842113241

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيكرم صاحب ابراهيم ساره77754221842164040

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيياهن حواس جابر عذراء77755221842150034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة597.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيزغير هادي فالح أيه77756221842141007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة596.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجايد حميد عارف زهراء77757221842311022

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجالب حواس خالد زينب77758221842157045

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن فليح اسعد ايات77759221842153023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمشلول سبتي علي مرسلين77760221842414083

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة593.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيمحسن عباس غانم حسن77761221841042006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة592.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيجنام رضو صباح زهراء77762221842164032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيهللا جار عواد جبار تماضر77763221842311014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيحسن رمضان سعيد منى77764221842104030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعباس محمد هاني طيبه77765221842102037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيمهاوي جبار ماجد رباب77766221842104005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيجيال دويج حامد ريام77767221842167012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسوب جابر اسعود اسماء77768221842311009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة580.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيبرغش تبن عودة مكاسب77769221842163057

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة579.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيفطامي فالح سعد سجى77770221842134032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة578.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيثاقب سلمان حسين صبا77771221842153197

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيجليل كامل عدنان فاطمه77772221842232009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيمطرود حسن حمود نبأ77773221842188027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيجاسم عبد مالح خوله77774221842164020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخريوع الحسين عبد صباح عبير77775221842143119

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيصكر كاظم عزيز اية77776221842139024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيملوح جايد حمود رسل77777221842207009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيموسى محسن صادق احمد77778221841003012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائياسمير راضي عليوي صالح77779221841020041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيسلمان محمود شاكر احمد77780221841013005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة568.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيدماي هادف راضي امنه77781221842149002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة566.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائياسماعيل شهيد حيدر كرار77782251841116034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة565.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحبيب حسين احمد صادق77783221841076044

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيصافي زغير حسن مريم77784221842175150

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة562.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيجمعة سالم عمار ندى77785221842120044

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة561.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيجبار أرحيم حيدر زهراء77786221842150023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيراضي عطيه لقمان هدى77787221842157092

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيشخير عيدان مديح ثمر77788221842143041

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة556.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجمعه موحان جبار زهراء77789271842160084

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيفعيل شامي غالب زينب77790221842157047

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة555.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمحمد حمزه معن ايمان77791221842153034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيحمادي عبد حسين نور77792221842169057
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة553.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخورشيد كاظم علي رقية77793221842113076

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيخليل جدوع محارب صادق77794251841046024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة551.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيالزهره عبد نجم عدنان رغد77795221842141059

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيراشد دشر ذياب زهراء77796221842301024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيعبد حسين علي حسين77797271841154012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة549.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيطالب يحيى ضياء زهراء77798221842156071

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة547.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجبر هاشم حسين بيداء77799221842175029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيالكريم عبد قاسم الكريم عبد سجى77800221842175108

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة546.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيبشير علي عبد جواد فاطمة77801221842157069

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيحامد كامل محمد كوثر77802221842118035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعلي كحيوش لطيف اديان77803221842157003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة643.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن زغير حسين ميقات77804221852187024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة639.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيصياح فرج عامر شعبان77805221851063023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة624.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عباس سعد زينه77806221852153064

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة623.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم فرج الشهيد عبد اسراء77807221852108002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة622.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيجباره ربه عبد رحيم حسن77808221851092007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة621.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيجالل بهلول جبار اثمار77809221852263001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة619.0المختلطة الصباح ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ديوان ضيدان ليلى77810221852270009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة617.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي جابر علي سيف77811221851063021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة613.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمنحر خوير جامل عباس77812221851046037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة613.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي جعفر ناصر ندم77813221852187026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة613.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان منهل كريم عباس77814221851063027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة609.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيبري محمد قاسم فاطمة77815221852138061

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة609.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيسرحان بخيت معلك روى77816221852095004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة605.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيعالوي طاهر صادق فاطمه77817221852125038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة601.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيشيحان شرهان شيحان زهراء77818221852187012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيحسن كاظم جاسب هدى77819221852107032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة600.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان وحيد الستار عبد دعاء77820221852187008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيعالوي حسين نصار هبه77821221852064016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة595.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيحسين صبيح ستار أديان77822221852253001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة593.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيهليل سعدون هادي محمد77823221851011096

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة592.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيرضا عبود حسين علي77824221851300114

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينصار شنون جليل مهدي77825221851045056

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيخليف زعيبل راشد اسماء77826221852141003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة588.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيحسوني علي عبد كاظم شكران77827221852259005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد شالكه سهيل الهدى نور77828221852162028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة583.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذيتطبيقيجحيل نعيم علي غدير77829221852412006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيجابر باقر خضير هاجر77830221852123010

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقياليذ ثجيل حسين دعاء77831221852171011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة576.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيصادق نوري صالح زهراء77832221852142013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيرومي طاهر محمد ريام77833221852105033

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة574.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيفرج شرشاب فالح نرجس77834221852165037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيخلف حسين عدي زهراء77835221852104014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة572.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيفرعون طعمه كتاب راضي77836221851248005
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة570.0المختلطة بابل ثانويةقار ذيتطبيقيعذيب حسين حسن علي77837221851259012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0المختلطة المسار اعداديةقار ذيتطبيقيحسن علي حنون ساره77838221852255002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة569.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقينعيس كاظم جواد فاطمة77839221852156049

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة571.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيطاهر عزيز علي براء77840221822193013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة539.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيشيحان محسن جوده مريم77841221822138022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيحافظ حسن فالح زينب77842221822169024

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة520.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيجابر ماهود حميد زهراء77843221822182009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيعبيد فرج الحسين عبد شهالء77844221822177019

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة505.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعبيد حنون كامل مريم77845221822168054

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجبر موسى محمد ضحى77846221822168044

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيجابر حاتم مهدي اسماء77847221822138002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيدج جريو حمود زهراء77848221822138010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيجبر كاظم رحيم اسماء77849221822166002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيالمهدي عبد علي حسين نور77850221822193038

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيسنيه عوده مالح غفران77851221822177021

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيراهي ناصر مهدي مريم77852221822182016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيمشخول مرار حسن اسراء77853221822162001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات الوثبة ثانويةقار ذيادبيساجت حميد القادر عبد وسن77854221822192013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة474.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيحسين زويد هاشم كفاية77855221822188020

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعوده عليوي الرحمن عبد علياء77856221822160045

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة470.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيادبيثامر راشد جابر حوراء77857221822266001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيمركب عباس علي محمد يسرى77858221822171046

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيحسن زوره علي زهراء77859221822116011

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيزبون سمير عواد فاطمة77860221822231008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيشمال حامي علي غدير77861221822422022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيمحيسن معلي عبد اديان77862221822166001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيمطشر جواد حسن ايات77863221822116001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيشياع الحسن عبد سعيد تقى77864221822177005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيشنيجل الحسن عبد فالح زينب77865221822194016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيمشتت عواد سعد زينب77866221822164013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيصالح مهدي هادي سحر77867221822162018

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيورد الحسن عبد حكمت ايمان77868221822170006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيعريان خليفة هادي هدى77869221822138032

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجخيور اعويد فالح سجى77870221822168039

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيخضير حسن احمد تبارك77871221822164006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيسلمان حمدان حيدر نور77872221822164027

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعلي قاسم ثجيل ايات77873281822057002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيسلمان حسين ماجد عبير77874221822156031

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذيادبيعبيد عطار خليل مريم77875221822398006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة445.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيمحمد عباس ستار استبرق77876221822227001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيجوهر مسير الحسين عبد امل77877221822120004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة441.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيمطرود كاظم عواد مروه77878221822233006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيمحمد حسن فالح جواهر77879221822106016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد العالي عبد ناصر فرح77880221822152029
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيعاجل عبد عباس زينب77881221822177018

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيمنيهل عجاج لفته زهراء77882261822081012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة440.0المختلطة الهداية ثانويةقار ذيادبيفرحان حربي هاشم زهراء77883221822342001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيمنصور جخيور كطين فاطمه77884221822106053

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيذياب حمود علي محمد ساره77885221822132009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيجايد عبد حسن اسراء77886221822115004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيسلمان مجيد يعكوب ندى77887221822164026

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيطعمه هاشم علي طيبه77888221822162025

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيفنفون دعيم بديوي زهراء77889221822162012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيمهدي لكيوى عادل زهراء77890221822389010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيميذاب كاظم هادي شيماء77891281822190033

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيمحيسن عبد مهدي الهدى نور77892221822138029

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيسعد جاسم عقيل نور77893221822388018

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيطعمة عباس الكريم عبد حنين77894281822089002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة435.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيصيهود هاشم فراس اصيل77895221822193006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة435.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبياخرس جالب عيدان فاطمه77896291822072113

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيمحمد عاجي رحيم ضحى77897251822102014

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيراضي خضير عطوان زهراء77898221822323048

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة434.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيعباس محمد قاسم فاطمة77899211822230006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة433.0المختلطة الحكمة ثانويةقار ذيادبيحيدر كاظم لطيف زهراء77900221822218007

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيصياح فداغ رياض منار77901221822156040

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعبد بالل هاشم ايات77902221822193012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبييحيى جعفر تحسين رغد77903281822089003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيحسين جاسم ضيدان سلوى77904221822389013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0المختلطة االبتهاج ثانويةقار ذيادبيحسين مجيد احمد حوراء77905221822215001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيضاحي محار علي زينب77906291822079022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيكاظم يوسف ماجد هدى77907281822056103

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم عباس فاطمه77908221822153043

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيحبيب ظاهر طعيمة عيدة77909291822106022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيميذاب معارج عايد ايمان77910221822182004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيمحمد جاسم محمد رسل77911221822190014

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيسبهان زامل عاصي حوراء77912281822077022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيكاظم الحسين عبد الهادي عبد زينب77913221822161009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيداخل حسين لفته أمنه77914231822089002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيمحمد فاضل كريم تبارك77915281822063010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيعبد شذر رحيم هدى77916221822190041

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحاجم يوسف داخل فاطمه77917221822168047

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعلي محمد هادي رسل77918281822092026

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيبرغوث دخيل اسماعيل فاطمه77919221822115041

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة429.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيحسن موحان هللا عبد عال77920221822109021

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيرعيد داخل االمير عبد هناء77921221822132015

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيمغامس زامل حسين دعاء77922221822109005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيمحمد عطيه يوسف هدى77923221822170065

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيمشكور كاظم محمد سوزان77924241822100033
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيجياد عجه حسين هاله77925291822072145

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيحداد علي محمد خولة77926281822082008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة427.0الخارجياتقار ذيادبينزال زاجي عادل زينب77927221822401029

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيعبود محمد هادي خمائل77928291722064016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمفتن مطر علي ميناء77929291822078095

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيجواد علي حمزه زهراء77930221822171015

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيزغير المهدي عبد صالح نرجس77931221822422026

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيابوشخيرة عيدان وداي نادية77932241822100045

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيهاشم علي تحسين مريم77933281822062087

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمزعل صبيح حسين بتول77934291722060023

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة424.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمعله عذاب عباس اديان77935221822311001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيلجوكي جمعة كريم ضحى77936281822067024

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيصاحب صالح هادي عذراء77937221822413020

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0الخارجياتقار ذيادبيثاجب حامد علي امنه77938221822401008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيكاظم حسن كاظم تقوى77939221822138006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيغضبان الواحد عبد حطاب حنين77940281822095007

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيعلي محسن قاسم مروة77941161822171046

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيراشد خضير حسين زهراء77942221822101008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيمحمد عبعوب جبار فاطمة77943161822202017

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمنخي حسين هللا عبد تبارك77944221822156009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيعداي جعو جبار نسرين77945161822242052

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيشبيب حبيب احمد بيادر77946261822097009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيالرزاق عبد محيسن قحطان عبير77947221822141013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعبود عبيد علي غفران77948241822145023

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيعبود عصواد رشيد زهراء77949221822141005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيكاظم علوان حسن مريم77950281822090043

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيلطيف مطشر حسين هاجر77951221822194025

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعناد جاسم طالب سحر77952281822062070

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0اللبنات االهلية الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسين حسن احمد فاطمة77953221822186004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيحمود علي حسين اطياف77954221822252002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمحسن محمد هللا عبد سرار77955161822245031

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيالجليل عبد شايع نهاد مريم77956161822252076

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيحمزة الواحد عبد بهجت ايات77957161822270003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة420.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيناصر عجه هنيدي بتول77958291822060026

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة608.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر كاظم ايالف77959221842417002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة566.0للبنات االهلية المعارف ثانويةقار ذياحيائيمحسن كامل رائد رسل77960221842420005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعودة انعيم احمد ايالف77961221842143028

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة554.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيحفاز جاسم أحمد دعاء77962221842272005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيالكريم عبد حسن فالح نبأ77963261842107089

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة512.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيمسير ريحان يوسف مروة77964221842198033

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة511.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيساجت زمام جميل سجى77965221842311029

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيخيون جليل احمد زهراء77966221842178046

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيثامر سدخان كركان زينب77967221842164038

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيعطيه علي احمد امل77968221842166006
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمفتن كريم عبد ايمان77969221842105022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائينصير شليوط جخيور زهراء77970221842105046

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيبرغوث علي رشيد نجالء77971221842321098

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمطرود مزهر عباس حوراء77972221842153074

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة503.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيسعد كاظم كريم مروة77973221842168028

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيحنيش جميل شهيد اسراء77974221842108005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيمزبان موازي سعود انوار77975221842391006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيهللا حمد واجد ناظم نرجس77976221842323138

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيفليح خصاف جبار أزل77977221842109003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيفظاله منسي عادل زينب77978221842111018

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيفرحان محبس عباس انفال77979221842203010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد حسين راشد حوراء77980221842109017

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيمعيدي هادي الحسن عبد احالم77981161842208002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيصالح الواحد عبد طالب روان77982221842113080

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيهاني عبدالفاضل مهند شهد77983221842209115

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد الحسين عبد حيدر زينب77984241842077046

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسين خضير صدام الهدى نور77985221842153298

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيودان كسار موحان عبير77986221842161052

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة491.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيحسين لفته جاسب أالء77987221842249001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيخالطي سالم كرم مروه77988221842113180

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعلي سالم مطشر رمله77989261842116027

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيشنان ابراهيم علي بنين77990221842108011

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيكامل محمد حازم زهراء77991221842140005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيحسين فليح ناصر اسيل77992221842202003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمحيبس عويد جابر رنا77993221842153097

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعبيد نعيم ستار زهراء77994221842190087

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجابر شمخي كاظم هدى77995221842190185

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيسالم كيوش جالل زينب77996221842105064

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات االهلية االفق ثانويةقار ذياحيائيبجاي شاهر ابراهيم ايه77997221842415001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيهاشم منصور داخل زهراء77998221842410030

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزوري نجم محمد حنين77999221842204044

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0المختلطة السبطين ثانويةقار ذياحيائيجراد جرمد جواد انتظار78000221842344002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيمسير هبير حيدر فاطمة78001221842108025

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات السنابل ثانويةقار ذياحيائيناهي خضير والي سحر78002221842122011

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيمونس كاظم سعد فاطمه78003221842138040

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيحريب جهلي خضير هدير78004221842249009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذياحيائيهاشم مدلول ميثاق هند78005221842151042

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي فايز حسن فاطمه78006261842250192

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيشايع كامل كريم مريم78007221842163056

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيشمخي الحسين عبد حيدر زهراء78008221842161038

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذياحيائيمحسن غالب حسين رحاب78009221842121005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحمود غازي محمد سجى78010221842323091

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيجعاز شهيم رحيم ساره78011221842255011

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيياسين جمعه فاخر اخالص78012221842249005
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحمد جابر كريم انوار78013221842175019

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيحمود خلف الرحمن عبد زينب78014221842166023

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيخشان عبود علي زينب78015221842163031

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر خفيف اعياد78016221842210007

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة481.0المختلطة السبطين ثانويةقار ذياحيائيربح غالي علي صابرين78017221842344005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة480.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيموسى رزوقي خلف معصومه78018221842261005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيدويج شناوه كريم بشرى78019221842321014

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيمحيسن نادر شاكر حوراء78020221842188005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة477.0المختلطة الهناء ثانويةقار ذياحيائيمشتت حامد شريف زهره78021221842276003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيدحام كامل شعالن مريم78022221842156138

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين محمد فاطمة78023221842178090

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيعطيه احميد عطيه زهراء78024221842413032

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيصيهود مجيد حسين عبير78025221842321040

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيخليل جابر محمد زهراء78026221842175080

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيجويد كاظم جواد امنه78027221842138006

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيعبد حسن مهدي مريم78028221842169050

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيعباس جابر الكريم عبد الهدى نور78029231842105042

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعلي هداب محمد فاطمه78030221842165077

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعريبي النبي عبد رزاق ازل78031221842162002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيسعد جبر شالكه وديان78032221842102055

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبار صالح محمد سجى78033241842220185

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة474.0الخارجياتقار ذياحيائيزبالة عباس رياض سرور78034221842401033

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيخليف عوده محمود زهراء78035221842205003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيغضب راضي عبيد نهله78036241842115038

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيحمدان حسوني حسين عال78037221842149016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائينكاته جبر مغير سوسن78038261842085049

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسن داخل راجي ياسمين78039221842323168

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعطيه الحمزه عبد سعدون حنان78040241842220372

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيخلف صباح حسين امال78041221842198004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيربة عبد حسين عدنان رملة78042221842163020

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجبر عوده رحيم علياء78043221842311036

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم لفته بتول78044221842413008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيجليل خليل رزاق نبا78045271842072032

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكاطع مالغي الحسن عبد رقية78046221842143062

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيجمعه كاظم محمد فاطمة78047221742104023

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيعلي عذيب عباس فاطمة78048221842172057

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيجتول سرحان صبار مريم78049221842203096

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيكطان ثجيل رحيم اسراء78050221842105011

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيالزهرة عبد جواد حسين ناديه78051221842158060

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيهزاع كصاد علي رملة78052221842135044

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمنخي حسين هللا عبد اسيل78053221842156007

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيعبد حبيب كامل كوثر78054221842394044

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعلوان نعيم عدنان رقيه78055221842175052

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيمعن جويد الرضا عبد أيناس78056221842272003

2889 من 1774 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيحلبوص عبود قاسم نبأ78057221842162110

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيموسى علي داخل نبيل سارة78058221842156097

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان شرهان جليل زهراء78059241842123052

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة558.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيرشود علي طالب الهدى نور78060221852167039

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة544.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد عذافة ساجت هاجر78061221852184008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة533.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيجبر سمير قاسم ساره78062221852232007

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيالعكار عبد يوسف رحمن حوراء78063221852164017

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجويد جابر علي نور78064221852164056

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة527.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذيتطبيقيعلي جلود مجيد زهراء78065221852184005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيشكاكي عباس عذاب رحاب78066221852171013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة516.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيراضي جابر خالد نور78067221852101045

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة513.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيبجاي شاهر محمد حوراء78068221852109015

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة509.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيصبر جبار علي زينب78069221852242005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة509.0المختلطة المسار اعداديةقار ذيتطبيقيجوده عواد عليوي ساره78070221852255003

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيسالمه حسن علي فاطمة78071221852323067

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةقار ذيتطبيقيسهر حسين محمد رقيه78072221852418004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيجلوة بعرور نعيم هدى78073221852138073

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيجبر عبد خلف بتول78074221852105013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة499.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقينعيمة عطية رسمي رباب78075221852172018

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين يوسف سعيد فاطمه78076221852164043

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيمجيول غوشان حميد نبأ78077221852104028

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحزام عواد محمد دنيا78078221852160020

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيعرفج كاظم علي تبارك78079221852116012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعبد حسن محمد ساره78080221852153067

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيحسين جبر كاظم زينب78081221852138035

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة490.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيبدر كاظم غالب سبأ78082221852216008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعلي كريم محمد زهراء78083221852156034

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيمكطوف ريسان حبيب زهراء78084221852162009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيمفلش زايد حسين ريام78085221852134012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقينعمه خليل عقيل سرى78086161852175030

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة487.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيصبر علوان حسن مريم78087221852242010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيمهوس حسن سعيد ضحى78088221852323040

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة486.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذيتطبيقيعلي جلود مجيد أمال78089221852184002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيحمد شهاب عبد منار78090221852153094

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيبارح سلمان فضل زهراء78091221852170025

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيلهو حسن هللا عبد تبارك78092221852165008

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيحمود عيالن سلمان ابتهال78093221852169001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيكريم عباس فاضل عذراء78094221852106024

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقينعمه جعاز محمد هدى78095161852243075

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيجبار كاظم سعد رباب78096221852214002

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عليوي حسين اطياف78097221852311005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد جباري قاسم مريم78098221852160048

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن ياسر كامل حوراء78099221852157005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيشويل سلمان عودة ابتهال78100221852172001
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيعكله مكطوف نعيم سحر78101221852204013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيخزعل عبد عقيل زينب78102221852109029

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيناصر كامل خالد زهراء78103221852199022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيهللا ضيف كامل ابراهيم هدى78104221852165043

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد حسن حيدر زهراء78105241852104022

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيجداوه جعفر شاكر صابرين78106221852202016

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة480.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر جميل شهباء78107221852216009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعلي عاكول رسول ميساء78108221852178013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيموسى حيال علي زينب78109161852243040

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيعجيل شاطي علي شفاء78110241852080026

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيعاتي حسن عاصي شيماء78111221852167027

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيخلف حسن كاظم االء78112221852125005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيحمد دنيف الناصر عبد صفا78113221852148013

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر كاظم جواد كوثر78114221852165034

اآلداب كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيحسين ناصر عباس حسن78115271821011016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيجبر فتاح محمد زينب78116221822422016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيوالي صباح ناصر غفران78117291822063025

اآلداب كلية/قار ذي جامعة481.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيمطوس جيجان جليل مرتضى78118221821224017

اآلداب كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعبيد محيسن طاهر ضياء78119291821021050

اآلداب كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيذهب عصاد جليل بشائر78120221822155008

اآلداب كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيكزار حسين علي حسين78121221821004009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيحميد مداعي حامد احمد78122291821023003

اآلداب كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيجكي حمد يحيى زهراء78123221822101011

اآلداب كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيحسون خريبط مزهر زهراء78124221822102011

اآلداب كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيكاظم عبد محمد هبة78125221822134047

اآلداب كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيجواد هاشم حيدر البنين ام78126221822150002

اآلداب كلية/قار ذي جامعة441.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيهللا عبد دراغ خميس منتظر78127281821017044

اآلداب كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعماره عجيل نهار فردوس78128221822153046

اآلداب كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيرداد عفو حيدر شروق78129291822069035

اآلداب كلية/قار ذي جامعة440.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيحامد شهيب طالب امل78130221822242001

اآلداب كلية/قار ذي جامعة439.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيعويد جاسم حيدر زينب78131221822156024

اآلداب كلية/قار ذي جامعة439.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجاسم لعيبي احمد مها78132281822050074

اآلداب كلية/قار ذي جامعة438.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيعلي خلف نعيم جعفر78133221821239005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة438.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيماشاف ساهي فائز مصطفى78134221821373048

اآلداب كلية/قار ذي جامعة438.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعزيز هاشم صالح عالء78135221821047058

اآلداب كلية/قار ذي جامعة437.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيحسين جادر والي احمد78136291821112002

اآلداب كلية/قار ذي جامعة437.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيحسين رماش جاسب صادق78137261821017037

اآلداب كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيحسين حسن غني زيتون78138221822134020

اآلداب كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيخضير صباح حيدر سجاد78139221821047042

اآلداب كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانادبيحسن محسن فاضل حنين78140281822087003

اآلداب كلية/قار ذي جامعة436.0المختلطة نجد ثانويةالدين صالحادبيدخيل جميل الرزاق عبد علي78141181821309006

اآلداب كلية/قار ذي جامعة435.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيادبيمحمد االمير عبد قصي سجاد78142221821025006

اآلداب كلية/قار ذي جامعة435.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيسعدون كاظم زعيبل ماهر78143221821279016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيسميده وثيج صديان ريام78144221822160021
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اآلداب كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيجبير ثاقب كاظم هدى78145221822104029

اآلداب كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيادبيكاظم جبار ستار زينب78146221822321014

اآلداب كلية/قار ذي جامعة434.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيصالح مهدي عادل ايه78147221822182005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة434.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيشدوح هاشم عدنان حيدر78148221821028022

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيخضر جياد محمد جاسم78149221821047013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات الحوراء ثانويةقار ذيادبيحسين عباس الحسين عبد زهراء78150221822130012

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيلفته خزعل منعثر رعد78151221821005014

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيحمود الجبار عبد عمار يسرى78152221822171045

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيادبيعبد حميد رحمن زهير78153221821001010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيرزوقي يوسف محمد يوسف78154291821014239

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيجابر عبود هاني زهراء78155291822072070

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيعباس حسين ناصر منى78156291822112010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيعلي حسين وسام حال78157221822323009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيمحسن معن محسن رافد78158221821033016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيبزون شهاب احمد تبارك78159221822162005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبيهللا عبد نجم علي عمر78160221821306036

اآلداب كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيخلف كاظم عقيل سجى78161221822157024

اآلداب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيحنون علي حسين آالء78162291822079001

اآلداب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات االمان ثانويةقار ذيادبيعلوان جويخ راضي مريم78163221822180005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيعبد خليفه حسين عباس78164221821048012

اآلداب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيحسين حسن محمد زهراء78165221822190025

اآلداب كلية/قار ذي جامعة430.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيحسن خيري محمد احمد78166221821047009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة429.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيادبيمهاوش حسين عباس فاضل78167221821266011

اآلداب كلية/قار ذي جامعة429.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيادبيوهيب عبيد حسين تهاني78168221822107004

اآلداب كلية/قار ذي جامعة429.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيغازي صكبان سعد محمد78169221821068019

اآلداب كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيواعي اطعيمه حيدر كرار78170221821004027

اآلداب كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيكاظم برزان هيثم عباس78171221821302020

اآلداب كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمحمد كاظم شكر علي78172291821001106

اآلداب كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحسون حسن فالح علي78173111821009061

اآلداب كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيطارش كاظم علي طيبه78174221822162024

اآلداب كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيثاني رحم غازي منال78175221822169037

اآلداب كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمطرود عجيل مسلم عقيل78176221821028040

اآلداب كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيخضير كاطع سامي قيصر78177221821011035

اآلداب كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيجهيد عباس فهد صادق78178291821021045

اآلداب كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيعبار مطر محمد جاسم78179291821008010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيلفته العباس عبد احسان نورس78180221822166041

اآلداب كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيحمزة حسين عايش مسلم78181291821008078

اآلداب كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعودة عكله علي زينب78182221822145017

اآلداب كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمحيبس محمد ليث علي78183291821001114

اآلداب كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيلفته خلف الرحيم عبد هدى78184221822156053

اآلداب كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيحسن فليح جليل علي78185221821059013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيشبيب يوسف صباح نور78186221822153053

اآلداب كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيعلي محيبس علي جنان78187281822094014

اآلداب كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيحديد الخضر عبد جليل نسرين78188221822126020
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اآلداب كلية/قار ذي جامعة424.0المختلطة بصية ثانويةالمثنىادبيعفات صباح ستار وضاح78189291821103008

اآلداب كلية/قار ذي جامعة424.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيساجت عباس الحميد عبد يحيى78190221821214011

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيصحن خاجي جواد احمد78191221821054001

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيبازي غثيث عاجل يوسف78192291821006060

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0الخارجياتقار ذيادبيفرحان عبد نزار كاثرين78193221822401047

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيصالح ساري رزاق علي78194161821004031

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبياحمد كاظم جواد كاظم78195161821027039

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيصكب مكطوف حسن شهد78196261822079028

اآلداب كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيخفيف علي محمد فاطمة78197161822208026

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيعطيه جاسم حاكم حسين78198291721150050

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبييوسف الزهرة عبد عالء حسين78199161821015009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيمايع طعمة حميد منتظر78200281821045030

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيالعزيز عبد طه مصطفى نادية78201161822381069

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيجدران شاكر جابر البنين ام78202291822058006

اآلداب كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيحميد جمعه مؤيد ازهر78203221821047011

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةادبيربيع ثجيل ربيع زينب78204161822192005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيالحميد عبد محمد حيدر مصطفى78205281821012055

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيجخيم عوض سعدي علي البهاء78206221821079002

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيبشارة عباس االمير عبد حسن78207161821097010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيالمهدي عبد اسماعيل سعيد علي78208221821062029

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيمهوس رجان الحسين عبد منتظر78209221821302034

اآلداب كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيمحمد محيسن كاظم سجاد78210161821013029

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيشهاب نوري مضئ محمد78211161821352084

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيمظلوم حسن مثنى مصطفى78212261821005100

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيكشاش عوده جابر اباذر78213221821376001

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيطعمه مرزوك حيدر منى78214161822154050

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين الدير ثانويةالبصرةادبيدوحي عريبي عدنان سالم78215161821025016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيسلهو موسى هاشم سجاد78216161821020052

اآلداب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيضهد كاظم علي حسين78217221821041016

اآلداب كلية/قار ذي جامعة588.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمد احمد غازي فاطمه78218201842332033

اآلداب كلية/قار ذي جامعة536.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيناجي فرهود ثابت كرار78219251841052022

اآلداب كلية/قار ذي جامعة526.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمعله جليل قاسم ايمان78220221842113022

اآلداب كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيعلي عبيد علي تبارك78221221842172013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجوده يالب علي سناء78222221842155058

اآلداب كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعبود نجم الحسن عبد انفال78223271842091014

اآلداب كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيوهيب جعفر رحيم فاطمه78224221842110032

اآلداب كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيخضر علي كريم خديجه78225221842138017

اآلداب كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيمسعد العالي عبد قيس وسن78226221842101078

اآلداب كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيعناد حريز سعيد كوثر78227221842158051

اآلداب كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيبجاي جبار محسن ايمان78228221842126008

اآلداب كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمنشد مدلول كريم ايات78229221842153027

اآلداب كلية/قار ذي جامعة493.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفليح محسن مظهر زينب78230221842175101

اآلداب كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيغالي شهيب سالم هديل78231221842136030

اآلداب كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشوكه مزبان جاسم علي78232221841002128
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اآلداب كلية/قار ذي جامعة488.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيخيون محسن االمير عبد احسان78233221841007001

اآلداب كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيسهيل هللا عبد احمد تبارك78234221842158013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجبر علي منصور زمزم78235221842155036

اآلداب كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيضاحي هللا جار حسن محمد78236221841028065

اآلداب كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيجهاد ثامر سعدون طيبه78237221842150033

اآلداب كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجياد يوسف عادل معصومه78238161842197058

اآلداب كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيصيوان هللا عبد جاسم نور78239221842152021

اآلداب كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيبجاي مدور رعد امنة78240221842119003

اآلداب كلية/قار ذي جامعة473.0للبنين االهلية الحمد ثانويةقار ذياحيائيعبيد جليوي ياسين صادق محمد78241221841384005

اآلداب كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمطشر جاسم عامر ساره78242221842153175

اآلداب كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائييسر فعيل محمد ياسمين78243221842199047

اآلداب كلية/قار ذي جامعة470.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيدخيل ناعم جالل علي78244291841004075

اآلداب كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيراشد يوسف ناصر مريم78245221842413059

اآلداب كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمحمد حسين سالم مصطفى78246221841066032

اآلداب كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصكبان تومان كريم احمد78247251841031055

اآلداب كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائينيسان عبد الرضا عبد فاطمه78248221842153237

اآلداب كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعلوان محمد الحسن عبد عال78249221842203081

اآلداب كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيكمر تعبان عيد روان78250221842323064

اآلداب كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيخلف حسن حيدر العابدين زين78251161841038010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة459.0الخارجياتالمثنىاحيائيطليب عوده جابر زهراء78252291842401009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمنصور خلف فرحان ازهار78253221842311007

اآلداب كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد عباس جعفر عقيل78254221841036114

اآلداب كلية/قار ذي جامعة540.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقينكار مجيد محمد غدير78255221852113018

اآلداب كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جواد علي مريم78256221852109044

اآلداب كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيجعاز محمد حسين علياء78257161852175033

اآلداب كلية/قار ذي جامعة509.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد عليوي ناصر فاتن78258221852163043

اآلداب كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيضيدان علوان سوادي ضحى78259161852332014

اآلداب كلية/قار ذي جامعة505.0الخارجيونالبصرةتطبيقيحنون حسين جاسم مصطفى78260161851400074

اآلداب كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيصالح جبار يونس زينب78261221852153063

اآلداب كلية/قار ذي جامعة498.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسون صدام حمدي سجاد78262161851084104

اآلداب كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيعبود جابر حسن هدى78263221852162032

اآلداب كلية/قار ذي جامعة495.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيمنجور هللا عبد يحيى علي78264161851303020

اآلداب كلية/قار ذي جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيهللا خير الزهره عبد هيثم رقيه78265161852230008

اآلداب كلية/قار ذي جامعة494.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذيتطبيقيدخيل الحسين عبد عدنان عذراء78266221852139018

اآلداب كلية/قار ذي جامعة492.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيجازع حنون سلمان فاطمه78267221852165032

اآلداب كلية/قار ذي جامعة491.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيمكطف عبد العباس عبد زينب78268221852150015

اآلداب كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد المهدي عبد صالح نورس78269161852202059

اآلداب كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيلفته حوار راضي علي78270221851002070

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة598.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيحويدر بهار سالم فاطمه78271221822151017

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيخلف دخل العالي عبد حوراء78272221822224004

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيعبود حسن حميد شفاء78273221822137011

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة478.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيالحسين عبد سالم ازهر هشام78274221821222029

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيشريدة سلمان جالل حسين78275221821041013

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة460.0للبنات النبوغ ثانويةقار ذيادبيجويد عوده طارق هند78276221722114017
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الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيسايب علي سعدون بهاء78277221821067005

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيحسن كاظم اياد منتظر78278221821279022

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيبطي موسى سلمان سامر78279221821222009

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيغضب فنوخ عطشان جاسم78280291821016018

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيمحمد نعمه طالب تيسير78281221822397004

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة454.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيخليف ناعم عادل نور78282221822227007

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيجدام حاتم عزيز يونس78283281821005060

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيجعفر عواد علي رند78284221822161004

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيادبيخليف كاظم عواد حسين78285221821256006

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيسكيب محسن حسن فالح78286281821005040

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيهللا عبد والي عبد زينب78287291822084031

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيراضي مظلوم جواد ميعاد78288281822050076

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيعجاج فضيل طالب علي78289221821023003

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة447.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمليح عيسى عزاوي قاسم78290291721109099

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيخضر ياسر عدنان سوسن78291221822160040

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيجايد جحيل برزان حسين78292221821049005

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيزعيج الزم محمد هللا هبة78293281822056101

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيحسان جاسم نعيم علي78294241821156022

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذيادبيعباس صالح الهادي عبد زهراء78295221822410003

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيحسن علي حسون أيالف78296291822084003

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيموحان الرضا عبد سلطان زينه78297221822132008

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيادبيسلمان عطيه دخيل محمد78298221821313019

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيجابر حسن عدنان فاطمه78299221822109023

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيصبر جواد راضي رسل78300221822388005

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيظاهر حمزة هادي سالم78301291821021038

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيبنون علي حسين علي78302221821067026

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة545.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعطية ناصر علي البنين ام78303221842323178

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيطالك حميد مشعان مريم78304221842167041

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة518.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيتركي مزيعل حميد حسن78305221841302006

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة515.0للبنات المروج ثانويةقار ذياحيائيضيدان شاكر صابر حنين78306221842137006

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقينيسان حميد علي نور78307221852152019

الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة522.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد هليل فالح جنان78308221852187006

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة567.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيرحمة عكلة جاسم ايات78309221822222002

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة529.0للبنات المروج ثانويةقار ذيادبيشنين محيسن ظاهر ايات78310221822137001

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة526.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيطاهر حرب االمير عبد فرقد78311221821222020

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة512.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيكاطع الرضا عبد محمد زينة78312221822222007

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة506.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيمحمد علي رشيد زهراء78313221822323047

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة499.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيحسين محسن حسن رباب78314221822242004

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيعلي بريسم سعد تبارك78315221822149008

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة488.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيعالل صاحب رحيم محمد78316221821222024

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة488.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيحميد حسن صبيح سجى78317221822182012

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيهللا عبد مغامس رافع فرقان78318221822109025

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيسالم مكي وليد يوسف78319221821046026

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذيادبيجعفر محمد باسم نور78320221822410007
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األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيخفيف ثجيل كريم هاجر78321221822160067

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيعبيد خلف جبار آيه78322221822102003

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذيادبيحسين علي اياد ريام78323221822410001

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيخفيف شالل لفته محمد78324221821011040

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيفزيع عباس نعيم عذراء78325221822109020

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيدرويش عبيد حميد وجدان78326221822102027

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيمحمد مزهر علي زينب78327221822102013

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة462.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيمنيور محمد رحيم عباس78328221821242007

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيعبد عبيجي كريم مخلد78329221821041053

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيصليبي هليل محمد والء78330221822160074

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيصالح عبد حسين هدى78331221822138031

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيرهيف جبر طالب عباس78332221821068013

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيشالكة عيسى حسن سجاد78333221821086031

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيميزر غازي اثير صفاء78334221821005028

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيمجلي ناشي عبد نور78335221822158021

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيحسين الرضا عبد جميل رسل78336221822109007

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيخضير طه ياسين طه78337211821003015

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيجبار حسين علي زينب78338221822160034

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيهوير داخل قاسم محمد78339221821048022

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعلوان المنعم عبد طالب ميالد78340221822115047

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذياحيائيجايد زغير قاسم زينب78341221842108018

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيكريم محمد مصطفى زينب78342221842146031

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيمفتن عامر حميد ديار78343221842109021

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة520.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمحمد عباس احمد االء78344221842414005

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة549.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيهالل عامر عالء زينب78345221852253007

األولى الصفوف معلم قسم/الشيوخ سوق/األساسية التربية كلية/قار ذي جامعة534.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيحسن كريم عدنان فاطمه78346221852103049

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيجابر كاظم كريم ضحى78347221822156028

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة425.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيصالح عبد غسان محمد78348121821400073

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة421.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيناصر لطيف نبيل دعاء78349221822227003

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيكاظم خلف فرحان حسن78350221821082008

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة420.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيفليح هويدي حسين زينب78351241822112013

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيبدر عبد كمال ريام78352221842103051

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعزيز حميد اسماعيل مساره78353221842109063

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم الجبار عبد حيدر كرار78354221841035140

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعلي راشد كاطع سجى78355221842135087

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيصبخه حسين سعيد الزهراء نور78356221842157083

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيمصحب فطامي سالم ماهر78357221841059029

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيخنيفر صبر لطيف سجاد78358221841013044

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة446.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبيد كريم راضي والء78359221842209185

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعلي حسين سعدي هللا عبد78360231841027031

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيخلف قاسم سامي فاطمه78361221852170043

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيعلواش حرجان صبيح فرات78362221852106027

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة469.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيمعلو معلي كريم مرتضى78363221851008035

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة466.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيمنشد خنجر محسن باسم78364221851214003

2889 من 1781 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة535.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيذياب خلف عواد منتظر78365221821243004

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة508.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيزعل محمد سالم دعاء78366221822222004

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيحمود حميد علي زهراء78367221822106023

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة499.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيعداي غانم الرضا عبد خالد78368221821086025

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيجبير دويج االمير عبد منتهى78369221822106065

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة475.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيعليوي فاضل العباس عبد حوراء78370221822227002

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيخضير تويو ستار نور78371221822106073

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيخلف ياسر مطشر هدى78372221822106080

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة470.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيمنسي هللا عبد كريم ضياء78373221821302018

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة467.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيدحام مهدي علي عبد رقية78374221822157019

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر علي بلسم78375221822164005

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيدلي جليل ناصر فاطمة78376221822106050

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة465.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيناصر ثامر فاضل سميه78377221822243002

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة463.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيمشحوت مطلك جمعه حوراء78378221822177006

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيعليوي شنان حسن نبيل78379221721069047

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيجبر حمد مطشر احمد78380221821302003

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمهدي موازي صليبي حسن78381221821086014

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيشهد هللا عبد شليبان سيف78382221821086035

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة459.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيجباره عوين شاكر مؤمل78383221821243003

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة453.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيحسب وهيب جمعه رباب78384221822202006

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبينشمي حسن طاهر يسرى78385221822160076

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيفارس مكطوف الحسين عبد زينب78386221822106030

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيابراهيم جليل هاتف مروه78387221822106059

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيعويد نفاظ الرضا عبد غفران78388221822149032

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيمحسن داخل حسين نبأ78389221822157037

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيحسين مجيد هللا عبد زهراء78390221822193022

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيثجيل الحسين عبد كاظم امل78391221822106005

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيكاظم منشد كاظم زينب78392221822106031

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة441.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيلفته طحيور علي حسن78393221821252004

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيراضي بجاي سعود مشاعل78394221822106063

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيحميد خضير حميد فاطمة78395221822388015

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة439.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيتوحي سالم داود احمد78396221821279001

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة438.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيشمخي حميد عباس فاطمة78397221822188017

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعبود داني رؤوف رحمة78398221822150008

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيلفته كاظم حسين شمس78399221822166025

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيحسن يعقوب عالء رحاب78400221822134016

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة438.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيمحسن هللا حمد فنجان مرتضى78401291821023029

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة437.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيشريف فاضل صباح ضياء78402221821224009

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيحميدي كامل علي وطفاء78403221822160073

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة435.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيكاظم عربي موسى ازهر78404221821279002

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيعبد عباس ستار زهراء78405221822160026

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة434.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيمحسن حسين علي هدى78406221822239009

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبييسر عباس معيدي باسم78407271821044016

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيسهر ساجت مثيجل ماجد78408291821006047
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االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيرشك ثجيل هاشم سجاد78409281821027031

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيناصر هللا عبد عطيه تقى78410221822106012

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة430.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبيدهش يوسف بهي حسين78411221821308019

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة430.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيحنيحن ضهد ناظم مصطفى78412221821086082

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيشطب مسلم عالوي فاطمه78413221822150030

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيموازي رمضان صباح نور78414221822190039

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيشالكه بشير سليم ضياء78415221821070012

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيعذافه مزهر طالب رائد78416221821011020

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيزبيدي علي الحسين عبد فرح78417221822155033

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيهللا حمد ناصر كريم غسان78418221821376104

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيجبر شمخي الحسن عبد مرتضى78419221821086077

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيعليوي طاهر الناصر عبد زهراء78420221822323019

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيعويد هاشم محمد فاطمة78421221822157031

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيعامر كنيش ناصر احمد78422221821041007

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبيمنشد حسين دريهم وهيب78423221821044016

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيالرضا عبد ستار علي سجاد78424221821041022

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيعذاب صاحي حسيب علياء78425221722190035

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيناجي نغيمش رحيم محمد78426291821014185

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعطيه عجيل جبار عادل78427221821376059

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيكامل خلف زيدان حوراء78428221822136009

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيعيسى عزيز حسن حوراء78429221822106017

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيجالو حسين عالء حسين78430161821004013

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة422.0المختلطة بصية ثانويةالمثنىادبيمعيوف رملي كامل هاجر78431291822103005

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيهندي الباري عبد رسول محمد78432221821073029

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة522.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسين وذاح كاظم احمد78433221841307008

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد صالح لفته روان78434221842321024

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة502.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيغافل قاسم خماط صادق78435221841013048

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعبد جهاد خضير ختام78436221842109019

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجبار ذهب حسين زهراء78437221842153110

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيكزير حسن فاضل عال78438221842200013

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيمروح عباس عبد رمله78439221842146020

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيمحمد محسن حسين رقيه78440221842150021

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيشجر هللا عبد الحسين عبد زينب78441221842323197

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة470.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيمنصور كريم تعبان حسين78442221841302038

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيطعيمه شندي رحيم هدى78443221842104039

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيسالم عوده اسود ورده78444221852323069

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيمهدي كاظم كريم سجاد78445221851007026

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيعجيل خرموش خليل عذراء78446221852164037

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيماجد ارشيج حيدر الضحى شمس78447221852138045

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيخليف عبيد نايف هبه78448221852417007

األعالم كلية/قار ذي جامعة573.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيعرار عواد كاظم زينب78449221822422015

األعالم كلية/قار ذي جامعة532.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذيادبيمسير الخضر عبد علي اسراء78450221822126001

األعالم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسين منصور الرضا عبد باقر78451291821010018

األعالم كلية/قار ذي جامعة487.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيجاسم عباس محمد سيف78452271821017037
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األعالم كلية/قار ذي جامعة472.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمشاي نعاس حسن كامل78453291821010097

األعالم كلية/قار ذي جامعة467.0الخارجياتالمثنىادبيحمود ثامر مرسال  حياة78454291822401020

األعالم كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيناصر جاسم سعود حيدر78455221821090025

األعالم كلية/قار ذي جامعة458.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيادبيخلف عبد ناجي حنين78456221822109004

األعالم كلية/قار ذي جامعة456.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيخليل حسن فاضل احمد78457271821044009

األعالم كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعباس فرهود حسن عباس78458271821017040

األعالم كلية/قار ذي جامعة450.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيسباهي عبيد وناس هللا عبد78459221821376070

األعالم كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيمهدي طعمه جاسم محمد78460281821017033

األعالم كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيمنهل علي مرتضى علي78461231821016044

األعالم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيساجت مجيد صابر بتول78462221822172005

األعالم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيراشد الدين عز بشار حسن78463211821034013

األعالم كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيحسين ذاجر كاظم امير78464241821051010

األعالم كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيمرزوك صعصع صباح جعفر78465231821055008

األعالم كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيهللا عبد هادي صالح زيد78466271821021035

األعالم كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمحيسن هاشم قاسم محمد78467291821010120

األعالم كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيادويج اشنيف سالم ليالي78468221822110025

األعالم كلية/قار ذي جامعة441.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيجابر مارد صباح شاكر78469221821376054

األعالم كلية/قار ذي جامعة441.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيلفتة عبد سعد علي78470281821011039

األعالم كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيناصر جابر فاضل الهام78471221822158002

األعالم كلية/قار ذي جامعة440.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيحنون ياسر عمار سجاد78472221821021021

األعالم كلية/قار ذي جامعة439.0المختلطة المحاسن ثانويةواسطادبيمرعب هاشم ثجيل عمار78473261821150007

األعالم كلية/قار ذي جامعة439.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيحسين حسن االمير عبد رسول78474271821020024

األعالم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمطلك حسين محمد احمد78475291821001006

األعالم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبود بدر يعرب مجتبى78476271821031162

األعالم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبيخضير عزيز مثنى كرم78477211821081029

األعالم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيسلمان شياع رحيم عادل78478221821082030

األعالم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيعبد حسن حاتم حسن78479231821046008

األعالم كلية/قار ذي جامعة435.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيشاهين جبر خالد علي78480221821069026

األعالم كلية/قار ذي جامعة435.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيلطيف عبد حيدر علي78481271821030033

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0الخارجيونقار ذيادبيهادي عبد ركين الهادي علي78482221821400058

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيمطشر جليل محمد علي78483221821224012

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0المختلطة المحاسن ثانويةواسطادبيكاظم نواف نعيم حسين78484261821150002

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةادبيمطر كاظم مجيد فاطمه78485161822181026

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيضيدان كاظم جواد ضحى78486221822110022

األعالم كلية/قار ذي جامعة434.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيخصاف كامل علي اياد78487221821062006

األعالم كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيمكي جالب علي شكران78488221822102016

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيفارس حبتر كريم رزق78489221822194010

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيشهد مطوس العباس عبد ريام78490221822155014

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيجعفر هاشم رحيم حيدر78491241821026005

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءادبيشنون حسن محمد رسل78492271822094033

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيناصر عبد مسلم مهند78493291821017315

األعالم كلية/قار ذي جامعة431.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمشيجل صبري خالد الفقار ذو78494261821047067

األعالم كلية/قار ذي جامعة431.0الخارجيونبابلادبيعبيد حميد طالب محمود78495231821400074

األعالم كلية/قار ذي جامعة431.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيادبيحسين ياسر كامل زينب78496221822135008
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األعالم كلية/قار ذي جامعة429.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعلي إبراهيم موفق إبراهيم78497211821077002

األعالم كلية/قار ذي جامعة429.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيياسر تفاح ضياء مصطفى78498221821220012

األعالم كلية/قار ذي جامعة429.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبينجم سهيل سعد سيف78499221821005024

األعالم كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيالحسين عبد العظيم عبد وسام علي78500271821049120

األعالم كلية/قار ذي جامعة428.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيسلمان محمد علي سحاب78501221822422020

األعالم كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيجزاع فرحان ضياء يقين78502221822116041

األعالم كلية/قار ذي جامعة427.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيالزم حميد علي مصطفى78503281821002088

األعالم كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعودة اجبير شمخي زهرة78504221822168028

األعالم كلية/قار ذي جامعة426.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيسابط مهلهل خلف سيناء78505221822101019

األعالم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمبرد عبد رهيف حوراء78506241822115020

األعالم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيصلبي فيصل علي نايف78507271821017068

األعالم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيمعال عبيد سهيل عنود78508221822323030

األعالم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيصخي فاضل حسين هدير78509221822397020

األعالم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعلي جبار الرضا عبد علي78510271821044086

األعالم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيحسن ربح فالح حبيب78511291821016025

األعالم كلية/قار ذي جامعة423.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيجابر هاشم هادي حسن78512281821004021

األعالم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيجاسم خليل عادل علي78513221821005039

األعالم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيكاطع كاظم راضي مجتبى78514221821006047

األعالم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيالرزاق عبد طالب سعد مصطفى78515271821038104

األعالم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيالواحد عبد هاشم حيدر مجتبى78516251821022013

األعالم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيمغامس راضي رعد حسين78517271821152021

األعالم كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيفريح سعدون عبد منعم78518281821011060

األعالم كلية/قار ذي جامعة421.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيحسن علوان مشعان حسين78519291821016032

األعالم كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبياالمير عبد جليل ابراهيم سجاد78520231821015004

األعالم كلية/قار ذي جامعة420.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيحمادي جاسم عباس أثير78521231821172001

األعالم كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيراضي ياسر كاظم هللا عبد78522291821011016

األعالم كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيالحسن عبد خليف محمد مرتضى78523281821013059

األعالم كلية/قار ذي جامعة536.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيمزعل ثامر الرزاق عبد تماضر78524161842175007

األعالم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيحسب عبود عباس أسعد78525221841039008

األعالم كلية/قار ذي جامعة498.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيابراهيم غازي هاشم احمد78526211841257005

األعالم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيحسين محمد عبدالصاحب اسماعيل سجاد78527231841014038

األعالم كلية/قار ذي جامعة490.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيوطبان غدير حسين نبأ78528221842153281

األعالم كلية/قار ذي جامعة489.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيديوان خلف قاسم شهد78529291842153049

األعالم كلية/قار ذي جامعة489.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحميد جليل محروس مصطفى78530271841001228

األعالم كلية/قار ذي جامعة487.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمظلوم االمير عبد قاسم ايات78531251842100065

األعالم كلية/قار ذي جامعة486.0المختلطة االنبار ثانويةبابلاحيائيبعنون حربي غانم محمد78532231841217020

األعالم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد ياسر حميد مياده78533221842101070

األعالم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيحميد علي عقيل حسين78534271841011020

األعالم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيخويط علي ناظم مريم78535221842101068

األعالم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحمود كاظم فاضل ذر ابا78536281841151002

األعالم كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيصبر كاظم عايد علي78537241841001189

األعالم كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعلي محمد عوده اكرم78538241841036010

األعالم كلية/قار ذي جامعة481.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيراشد ناجي احمد خديجه78539161842259012

األعالم كلية/قار ذي جامعة480.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائينعيمه زكيمي جابر يحيى78540261841022179
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األعالم كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيناصر عواد علي اسيل78541221842153012

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحبيب جواد سمير أمير78542271841001003

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد عويد حسين زهراء78543221842153113

األعالم كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحميدي عزيز حسن ضمياء78544221842141107

األعالم كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحسون جبار عبد مريم78545261842107086

األعالم كلية/قار ذي جامعة472.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيمجول محمد ثامر عباس78546231841171017

األعالم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيحنون كاظم جواد آيات78547221842116003

األعالم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيحطحوط حمد جاسم تبارك78548221842128008

األعالم كلية/قار ذي جامعة466.0للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةالمثنىاحيائيطعيمه رحيم رياض محمد78549291841029010

األعالم كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات االهلية سرى ثانويةديالىاحيائيحسين ناصر غالب زهراء78550211842163008

األعالم كلية/قار ذي جامعة464.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيوالي  عبد نعيم سجاد78551221841310058

األعالم كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيكماز حبوب محسن محمد78552261841028102

األعالم كلية/قار ذي جامعة462.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيكاظم عباس مهدي امير78553221841310019

األعالم كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيظاهر عبدالرضا فاضل باقر محمد78554271841008059

األعالم كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيشهيب مهدي صالح فضيله78555231842088265

األعالم كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيعناد كريم قاسم محمد78556241841006062

األعالم كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيمحمد فاخر محمد يوسف78557271841008088

األعالم كلية/قار ذي جامعة460.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيثاجل حسين عليوي علي78558221841100015

األعالم كلية/قار ذي جامعة459.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيدامس طعمه هادي دعاء78559221842116014

األعالم كلية/قار ذي جامعة457.0الخارجيونقار ذياحيائيعجيل  مجيد  ريحان  حسين78560221841400015

األعالم كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعبيد متعب فرهود عدنان78561271841014088

األعالم كلية/قار ذي جامعة457.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيمحي الحسين عبد الحسن عبد محمد78562221841011049

األعالم كلية/قار ذي جامعة456.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيهللا عبد لطيف علي االسما78563231842094003

األعالم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيبدر غضبان نعمه محمد78564251851150263

األعالم كلية/قار ذي جامعة486.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيمهاوش سلمان عطية أمل78565221852158001

األعالم كلية/قار ذي جامعة485.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي جبار سجاد78566221851003059

األعالم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذيتطبيقيمزعل جابر صالح جروح78567221852119001

األعالم كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعزام رزاق حسين هللا عبد78568221851006038

األعالم كلية/قار ذي جامعة479.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم وحيد الكاظم عبد هاني78569241851002084

األعالم كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيخالوي رحيم جبار عواد78570291851005082

األعالم كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيياسر عبد حميد مقتدى78571221851065042

األعالم كلية/قار ذي جامعة476.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالعالي عبد محمد جاسم مقداد78572161851019160

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيحسن فاخر موسى هدى78573221852199053

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحسين جري غصاب خلف78574291851005043

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيمجيد دويش جبار حسين78575281851017018

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيمهدي صالح حيدر علي78576231851038041

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيجالب كامل فرحان حسين78577221851006011

األعالم كلية/قار ذي جامعة475.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيلطيف كاظم عبدالحسين ناصر78578221851245019

األعالم كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيماضي فالح حسين نرجس78579161852383081

األعالم كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيخضير حسين عباس االء78580221852173001

الطب كلية/كركوك جامعة714.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيتقي حسين احمد زينب78581201842398018

الطب كلية/كركوك جامعة714.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيالدين حسام محمد الدين برهان نيازي زينب78582201842398019

الطب كلية/كركوك جامعة714.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيرشيد نعمان رشيد راز78583201842398014

الطب كلية/كركوك جامعة713.9للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد الدين صالح فهمي سنن78584201842116021
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الطب كلية/كركوك جامعة713.1للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيابراهيم حسين كاظم حسين78585201841050005

الطب كلية/كركوك جامعة712.4للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيتوفيق كريم ازاد عمر78586201841050015

الطب كلية/كركوك جامعة712.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد جبار دلير االن78587201841399008

الطب كلية/كركوك جامعة711.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد عدنان عماد نور78588201842398033

الطب كلية/كركوك جامعة710.8للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيتوفيق كريم قوباد محمد78589201841050022

الطب كلية/كركوك جامعة710.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد صباح نور78590201842398032

الطب كلية/كركوك جامعة710.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياسماعيل محمد جتين مريم78591201842398027

الطب كلية/كركوك جامعة709.8للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد الوهاب عبد محمد سارة78592201842116019

الطب كلية/كركوك جامعة709.0للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيمصطفى عادل اميد احمد78593201841050001

الطب كلية/كركوك جامعة708.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد صابر دلشاد دانية78594201842398012

الطب كلية/كركوك جامعة708.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيكريم شكور محمد سارة78595201842398022

الطب كلية/كركوك جامعة707.9للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائياحمد ناصر عماد يوسف78596201841050026

الطب كلية/كركوك جامعة707.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخوادا مرشد حسن احمد78597201841399006

الطب كلية/كركوك جامعة707.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياحمد علي اسعد سرمد78598201841399020

الطب كلية/كركوك جامعة706.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد طارق بسام ابراهيم78599201841399001

الطب كلية/كركوك جامعة706.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد نجدت جنكيز مصطفى78600201841399044

الطب كلية/كركوك جامعة706.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائياحمد صديق ايدن انجي78601201842395025

الطب كلية/كركوك جامعة706.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد حسين قاسم محمد78602201841304135

الطب كلية/كركوك جامعة706.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيصادق فاضل يوسف شنو78603201842331114

الطب كلية/كركوك جامعة705.8للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيحمود باسل عاصم احمد78604201841050002

الطب كلية/كركوك جامعة705.8للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيصالح نافع خالد مريم78605201842116029

الطب كلية/كركوك جامعة705.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخان علي خسرو صباح مصطفى78606201841399046

الطب كلية/كركوك جامعة705.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرشيد شكور شاكر نيان78607201842344102

الطب كلية/كركوك جامعة705.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائينجم محمد حسيب كنعان يام به78608201842334057

الطب كلية/كركوك جامعة705.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعثمان محمد صيوان بشرى78609201842345015

الطب كلية/كركوك جامعة705.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعرب جبار فرهاد فردوس78610201842352051

الطب كلية/كركوك جامعة704.4للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياسعد عزة نمير زينب78611201842180047

الطب كلية/كركوك جامعة704.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمصطفى رؤوف طه ايه78612201842398008

الطب كلية/كركوك جامعة704.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيمحمد علي ميثم سعاده78613211842135054

الطب كلية/كركوك جامعة704.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحمد علي حازم ايه78614201842160012

الطب كلية/كركوك جامعة704.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيخسرو خورشيد اسماعيل دانا78615201841304048

الطب كلية/كركوك جامعة704.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيجعفر الحسين عبد عماد هدى78616201842398034

الطب كلية/كركوك جامعة703.8للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيعثمان الدين حسام تيمور مريم78617201842116028

الطب كلية/كركوك جامعة703.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيامين محمد الخالق عبد شوان هيفار78618201841399050

الطب كلية/كركوك جامعة703.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائينجم فاتح محمد يعقوب جاوان78619201842345022

الطب كلية/كركوك جامعة703.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيخورشيد غريب حاتم بروين78620201842128007

الطب كلية/كركوك جامعة703.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعياده دحام عارف افنان78621201842117005

الطب كلية/كركوك جامعة702.8للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد عماد انجي78622201842180010

الطب كلية/كركوك جامعة702.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد صابر برهان سناريا78623201842344059

الطب كلية/كركوك جامعة702.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائياحمد الرحمن عبد شيرزاد سوزان78624201842382020

الطب كلية/كركوك جامعة702.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيمحيسن احمد هادي يمامه78625201842134093

الطب كلية/كركوك جامعة701.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيقنبر حسين حبيب احمد78626201841399005

الطب كلية/كركوك جامعة701.2للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيجعفر ناظم نبيل عصمت78627201841399028

الطب كلية/كركوك جامعة701.1للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيزينل محمد عالء سرى78628201842116020
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الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد كريم اياد الباسط عبد78629311841024078

الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيرشيد جاسم هاشم زينب78630201842117027

الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيالدين نور الدين حسام عصام ارشد78631201841003010

الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيخليل الواحد عبد ماهر بتول78632201842160013

الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم اسماعيل رنا78633201842144015

الطب كلية/كركوك جامعة701.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائياحمد الدين عز يشار زبيده78634201842140020

الطب كلية/كركوك جامعة701.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيخطاب الرحمن عبد سمعان انس78635311841063003

الطب كلية/كركوك جامعة700.9للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد عبد انور سارة78636201842116018

الطب كلية/كركوك جامعة700.4للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد عواد رشيد نورا78637201842116036

الطب كلية/كركوك جامعة700.1عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيادهم سامي محمد سناريا78638201842282185

الطب كلية/كركوك جامعة700.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحسن احمد صالح ابراهيم78639201841030002

الطب كلية/كركوك جامعة700.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيدرويش علي عمر ارام78640201841001030

الطب كلية/كركوك جامعة700.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيسلمان جبير صادق االيهم78641311841024027

الطب كلية/كركوك جامعة700.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد جبار كامران ساره78642201842344053

الطب كلية/كركوك جامعة700.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسليمان محمد وليد هللا عبد78643201841001110

الطب كلية/كركوك جامعة700.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيعباس محمد ياسين سوسن78644201842139061

الطب كلية/كركوك جامعة700.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرشيد صابر شكر ايفان78645201842331023

الطب كلية/كركوك جامعة700.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيرشيد طاهر زياد ليزان78646201842341061

الطب كلية/كركوك جامعة700.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمود احمد محمد َكونل78647201842395097

الطب كلية/كركوك جامعة699.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصادق فاضل عباس شيروان78648201841001083

الطب كلية/كركوك جامعة699.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيجابر ناظم عماد اسامة78649201841001031

الطب كلية/كركوك جامعة699.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد الدين نجم ياخي النه78650201842331135

الطب كلية/كركوك جامعة699.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيابراهيم عيدان محمد حنين78651201842282177

الطب كلية/كركوك جامعة699.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمرزه موسى قحطان صفيه78652201842139067

الطب كلية/كركوك جامعة699.0الخارجياتكركوكاحيائيسكران احمد محمد اسماء78653201842401002

الطب كلية/كركوك جامعة699.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيجالل عارف فؤاد دنيا78654201842344027

الطب كلية/كركوك جامعة699.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيجاسم فرحان الرحمن عبد أميره78655201842172003

الطب كلية/كركوك جامعة699.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيعزيز امين محمد فرهاد هدى78656201842382027

الطب كلية/كركوك جامعة698.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائياحمد صطام الرحمن عبد ايالف78657201842102015

الطب كلية/كركوك جامعة698.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيعباس محمود علي احمد78658201841011001

الطب كلية/كركوك جامعة698.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيمحمود نادر قادر محمد78659201841084032

الطب كلية/كركوك جامعة698.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد زكي محمد مصطفى يوسف78660201841399053

الطب كلية/كركوك جامعة698.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد الدين صدر محمد يوسف78661201841304181

الطب كلية/كركوك جامعة698.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصديف رشيد سركوت محمد78662201841304118

الطب كلية/كركوك جامعة698.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد فقي عبيد دلشاد مصطفى78663201841304150

الطب كلية/كركوك جامعة698.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيزوراو ناصر محمود يام به78664201842118042

الطب كلية/كركوك جامعة697.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسين حسون سعيد جتين78665201841399013

الطب كلية/كركوك جامعة697.8للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد اميد محمد78666201841050018

الطب كلية/كركوك جامعة697.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيقادر رفيق شمال شنه78667201842352045

الطب كلية/كركوك جامعة697.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعزيز حمه عمر ولي امل78668201842331019

الطب كلية/كركوك جامعة697.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيحسن سلمان محمد شهد78669201842125015

الطب كلية/كركوك جامعة696.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم فاضل لو هه78670201841304165

الطب كلية/كركوك جامعة696.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائينصيف ظاهر مدين براق78671201842138017

الطب كلية/كركوك جامعة696.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيمحمد سليمان جالل رانيا78672201842133016
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الطب كلية/كركوك جامعة696.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيرزيج حمود ابراهيم الرحمن عبد78673181841009036

الطب كلية/كركوك جامعة696.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيامين محمد جميل فؤاد بناز78674201842282174

الطب كلية/كركوك جامعة696.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد خليل ابراهيم زكي محمد78675201841001174

الطب كلية/كركوك جامعة696.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيقادر جميل قاسم ايالف78676201842382004

االسنان طب كلية/كركوك جامعة709.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيناصر صباح صفاء ريم78677201842398015

االسنان طب كلية/كركوك جامعة696.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيمحمد عبد هاشم افنان78678201842175002

االسنان طب كلية/كركوك جامعة693.6للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيحسن خليل محمد هللا عبد78679201841050008

االسنان طب كلية/كركوك جامعة692.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم اسماعيل صفاء78680201841304079

االسنان طب كلية/كركوك جامعة691.4للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيجعفر الحسين عبد عادل فاطمة78681201842398026

االسنان طب كلية/كركوك جامعة691.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد هللا فتح محمد شفق78682201842398024

االسنان طب كلية/كركوك جامعة690.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمرعي محمد عادل سراب78683181842203024

االسنان طب كلية/كركوك جامعة690.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيسعيد ناصح ادريس الفه78684201842340089

االسنان طب كلية/كركوك جامعة690.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيالدين محي مجيد عدنان ساره78685201842331086

االسنان طب كلية/كركوك جامعة689.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيكريم غريب حمه كريم محمد78686211841270046

االسنان طب كلية/كركوك جامعة689.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمود بكر ابو محمد ايمان78687201842331026

االسنان طب كلية/كركوك جامعة689.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيكاظم حسين حسن احمد78688201841001016

االسنان طب كلية/كركوك جامعة689.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمصطفى قاسم نجاة ساره78689201842282184

االسنان طب كلية/كركوك جامعة689.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيخلف حسن الستار عبد ايناس78690201842109013

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيشندي محمد جاسم احمد78691201841399004

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم خليل سبأ78692201842139052

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد سيد حسن خبات زيار78693201842334096

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيصالح طاهر محمد وار هه78694201842344107

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيذنون رؤوف اميد الفت78695201842395019

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيحسن محمود غازي ورده78696201842114078

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيصالح حميد وادي احمد78697201841003008

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد محمد يوسف78698201841001255

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيجبير ضهد سعيد عباس78699221841003102

االسنان طب كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيتوفيق محمد جمعه ريباز78700201841304062

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.9للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيقاسم الدين صالح نوزاد مصطفى78701201841050024

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.6للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيهللا فتح الحميد عبد سعد آيه78702201842116001

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد محمد احمد زهراء78703201842334094

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمود صالح يلدرم آنجي78704201842118007

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد بختيار شادان78705201842380010

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيشريف رشيد طارق ايمن78706201841304033

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيعمر طارق محمد هبه78707201842132026

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيمحمد عبد علي خوله78708201842134018

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيحمودي حسين احمد رقيه78709201842200002

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيحميد غيدان عزيز محمد78710201841009051

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائييعقوب محمد رفعت نورا78711201842114072

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيعبيد علي معين زينب78712201842101014

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد كريم سيروان نورا78713201842331154

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيمحمد عطيه كريم هيثم78714201841084045

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائييعقوب صباح جالل سالي78715201842134041

االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين بشير عمر78716201841020117
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االسنان طب كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيسعيد محمد جاسم ساره78717201842344047

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.1للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمصطفى سعدون سمير محمد78718201841001176

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيحامد محمود خليل كوزين78719201842341059

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيبطاح كامل خالد رغده78720201842137015

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيغفور امين مشير محمد78721201841303128

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيابراهيم محمد القادر عبد ايمان78722201842334034

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيسعيد محمد جاسم شميم78723211842145067

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد خليل ابراهيم سرور78724201841259070

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحسين حسن يلماز مصطفى78725201841001241

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيشاكر هللا عبد عماد ايمان78726201842130014

االسنان طب كلية/كركوك جامعة686.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائياحمد خضر علي ساره78727201842137021

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.6للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسن الكريم عبد توفيق استبرق78728201842116003

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم خليل نوري أنس78729181841035001

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمد غازي نورا78730201842341066

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد اسماعيل حمزه جمانه78731151842054025

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيداود سلمان داود طيبة78732211842206013

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيمتعب عزيز قيس دجلة78733211842144008

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائياحمد هللا عبد قاسم عائشه78734211842107042

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائياحمد علي حسين علي78735311841024112

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيحسن فالح سالم طه78736211841031025

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيجدوع مولود حبيب ابراهيم78737311841024001

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد خاير صالح انس78738171841013017

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيغائب حسين محمد الرحمن عبد78739171841008104

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيحسن الرحيم عبد سعد حسن78740171841023064

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىاحيائيحسن يونس شامل عمر78741171841217026

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصالح حميد نافع آمنه78742171842318009

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيمطرود سعيد حسين علي78743171841400027

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد اسعد مجول اسعد78744181841147004

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان صادق سعد رسل78745141842140044

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائييونس عباس ناصح عمار78746201841045013

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيصالح حميد خميس يامر78747201841084049

االسنان طب كلية/كركوك جامعة685.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيعويد ريكان مهند حسين78748201841025017

الصيدلة كلية/كركوك جامعة701.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيشاهر علوان كاظم اسماء78749201842125001

الصيدلة كلية/كركوك جامعة695.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيخورشيد غريب حاتم دينا78750201842128014

الصيدلة كلية/كركوك جامعة694.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد احمد سوز78751201842331099

الصيدلة كلية/كركوك جامعة691.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيالعزيز عبد حنا العزيز عبد تانيا78752201842398011

الصيدلة كلية/كركوك جامعة690.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيعزيز شريف سردار شيماء78753201842382024

الصيدلة كلية/كركوك جامعة689.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد جبار جمال شادان78754201842334143

الصيدلة كلية/كركوك جامعة689.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمد ولي شيرزاد جنان78755201842160015

الصيدلة كلية/كركوك جامعة689.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالدين محي حسين خالد ساره78756201842344048

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيرشيد امين محمد نوري بيريفان78757201842332007

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائينصرت جهاد نهاد يوسف78758201841304184

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائينوري صديق سركوت ريهان به78759201842334056

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفرج علي محمد كامل نما78760201842334213
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الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيرضا عادل عمر محمد78761201841399038

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائيحمدوش جهاد يوسف الباري عبد78762201841256010

الصيدلة كلية/كركوك جامعة688.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالدين عز محمد سليمان ياسر78763201841304175

الصيدلة كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد جالل دنيا78764201842345025

الصيدلة كلية/كركوك جامعة687.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد القادر عبد هاشم هارون78765201841303144

الصيدلة كلية/كركوك جامعة687.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيكريم خليل أركان جرو78766201842331045

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.4للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيسليم متي باسم مريم78767201842116027

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيواحد الدين عز محمد نور78768201842352065

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين فوزي هردي78769201841371026

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمولود عبيد نجم رهيل78770201842331069

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد حسن تحسين ايه78771201842282170

الصيدلة كلية/كركوك جامعة686.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيعزيز محمد فرهاد محمد78772201841311056

الصيدلة كلية/كركوك جامعة685.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيعمر ابراهيم خليل شيماء78773201842344076

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعسكر عزيز جالل فاطمه78774201842118114

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيسليمان صالح الدين صالح سوما78775201842340071

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيكريم رحيم محمد ديار78776201841377080

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيخليل الي جمال ريخان به78777201842334054

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيالسالم عبد محمود محمد ايناس78778201842120006

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيحسون عباس علي محمد78779201841084030

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيجاجان جارو ناظم آيه78780311842031002

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيزينل صمد محمد ايبك78781201842395029

الصيدلة كلية/كركوك جامعة684.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمود عثمان عدنان سيفان78782201842334138

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيسكران قدوري فارس ساره78783201842139050

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسين رشيد سعدون نور78784201842282195

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد عباس عمر افين78785201842344009

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيمحمود الدين عز حسن هديل78786201842124044

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد سالم علي78787201841001119

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعثمان ابراهيم كمال اية78788201842117007

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعلي عمر هللا عبد الرحمن عبد78789201841303069

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيالغفور عبد صالح فقي المجيد عبد أالء78790201842331007

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائياسماعيل داود سلمان وسماء78791201842130031

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيخضر هللا عبد كريم شروق78792201842160030

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجالل الدين صدر صباح داليا78793201842334073

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيامين كريم ساالر خاله78794201842334070

الصيدلة كلية/كركوك جامعة683.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيمردان علي حسين القادر عبد ايالف78795201842175006

الصيدلة كلية/كركوك جامعة682.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيجاسم محمود صالح رغد78796211842153013

الصيدلة كلية/كركوك جامعة682.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعلي ابراهيم جميل احمد78797211841009015

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة646.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيجوهر محمد جمعة محمد78798201851303064

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة644.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد احمد الدين شمس ايمان78799201852334019

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقياحمد صابير ابراهيم فرمان78800201851303051

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جاسم فؤاد رنا78801201852157006

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيجالل كامل عمر ريدين78802201852333024

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيرشك قاسم رحيم محمد78803201851006045

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسن شوان برهم78804201851304022
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المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0للبنات القلعة ثانويةكركوكتطبيقيوسمي شحاذه فيصل االء78805201852104001

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة641.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيكريم سعيد محمد رشيد حمه سيوه78806201852340045

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة640.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عزيز القادر عبد احمد78807201851303010

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة639.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد عصام دينا78808201852395011

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة636.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيصالح حمه محمود جواد تارا78809201852345021

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة634.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عبد علي احمد78810201851259021

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة634.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيحسين عبود عمر احمد78811201851009009

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة633.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيمحمد ابراهيم دالور محمد78812201851309040

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة633.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيجالل االمير عبد ييلماز مريم78813201852120025

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة630.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمطشر جلوب علي البشير محمد78814201851048090

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة627.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد كول محمد الدين نظام دونيا78815201852334039

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة626.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقياسماعيل علي احسان علي78816201851304061

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة626.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقياحمد الوهاب عبد ايهاب آيه78817201852139002

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة626.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعمر هللا عبد ازاد ريستان به78818201852334027

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة625.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيصديق فاضل علي طارق78819201851005017

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة625.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيغريب نادر رمضان يوسف78820201851302083

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة623.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيحسن فتاح عمر سنور78821201851312052

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة622.0للبنات القلعة ثانويةكركوكتطبيقيولي مجيد حميد شونم78822201852104003

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة622.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيمزود شبيب رعد رانيه78823201852135009

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة622.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيكريم فاتح محمد احمد ايوب78824201851390014

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة621.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى الدين نور ناظم هدى78825201852134051

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة636.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى شكور صالح توانا78826201851302021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة628.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيرشيد الكريم عبد ناظم ايمان78827201852140011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة624.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي توفيق محمد78828201851303062

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة623.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيشهاب محمد ربيع سعد78829201851013021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة620.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيصديق الرحمن عبد اسامه ساره78830201852121016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة620.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيحسين احمد صباح ايمان78831201852209002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة619.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيكندل حردان عدنان مهند78832201851013078

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة618.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيسعيد جبار عماد اسراء78833201852340003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة618.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقينجم سهيل مهند رقيه78834201852102013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة617.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمولود عبيد نجم ريباز78835201851312044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة617.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكتطبيقيسعيد احمد عباس اكرم78836201851308001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة615.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيرفعت علي نوري ثامر78837201851048030

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة613.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقياحمد خلف ابراهيم عمر78838201851016017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة612.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيعباس كاظم جواد تغريد78839201852117007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة612.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيسعيد رحيم سيروان انس78840201851001014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة610.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيبنيامين كوركيس جونسن يوسف78841201851013082

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة608.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيحمه هللا عبد طارق محمد78842201851302060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة608.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيفليح شكور بكر ناهض78843211851243014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة607.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي فاتح مهدي ماكوان78844201851302050

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة605.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيعلي صالح وليد االء78845201852114006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة603.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عمر ناظم اسراء78846201852138007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة603.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيحسين علي عمران سوما78847201852345054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة603.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقياحمد القادر عبد فالح مصطفى78848201851013075
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة603.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيوهاب شكور سمين آية78849201852114001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة603.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيرؤوف هللا عبد حسن مصطفى78850201851048113

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة602.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقياحمد نعمة سامي انس78851201851048025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة601.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيحمود سلمان داوود نشوان78852201851209049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة600.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقياحمد رمضان احمد اسيا78853201852345004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة600.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعمر صالح محمد سردار هونر78854201851302079

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة596.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكتطبيقيلطيف محمد اسعد وروز نه78855201852337009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة596.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقياحمد جمال محمد مريم78856201852154021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة596.0للبنين افرام مار ثانويةكركوكتطبيقيهرمز مرقوس مازن ديف78857201851039005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة594.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيرزوقي وليد حيدر زهراء78858201852102016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة591.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد كاظم محمد نور78859201852108011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد كريم كوثر شيفان78860201851303045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة591.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيحبيب حمدي امير علي78861201851013036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيلطيف هللا عبد رزَكار ردون َكه78862201852352018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة590.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد إسماعيل قتيبة هللا عبد78863201851012013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة590.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيمحمد محمد ابراهيم براء78864201852138014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة589.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقياحمد علي صالح احمد78865201851011002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة589.0للبنات السالمة اعداديةكركوكتطبيقيعثمان محمد صديق ذكرى78866201852155003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقيمحمد شكور عمر جنار78867201852382009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة584.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد صباح محمد78868201851003067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة584.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعلي عمر بكر ابو دياري78869201851302027

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة680.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياالحد عبد نائل رامز يوسف78870201841001253

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة680.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيصالح صادق عباس افنان78871201842180005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة679.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد حمد جاسم محمد78872311841024146

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة678.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعمر حويز محمد نيان78873201842341067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة676.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائينوفان جاسم مازن ايه78874201842118035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة676.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي برهان االء78875201842332003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة676.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيغني محمد نجاة مريم78876201842118142

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة675.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد توفيق الكريم عبد نوره78877201842125028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة673.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد جبار سليمان ناز78878201842344092

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة671.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيحسين احمد الدين نجم االء78879201842133008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة671.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيقاسم جهاد صبحي محمد78880201841013061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة670.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيامين رحمان فهمي ساره78881201842352039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة670.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشكور مرشد احمد غزوان78882201841030052

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيمحمد اسماعيل الدين صفاء أالء78883201842119006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيعلي أشرف محمد نور78884201842134084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيصالح عاصي حسين فاطمه78885201842139073

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيمجيد حبيب عصام نيلى78886201842117053

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة668.4للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياحمد فؤاد فهمي عصام78887201841001113

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة667.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسين فرهاد حسين78888201841303042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة667.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيغريب حسن صالح بتول78889201842125005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة667.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيسعيد حبيب يوسف نبأ78890201842117050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة666.8للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحمادي هللا عبد انور هبه78891201842102078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة666.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحنطاوي سلطان قحطان دينا78892201842118054
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة665.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد حسن مريم78893201842118136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة659.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيجاسم حسن منصور رؤيا78894201842180031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة659.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيحسن عبد مناف هديل78895201842180098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيعزت زهير حميد عمر78896201841390048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيحسن عطية هياس اميد78897201841309019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين محمد احمد فالح يوسف78898201841304179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة654.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيعبيد خلف احمد هديل78899201842172042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيحسن هللا عبد كريم محمد78900201841013067

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد طارق نور78901201842352064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيكبسون غضبان محمد منار78902201842114063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم لطيف زهراء78903201842154022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيسعدون فائق سرمد شهد78904201842118102

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد محمود كامران كارزان78905201841304102

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة651.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي اسماعيل عماد ز به نه78906201841304157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة649.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيتوفيق فائق نديم احمد78907211841011018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة649.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم السالم عبد شيماء78908201842117035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة649.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد محمد عدنان ايمان78909201842334036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة647.2للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمردان ناصح المناف عبد رقيه78910201842180035

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة647.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد عمر ايدن محمد78911201841048145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة645.9للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيكاطع إسماعيل إبراهيم عبيده78912201841050010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة645.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيخورشيد عادل شيرزاد شيماء78913201842337014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة643.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائييعقوب ناصر باسل رنين78914331842044007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة619.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد الدين محي زياد يوسف78915201851084028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة607.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد كامل دلير محمد78916201851300001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة607.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكتطبيقيحمد جاسم احمد حسين78917201851221003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة597.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد شريف محمد الدين صالح بهار78918201852348009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيحمد عزيز طيفور كالى78919201852332010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة587.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد شوكت قائد سبأ78920201852114024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة582.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيهزاع صاحب سعد عائشة78921201852111014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة582.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعزيز رسول نهاد احمد78922201851302011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة581.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد توفيق طه سندس78923201852125009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة579.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيحسين خلف قاسم علي78924201851001051

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة579.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيقادر احمد مجيد هللا عبد78925201851013030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة578.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيمطلق صالح ضياء اسراء78926201852138005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة576.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيعلي رميض خليفه عدنان78927201851200009

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0تركمانية دراسة-للبنين بارالق ثانويةكركوكتطبيقيعباس فاضل عادل علي78928201851074013

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيعلي بندر عسكر مصطفى78929211851011055

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة669.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيعزت صبري محمد عزت محمد78930201851065004

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة668.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنبارتطبيقيفرحان هللا عبد وليد محمد78931191851083008

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة668.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقياحمد كمال مهند مؤمن78932201851390048

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة668.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيالياس بيرام محمد اسماء78933201852150001

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة667.7للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيصديق حميد وجدي محمد78934201851399010

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة666.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيصابر الرحمن عبد هللا عبد فاطمه78935201852395036

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة665.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيخلف مصطفى خادم عثمان78936201851009033
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النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة664.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيمردان ستار اتيال حسين78937201851390019

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة664.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم فياض سعدي مأمون78938111851151021

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة663.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الدين نجم كمال مصطفى78939201851005061

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيهللا لطف حسن هيوا محمد78940201851302068

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة661.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيغليس عباس جاسم مصطفى78941211851257011

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة661.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيفرج احمد اسماعيل عمار78942201851204029

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة661.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الرحمان عبد محمود ايمان78943201852334021

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة661.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيقاسم محمود هجران ايه78944201852167002

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة661.0للبنين الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيحمود سرحان علي عيسى78945191851046010

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة660.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم حيدر زهراء78946221852102020

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة660.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيفرمان عادل عامر سجاد78947211851032005

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة660.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيغضيب طعيمة االمير عبد دانيال78948281852060016

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة659.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيفرج صالح محمد آكو زينه78949201852139015

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0الخارجيونالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد بسام78950161851400013

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيناصر علوان علي احمد78951161851022013

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيشالل مخلف برزان محمد78952191851287067

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة658.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيساير حمزة ساجت عادل78953221851051024

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيبطي ثجيل محي رياض78954221851031021

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيحمود سلمان احمد مرتضى78955161851089103

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيعزيز نوري علي حسين78956231851004031

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيجليب عنيد حسين احمد78957281851032002

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيموسى عمران سعد حسين78958291851003061

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة657.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقياحمد شوكت الدين شمس مرال78959201852106039

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيخلف عبد كريم كرار78960211851026023

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيوهيب احمد حارث يونس78961211851007080

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيزبالة أحميد فرحان حمزة78962191851298006

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيسمار عبود سعد ايهم78963261851002011

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيعليوي الحسين عبد سمير مهيمن78964281851032048

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة656.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جمعه محمد مصطفى78965161851134018

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة655.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعواد لهواك رحيم ابراهيم78966291851005001

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة655.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد موزان جاسب كرار78967221851045042

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة655.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد خنوبه علي حسين78968221851045017

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة655.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيعبطان تايه شرشاب ريسان78969241851063015

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة654.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيجبر غضبان فاضل علي78970221851002079

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0المختلطة الرميض بدر ثانويةقار ذيتطبيقيياسين جواد عامر زكريا78971221851250002

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيعريو كرمش صدام كرار78972221851045044

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مطر هللا حمد النافع عبد78973161851038056

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيخلف ابراهيم جواد ابراهيم78974211851002001

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيفرج محسن علي يحيى78975211851012046

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة653.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيمردان علي حسين موفق محمد78976201851391017

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيمطلك كموش عواد محمد78977231851164042

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمشاي عواد حسين محمد78978261851001046

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيزغير خميس أمين علي78979281851012040

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة652.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعجيمي علي مهدي اركان78980271851020003
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النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة651.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعزيز عبود رحيم باقر78981281851008017

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة651.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيعبادي جبار كريم مرتضى78982221851073020

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة651.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيحسن علي اصغر هدى78983201852150009

العلوم كلية/كركوك جامعة676.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود شاكر العزيز عبد أحمد78984181841089002

العلوم كلية/كركوك جامعة670.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائياحمد العزيز عبد احمد اية78985201842181003

العلوم كلية/كركوك جامعة669.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيحسن حمه صديق جمعة اسماء78986201842341003

العلوم كلية/كركوك جامعة668.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد اسماعيل النه78987201842352059

العلوم كلية/كركوك جامعة666.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيكريم ججان الخالق عبد احمد78988201841301004

العلوم كلية/كركوك جامعة665.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيادهام حمد محسن هشام78989201841022095

العلوم كلية/كركوك جامعة665.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيقادر حبيب صباح دريا78990201842341030

العلوم كلية/كركوك جامعة664.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيابوزيد محمد ارسالن محمد78991201841304106

العلوم كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيفتاح مصطفى محمود افان78992201842344007

العلوم كلية/كركوك جامعة663.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيرجه مشعان خالد سهى78993311842031019

العلوم كلية/كركوك جامعة663.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيطه اسماعيل نهاد احمد78994201841399007

العلوم كلية/كركوك جامعة661.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمولود امين محمد احمد جرا78995201842331044

العلوم كلية/كركوك جامعة658.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعبد مصلح احمد هاجر78996321842029081

العلوم كلية/كركوك جامعة657.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيشريف نقي هاني فاطمة78997201842145023

العلوم كلية/كركوك جامعة657.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيامين عمر ازاد سندس78998201842331098

العلوم كلية/كركوك جامعة656.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعلي صالح عباس علي78999201841001121

العلوم كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرمضان اسماعيل ابراهيم م شه79000201842344072

العلوم كلية/كركوك جامعة654.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمود مرشد ازاد ساره79001201842334110

العلوم كلية/كركوك جامعة653.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيحسن رحمان نجاة جرو79002201842362005

العلوم كلية/كركوك جامعة653.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيمحمود اسماعيل ميكائيل نور79003171842073011

العلوم كلية/كركوك جامعة653.0للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيرشيد خورشيد احمد مريم79004201842116025

العلوم كلية/كركوك جامعة652.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيكريم محمد بيستون محمد79005201841012011

العلوم كلية/كركوك جامعة652.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيامين خورشيد خليل شيالنه79006201842334167

العلوم كلية/كركوك جامعة652.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيلطيف حسين علي سارة79007201842235005

العلوم كلية/كركوك جامعة651.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسين شاكر سعد ساره79008201842102048

العلوم كلية/كركوك جامعة651.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيامين محمد بكر ابو حسين جرو79009201842341029

العلوم كلية/كركوك جامعة650.8للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياسكندر لطفي مازن مريم79010201842398028

العلوم كلية/كركوك جامعة650.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيحسن الدين نجم يادكار نارين79011201842134075

العلوم كلية/كركوك جامعة649.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيامين محمد احمد الدين نجم ايمان79012201842333012

العلوم كلية/كركوك جامعة649.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح عمر الكريم عبد سايه79013201842334120

العلوم كلية/كركوك جامعة648.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي رشيد احمد هانا79014201842334226

العلوم كلية/كركوك جامعة648.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيمصطفى علي ولي رمين شة79015201842333035

العلوم كلية/كركوك جامعة647.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيامين علي لطيف سوما79016201842344065

العلوم كلية/كركوك جامعة646.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيفتاح الرحمن عبد الدين فخر ر دانه79017201841304050

العلوم كلية/كركوك جامعة646.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد نسرت ايمان79018201842117011

العلوم كلية/كركوك جامعة646.0للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائياحمد هللا عبد احمد الصهباء79019201842116007

العلوم كلية/كركوك جامعة645.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد هللا فتح هاوناز79020201842334230

العلوم كلية/كركوك جامعة644.0الخارجياتكركوكاحيائيمال محمد زيدان ضحى79021201842401009

العلوم كلية/كركوك جامعة643.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد الكريم عبد نجاة روبار79022201842334089

العلوم كلية/كركوك جامعة643.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد مجيد شاجوان79023201842331105

العلوم كلية/كركوك جامعة641.0للبنات همسة ثانويةكركوكاحيائيساقي الدين فخر عباس نورالهدى79024201842157018
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العلوم كلية/كركوك جامعة640.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالقادر عبد جمعه برهان ابراهيم79025201841304005

العلوم كلية/كركوك جامعة639.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيحسن عثمان لقمان فايان79026201841304101

العلوم كلية/كركوك جامعة638.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيدرويش جمال كمال ساره79027201842101017

العلوم كلية/كركوك جامعة637.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيامين محمد غازي ازاد ئاريان79028201842337001

العلوم كلية/كركوك جامعة636.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد عبد الدين وحد فاطمه79029201842118123

العلوم كلية/كركوك جامعة635.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد جمعه يعقوب أمنه79030201842139001

العلوم كلية/كركوك جامعة635.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالرحمان عبد صابر فالح ماريا79031201842334198

العلوم كلية/كركوك جامعة634.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد مجيد صباح المجيد عبد79032201841304089

العلوم كلية/كركوك جامعة633.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيفرحان الدين نجم مهدي هار به79033201842362002

العلوم كلية/كركوك جامعة633.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيياسين جمعه جليل مصطفى79034201841048192

العلوم كلية/كركوك جامعة632.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد انور يوسف بيَكرد79035201842340032

العلوم كلية/كركوك جامعة632.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد بكر ئاودير79036201842346001

العلوم كلية/كركوك جامعة632.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد الرحمن عبد سيروان االء79037201842132003

العلوم كلية/كركوك جامعة632.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعلي الخالق عبد مؤيد ملك79038201842180079

العلوم كلية/كركوك جامعة631.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيكريم عمر سردار كالى79039201842331127

العلوم كلية/كركوك جامعة631.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيسمين العزيز عبد سامي أيبك79040201842395002

العلوم كلية/كركوك جامعة630.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيرشيد احمد الوهاب عبد مروه79041201842118134

العلوم كلية/كركوك جامعة627.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد شاكر ساطع زينب79042201842180042

العلوم كلية/كركوك جامعة627.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجاسم هاشم كامران شيماء79043201842334170

العلوم كلية/كركوك جامعة626.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيهللا فتح مجيد كامل كاروان79044201841304103

العلوم كلية/كركوك جامعة626.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيكريم خداكرم ادهم زينب79045201842345034

العلوم كلية/كركوك جامعة626.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيمحمد عباس احمد زانا79046201841015028

العلوم كلية/كركوك جامعة626.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسين طارق ايفان79047201842334024

العلوم كلية/كركوك جامعة625.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيخسرو كريم جميل زيان79048201842331077

العلوم كلية/كركوك جامعة625.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيياسين هللا عبد قتيبة ورد79049201841084046

العلوم كلية/كركوك جامعة625.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيكمال فرهاد اميد محمد79050201841013052

العلوم كلية/كركوك جامعة624.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيفتاح سعيد محمد امير79051201841302039

العلوم كلية/كركوك جامعة624.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيماجد عواد كريم حنان79052201842114018

العلوم كلية/كركوك جامعة624.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيجميل احمد عباس مالك79053201842117046

العلوم كلية/كركوك جامعة623.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي حمه الرحمن عبد محمد79054201841302121

العلوم كلية/كركوك جامعة623.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد مصطفى كامل نرمين79055201842334211

العلوم كلية/كركوك جامعة623.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد فاتح محمد علي اسراء79056201842140003

العلوم كلية/كركوك جامعة622.3للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيشهاب عثمان رياض رسل79057201842180032

العلوم كلية/كركوك جامعة622.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى جمعة هادي رؤى79058181842203016

العلوم كلية/كركوك جامعة622.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد مظلوم هللا عبد بشرى79059201842144006

العلوم كلية/كركوك جامعة622.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيعباس علي احمد زهراء79060201842137016

العلوم كلية/كركوك جامعة622.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيقاسم حسين االمير عبد سارة79061201842104011

العلوم كلية/كركوك جامعة620.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيسليم خلف اللطيف عبد مروه79062201842141035

العلوم كلية/كركوك جامعة620.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيامين محمد ياسين برهان وار ده79063201842332015

العلوم كلية/كركوك جامعة620.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد احمد جبار فينك79064201842334179

العلوم كلية/كركوك جامعة620.0كردية دراسة للبنات بريادي ثانويةكركوكاحيائيقادر نجم محمد ايالف79065201842158002

العلوم كلية/كركوك جامعة619.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيمجيد علي مفيد مريم79066201842134063

العلوم كلية/كركوك جامعة619.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيعمر عثمان معتصم مالك79067201842394008

العلوم كلية/كركوك جامعة619.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيفرج هللا عبد الكريم عبد ايه79068201842136003
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العلوم كلية/كركوك جامعة618.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيالدين نجم هللا عبد معروف يوسف79069201841312100

العلوم كلية/كركوك جامعة618.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمحمود مجيد الخالق عبد حامد79070201841013017

العلوم كلية/كركوك جامعة618.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيدرويش احمد طارق محمد79071201841302118

العلوم كلية/كركوك جامعة617.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيقادر احمد هللا عبد يوان كه79072201841362010

العلوم كلية/كركوك جامعة617.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيحسين عاصي معتصم احمد79073201841304027

العلوم كلية/كركوك جامعة616.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيتوفيق هللا عبد علي ساره79074201842344051

العلوم كلية/كركوك جامعة616.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيسلمان محمد عبود مصطفى79075201841205024

العلوم كلية/كركوك جامعة615.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيشريف رمضان شكر شمال79076201841302075

العلوم كلية/كركوك جامعة615.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمحمد عزت انور عمر79077201841013048

العلوم كلية/كركوك جامعة614.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي عثمان جليل محمد79078201841304110

العلوم كلية/كركوك جامعة614.0كردية دراسة للبنات بريادي ثانويةكركوكاحيائيويس كاكه عزيز حمودي جميله79079201842158003

العلوم كلية/كركوك جامعة614.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد محمود ماجد احمد79080201841008007

العلوم كلية/كركوك جامعة614.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيعزيز خليل محمد ميديا79081201842338031

العلوم كلية/كركوك جامعة614.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيالدين محي زياد محمد يوسف احمد79082201841302026

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيالدين عز بكر ابو رزكار ئوميد79083201841309069

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيكريم مجيد موفق سايه79084201842340064

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياحمد محمود برهان دعاء79085201842136006

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرمضان هللا فيض عماد هدى79086201842352067

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد فؤاد ساره79087201842331087

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعمر رسول عدنان زينو79088201842334103

العلوم كلية/كركوك جامعة613.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيصالح جاسم حسين حنان79089201842180025

العلوم كلية/كركوك جامعة612.7للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيجميل محمد كمال جودت سان اي79090201842116009

العلوم كلية/كركوك جامعة612.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائياسود ساهر علي وائل79091201841009063

العلوم كلية/كركوك جامعة612.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائينايف الوهاب عبد محمود سيف79092201841059011

العلوم كلية/كركوك جامعة612.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمحمد جليل عمر زينب79093201842180046

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيخلف احمد اسماعيل ظاهر79094201841227014

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيسلمان بشو محمد اسامة79095201841235006

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمطر احمد قاسم سفانه79096201842118096

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0للبنين الرفاعي ثانويةالسليمانيةاحيائيوهاب الدين عز اسعد عمر79097321841004023

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيبندر ناصر جمال أحمد79098201841024002

العلوم كلية/كركوك جامعة610.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيحمود باسل ياسر نور79099201842121059

العلوم كلية/كركوك جامعة609.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياحمد مصطفى ظاهر شينا79100201842341056

العلوم كلية/كركوك جامعة609.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيعزيز محمد غازي ئاَكرين79101201841377001

العلوم كلية/كركوك جامعة609.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم احمد انجي79102201842395024

العلوم كلية/كركوك جامعة608.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيغفور الرحمان عبد كريم اسيا79103201842334016

العلوم كلية/كركوك جامعة608.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد حسين ناظم الفه79104201842352057

العلوم كلية/كركوك جامعة608.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد جوهر نجاة محمد79105201841304141

العلوم كلية/كركوك جامعة608.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائياحمد الرحمن عبد شيرزاد سازان79106201842338025

العلوم كلية/كركوك جامعة607.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيشكور مخلف زيدان ايالف79107201842109010

العلوم كلية/كركوك جامعة606.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيعلي عمر برهان لين به79108201841301006

العلوم كلية/كركوك جامعة606.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيعثمان حسين علي نور79109181842244033

العلوم كلية/كركوك جامعة606.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيضيف رعوف كامل مؤمن79110201841001149

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيقادر رؤوف محمد مصلح زينب79111201842341040

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيأمين أسعد أكو محمد79112201841312058
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العلوم كلية/كركوك جامعة605.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد محمد احمد79113201841304026

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمحمود اللطيف عبد هللا عبد المهيمن عبد79114211841054044

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيغازي محمد الملك عبد يالجين شفق79115201842118101

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيحسن كانبي كامران محمد79116201841304137

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيعليوي خلف محمد السالم عبد79117321841040018

العلوم كلية/كركوك جامعة605.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسين عادل عصام علي79118201841399030

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيامين محمد شورش شيماء79119201842341055

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد جمعه صاحب افنان79120201842160008

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيفهد غايب صالح محمد79121191841067078

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيعزيز حسن صباح احالم79122201842145002

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد حميد فريدون افنان79123201842140006

العلوم كلية/كركوك جامعة604.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيحميد جمعه يشار ساره79124201842180050

العلوم كلية/كركوك جامعة602.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيخلف علي ضياء الهدى نور79125201842121057

العلوم كلية/كركوك جامعة602.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخورشيد علي محمد جهاد دنيا79126201842398013

العلوم كلية/كركوك جامعة602.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيقادر نامق مصطفى امنه79127201842395023

العلوم كلية/كركوك جامعة601.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيامين محمد علي كامران ريزين79128201842139037

العلوم كلية/كركوك جامعة601.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيرسول خضر غريب محمد79129201841301018

العلوم كلية/كركوك جامعة600.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيهللا سعد محمود يشار مالك79130201842140031

العلوم كلية/كركوك جامعة600.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيحسن عثمان السالم عبد عثمان79131201741309038

العلوم كلية/كركوك جامعة600.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد عاشور فريدون محمد79132201841304133

العلوم كلية/كركوك جامعة600.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياالحد عبد نائل رامز مريم79133201842180075

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيجاسم مجيد نجيب ايالف79134201842125003

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيشكور محمد نوزاد محمود79135201841303133

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيصالح عطيه حسين استبرق79136201842154001

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياسماعيل حميد جعفر سمية79137201842344057

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد هللا عبد عمر مهدي79138201841303136

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيطه عبد حامد مروه79139201842121048

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيعالوي حسين احمد محمد79140201841211029

العلوم كلية/كركوك جامعة599.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعلي علي محمد يوسف منار79141201842341065

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد ابراهيم احمد79142201841009003

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيزيدان ابراهيم خليل اسماعيل79143181841009012

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيزينل الدين صالح اياد نجالء79144201842174014

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد حميد كامران الفا79145201842334186

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيالواحد عبد مدحت ثامر نورسان79146201842154045

العلوم كلية/كركوك جامعة598.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائياسود نجاة محمد ولدان79147201842140036

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد هللا فتح هللا عبد فاطمة79148201842175017

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيسعيد محمد سردار محمد79149201841311045

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيمطر صبار جميل فصال79150201841200007

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيقادر طه احمد مروه79151201842331139

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيعلي صابر هيوا ساز79152201842134040

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيخطاب محمد حسين خطاب79153201841013020

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائياسكندر عطيه خليفة ناديه79154201842118152

العلوم كلية/كركوك جامعة596.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيولي اسماعيل صالح بيالن79155201842331040

العلوم كلية/كركوك جامعة596.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيسعيد الدين كاكه سامان ساره79156201842114032
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العلوم كلية/كركوك جامعة596.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالقادر معتوك عبدالباسط حفصه79157131842112013

العلوم كلية/كركوك جامعة596.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيصالح خالد وليد نور79158201842180090

العلوم كلية/كركوك جامعة595.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائينوري محمد اسماعيل يلماز مرال79159201842118131

العلوم كلية/كركوك جامعة595.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي الدين عز الدين نجم مريم79160201842345053

العلوم كلية/كركوك جامعة594.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيخورشيد رشيد هللا عبد زانا79161201841302069

العلوم كلية/كركوك جامعة594.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيحكيم ابراهيم بختيار هيرو79162201842346043

العلوم كلية/كركوك جامعة594.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيدعيان حمد شهاب دنيا79163201842102027

العلوم كلية/كركوك جامعة593.7للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد هيوا وا ره79164201841399019

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيكريم ولي عماد مريم79165201842139083

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيولي جالل محمد سارا79166201842334107

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد الرحيم عبد ابراهيم79167201841304007

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد محمد كمال امينه79168201842334022

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيولي غازي فيصل لمى79169201842102064

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيحسن ابراهيم غالب أسو79170201841309001

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمحمود خضير ابراهيم زينب79171201842180039

العلوم كلية/كركوك جامعة592.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسيروان ميردان امين سيروان79172201841302072

العلوم كلية/كركوك جامعة592.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعباس علي الكريم عبد عمران79173201841259119

العلوم كلية/كركوك جامعة592.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمحمد خورشيد الخالق عبد شرين79174201842341048

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيحيدر قاسم مصطفى رباب79175201842148008

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم مصطفى طه79176201841227013

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد اياد دنيا79177201842150007

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيزيدان محمود محمد استبرق79178201842137001

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائيشهاب حسين علي وسام79179201841256017

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد الدين صباح محمود مروة79180201842395099

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيفقي الخالق عبد علي يوسف79181201841390089

العلوم كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجميل الدين نجم ياسين هاله79182201842334225

العلوم كلية/كركوك جامعة590.2للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد اللطيف عبد رعد محمد79183201841001173

العلوم كلية/كركوك جامعة590.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيسلمان محسن علي موفق مالك79184201842180077

العلوم كلية/كركوك جامعة590.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائياللطيف عبد محمد االمير عبد مصطفى79185311841011037

العلوم كلية/كركوك جامعة590.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيتوفيق كريم كاوه زينب79186201842124021

العلوم كلية/كركوك جامعة590.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائياحمد رش حمه ميكائيل محمد79187201841302140

العلوم كلية/كركوك جامعة590.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيأحمد علي كامران دارا79188201841012005

العلوم كلية/كركوك جامعة589.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائياحمد شكور قادر زبيده79189201842117020

العلوم كلية/كركوك جامعة589.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيشكور عادل عوني جيا79190201842330008

العلوم كلية/كركوك جامعة589.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيجاسم قاسم الدين وحد عمر79191201841002039

العلوم كلية/كركوك جامعة589.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائياحمد اسود ابراهيم نزهان79192201841003083

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيكريم طالب نشتمان وين ئه79193201842349005

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيخضر احمد طارق ن ديده79194201842338014

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيجنيد حيدر مهند الهدى نور79195201842114069

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيحسن طه جاسم خميسه79196201742124020

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيهاوار عمر نزهت محمد79197201841377061

العلوم كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز سعيد اسماعيل اسراء79198201842334011

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيمصطفى رحمان كمال ئاالن79199201841312002

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيعاشور احمد بكتاش زهراء79200201842148011

2889 من 1800 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيخورشيد كل ارسالن الباسط عبد79201201841302079

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعلي عمر دلير سميه79202201842365022

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيرشيد علي فيصل اسراء79203201842117004

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمالي جهاد جمال محمد79204201841013054

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيخنجر علي محمد عوفه79205201842111030

العلوم كلية/كركوك جامعة587.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيصادق حسن هاني ولدان79206201842145031

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفتاح حكيم علي شنيار79207201842334156

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسين عامر مريم79208201842340095

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيدحلوس محمد جاسم زهراء79209201842109032

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيمحمد نجم ئاسو زووان79210201842382015

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيمردان هللا عبد الوهاب عبد محمد79211201841364012

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد فتحي اكرم نجوى79212181842182057

العلوم كلية/كركوك جامعة586.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي الدين محي كاروان ريا ده79213201842345027

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيخلف زيدان مظفر رسل79214201842119019

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيمصطفى رمضان عرفان عيسى79215201841311034

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيمحمد مصطفى كمال أسماء79216201842119004

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد جهاد انور ماريا79217181842182074

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد احمد سعد79218201841259246

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيعلي عمر عدنان ايالف79219201842348002

العلوم كلية/كركوك جامعة585.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد صالح احمد79220201841305002

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين محمد دنيا79221201842333021

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيبابا عول بهروز محمد79222201841305023

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيمحمد كاطع خلف مريم79223201842112033

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيرفيق فاضل نهاد هاجر79224201842102076

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائياحمد صباح شاهين زينب79225201842101012

العلوم كلية/كركوك جامعة584.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيتوفيق جبار جهاد محمد79226201841305026

العلوم كلية/كركوك جامعة583.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيمحيميد حسين محمد القادر عبد79227201841221033

العلوم كلية/كركوك جامعة583.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيجميل حمه احمد شيركو روزان79228201842349021

العلوم كلية/كركوك جامعة583.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيصالح خضر احمد هواش79229171841207083

العلوم كلية/كركوك جامعة583.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيتوفيق قهرمان كاويز هيوا79230201841301024

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيشنيع علي سعدي االء79231201842141007

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيحسن مرشد غازي صالح79232201841084009

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي وليد ساره79233201842117030

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيحسن رؤوف محمد حسن مصطفى79234201841390077

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيعزت زهير حميد علي79235201841390045

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيمحمد جالل مجيد سارة79236201842351009

العلوم كلية/كركوك جامعة582.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيدكه عليوي حسين ماهر79237211841009133

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيعكلة ادهام طالل محمد79238201841035049

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيعزيز خليل محمد مروه79239201842338030

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد احمد جمال رويد79240201842337004

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيشبيب محمد مالك راشد79241201841011011

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيهللا عبد احمد صالح مهيب79242321841010089

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائياسماعيل خالد بيستون زهره79243201842102041

العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم طه عمر79244181841013007
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العلوم كلية/كركوك جامعة581.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيسعيد محمد هللا عبد محمد هللا عبد79245331841001062

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيكريم محمد عثمان محمد79246201841303114

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا فتح فرهاد ئوميد79247201841303003

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد فهد محمد79248201841035052

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد امين روبار79249201842334088

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين اسماعيل هناء79250201842331166

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجميل احمد مصطفى السالم عبد79251171841080118

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعباس حسين حمدي أيوب79252181841009001

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد الدين بهاء القادر عبد افنان79253201842395016

العلوم كلية/كركوك جامعة580.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيناصر الرزاق عبد محمد موده79254311842049034

العلوم كلية/كركوك جامعة579.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيزينل مجيد دلشاد محمد79255201841311040

العلوم كلية/كركوك جامعة579.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد نوري هدى79256201842365032

العلوم كلية/كركوك جامعة579.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعزيز سعيد سردار امل79257201842365005

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب ابراهيم ديانا79258211842135028

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيخالد حسن سامان ابراهيم79259201841048001

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد صالح الرحمن عبد زهراء79260171842041016

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود ابراهيم علي سرور79261181842140021

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيقادر صباح اميد زينه79262201842352035

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد صالح مهدي زينه79263201842395073

العلوم كلية/كركوك جامعة578.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيعباس فاضل حلمي دينا79264201842111017

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيبهرام أحمد طاهر مريم79265201842347017

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيامين محمد صبحي االء79266201842124007

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعواد جوبان خلف عباس79267201841259085

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيصابر ناصح عارف مروه79268201842352061

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيدحام ناجي صالح علي79269201841025052

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح مهدي نوفل79270171841018261

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسعيد يونس اسامه احمد79271201841001013

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيطه الرحمن عبد لقمان شادية79272201842333034

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيرشيد كريم غازي شاهو79273201841303065

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمحمد يوسف سردار ساره79274201842346021

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلاحيائيحسين علي احمد محمد79275311841064007

العلوم كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي الدين محي كاروان شنى ده79276201842345028

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيكاكه كريم سامان جيا79277201842336003

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيداود نجم هللا عبد نسم79278201842334212

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن حميد اواز79279181842383007

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمد الخالق عبد ييلماز اسماء79280201842395015

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيجهاد فؤاد يشار فاطمة79281201842175019

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد حميد محمد احمد79282171841017040

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيالجبار عبد المنعم عبد اياد هاجر79283201842170026

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيزيدان محمود احمد زينه79284311842038040

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيخلف محمود عواد رياح79285201842114025

العلوم كلية/كركوك جامعة576.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيحسين خليل عيدان علي79286201841013044

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيشريف محمد اسماعيل مروه79287201842331140

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0للبنين الرفاعي ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد خداداد رزكار احمد79288321841004001
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العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعارف حسين دلشاد محمد79289201841304114

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيتوفيق ناصح كاوه شوخان79290201842331116

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيقادر سعيد علي بلين79291201842341019

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيعزيز الدين نجم محمد نور79292201842139098

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين عز محمد معروف ميران79293201841303138

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيسلطان حمادي رعد مريم79294201842134059

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيقاسم جاسم ناظم شيماء79295201842395082

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد القادر عبد فاضل شيماء79296171842290158

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمد المعين عبد محمد وار ته79297201842332010

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيالياس اسماعيل جمعه ختام79298201842138022

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيحسين علي عدنان اسراء79299201842340008

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد حسين حمودي حسين79300201841205011

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيولي عمر خليل بناز79301201842140013

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيصديق حميد نهاد محمد79302201841390071

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيالرضا عبد الرزاق عبد ماهر ايمان79303201842120005

العلوم كلية/كركوك جامعة573.2للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيهللا فتح عمر جمال البشير محمد79304201841050017

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيالدين محي محمد حازم سازين79305201842340061

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حسن عبد صهيب79306171841010024

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيرحمان لطيف ستار بيمان79307201842332009

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيخلف هللا عبد احمد ساره79308201842120018

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمولود صالح ايدن مروه79309201842395100

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيخضر علي ابراهيم الدين تقي79310201841020033

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد عبد ابراهيم مصطفى79311201841024042

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد شكور محمد جمال ساوا79312201842331092

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائياحمد فقي بالل بختيار فرميسك79313201842333038

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالدين محي الدين حسام كمال محمد79314201841304138

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيرشيد عمر عباس يوسف79315201841048220

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيمحمود خضر عزام محمود79316171841166039

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيحميد طه يونس سيف79317171841162058

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيحسين سرتيب سرهنك دلشاد79318311841004022

العلوم كلية/كركوك جامعة571.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيدرويش حسن هللا عبد آمنه79319311842060001

العلوم كلية/كركوك جامعة698.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي هللا سعد رؤوف شاَكول79320201852338016

العلوم كلية/كركوك جامعة634.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عادل فقي دانا النه79321201852349030

العلوم كلية/كركوك جامعة631.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيقادر حسين فرهاد سارا79322201852345042

العلوم كلية/كركوك جامعة628.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيرشيد محمد قادر يسرى79323201852334063

العلوم كلية/كركوك جامعة619.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيحسين محمود قتيبة مناهل79324201852209005

العلوم كلية/كركوك جامعة611.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيامين حازم مراد مينا79325201852395046

العلوم كلية/كركوك جامعة610.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيجمعه ابراهيم منصور شيماء79326201852141013

العلوم كلية/كركوك جامعة610.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيوسمي جرمد جواد احمد79327201851007004

العلوم كلية/كركوك جامعة597.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقياحمد علي روكان روزكار79328201851310007

العلوم كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد سعيد محمد احمد79329201851310001

العلوم كلية/كركوك جامعة583.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيحويز ابراهيم فاضل هاله79330201852102030

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمد ناظم احمد79331201851310002

العلوم كلية/كركوك جامعة575.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد يونس غفران ايمان79332201852134007
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العلوم كلية/كركوك جامعة574.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى كريم ياسين سوزان79333201852331041

العلوم كلية/كركوك جامعة574.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكتطبيقيعلي قنبر اشرف نور79334201852101011

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيبهرام صالح عدنان أحمد79335201851312010

العلوم كلية/كركوك جامعة572.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيعباس خضر احمد ديانا79336201852133014

العلوم كلية/كركوك جامعة571.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحمد غفور دلشاد آية79337201852331006

العلوم كلية/كركوك جامعة571.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمصطفى حسين عماد فاروق79338201851022038

العلوم كلية/كركوك جامعة571.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيسليمان علي عماد فاطمه79339201852120022

العلوم كلية/كركوك جامعة570.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيخضر محمود مهدي سلمى79340201852139020

العلوم كلية/كركوك جامعة570.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيعلي الكريم عبد نوزاد اسماعيل79341201851390010

العلوم كلية/كركوك جامعة570.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيسرحان علي فيصل ابراهيم79342201851007003

العلوم كلية/كركوك جامعة569.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد الدين صدر روكان ساره79343201852340043

العلوم كلية/كركوك جامعة568.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسين حسن يوان سه79344201852331038

العلوم كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيالدين عز محمد سليمان عمر79345201851304067

العلوم كلية/كركوك جامعة565.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيصادق احمد ازاد لنجه79346201852340056

العلوم كلية/كركوك جامعة564.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيصالح صابر فاروق اسراء79347201852333002

العلوم كلية/كركوك جامعة564.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيعباس طيفور محمد حسن79348201851001019

العلوم كلية/كركوك جامعة564.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيرستم امين لطيف نامو79349201851303091

العلوم كلية/كركوك جامعة562.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرشيد محمد علي محمد هللا نصر النه79350201852135013

العلوم كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا فتح الصمد عبد طه عمر79351201851304069

العلوم كلية/كركوك جامعة558.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمد جاسم يوسف صبا79352321852029008

العلوم كلية/كركوك جامعة557.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيزعالن احمد محمد مالك79353201851013053

العلوم كلية/كركوك جامعة556.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيرحمان لطيف هللا عبد سوالف79354201852345053

العلوم كلية/كركوك جامعة556.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيخلف محمد عمر السالم عبد79355201851057022

العلوم كلية/كركوك جامعة556.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد رؤوف تحسين محمد79356201851302057

العلوم كلية/كركوك جامعة556.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيكاكي حسن الوهاب عبد مريم79357201852121028

العلوم كلية/كركوك جامعة555.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقياحمد مصطفى محمد مرال79358201852125012

العلوم كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيصالح مردان سيامند ئاال79359201852349001

العلوم كلية/كركوك جامعة554.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيصالح علي كمال ديانا79360201852282028

العلوم كلية/كركوك جامعة554.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد الدين نور عدنان مهى79361201852125017

العلوم كلية/كركوك جامعة554.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيخلف سمير حسين الدين عز79362201851009036

العلوم كلية/كركوك جامعة554.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقياحمد وهاب خورشيد بيداء79363201852141007

العلوم كلية/كركوك جامعة553.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيخليل عباس احمد ايمان79364201852141003

العلوم كلية/كركوك جامعة552.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيزينل اصغر فالح خديجة79365201852145004

العلوم كلية/كركوك جامعة552.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيرشيد مجيد حسن بروا79366201851309012

العلوم كلية/كركوك جامعة550.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيعلي نامق جودت الزهراء فاطمه79367201852154018

العلوم كلية/كركوك جامعة550.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيزينل الدين عز رستم نازدار79368201852338021

العلوم كلية/كركوك جامعة549.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد محمد اريان محمد79369201851304076

العلوم كلية/كركوك جامعة549.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد صديق خليل هللا عبد79370201851391011

العلوم كلية/كركوك جامعة548.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد نجم عدنان رواء79371201852150004

العلوم كلية/كركوك جامعة548.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد احمد نوزاد رواء79372201852365002

العلوم كلية/كركوك جامعة547.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيجرو عمر لقمان غسق79373201852200001

العلوم كلية/كركوك جامعة547.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيسالم هللا عبد سالم صالح79374201851007018

العلوم كلية/كركوك جامعة545.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيمحمد حمد محسن محمد79375211851243011

العلوم كلية/كركوك جامعة545.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقييادكار حسين محمد ساره79376201852349016
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العلوم كلية/كركوك جامعة545.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيزينل حمدي جنكيز مصطفى79377201851022057

العلوم كلية/كركوك جامعة544.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيحميد مجيد صابر شاجوان79378201852345058

العلوم كلية/كركوك جامعة544.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيحسن عواد محمد أيالف79379201852102001

العلوم كلية/كركوك جامعة544.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيشهاب ياسين عزيز الدين سيف79380201851200007

العلوم كلية/كركوك جامعة544.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكتطبيقيمحمود احمد رفعت شبين كه79381201852366007

العلوم كلية/كركوك جامعة543.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيهللا عبد جوهر محمد مهند79382201851048119

العلوم كلية/كركوك جامعة542.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيهادي محمد صفوان ساره79383201852148035

العلوم كلية/كركوك جامعة541.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيداوود وسمي محمد خالد79384201851003024

العلوم كلية/كركوك جامعة541.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفخرالدين كمال جهاد دانيه79385131852101010

العلوم كلية/كركوك جامعة539.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيعزت محمد عماد دانيه79386201852132005

العلوم كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد محمود جمال نور79387201852332013

العلوم كلية/كركوك جامعة538.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم خلف ابراهيم نجوى79388201852144021

العلوم كلية/كركوك جامعة536.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد ولي كريم بسمه79389201852340018

العلوم كلية/كركوك جامعة536.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي صالح امداد ايمان79390201852120003

العلوم كلية/كركوك جامعة536.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيسالم نايف برزان ذياب79391201851200006

العلوم كلية/كركوك جامعة535.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيرستم عمر يشار فاطمه79392201852139026

العلوم كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيصالح نصيف عادل محمد79393201851311047

العلوم كلية/كركوك جامعة533.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقياحمد حيدر علي نجاة عباس79394201751048070

العلوم كلية/كركوك جامعة533.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقياسود سليم محمد تونس79395201852108005

العلوم كلية/كركوك جامعة532.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيخليل محمد فاضل هاجر79396201852124029

العلوم كلية/كركوك جامعة531.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيحسن فليح حامد يسرى79397201852200002

العلوم كلية/كركوك جامعة529.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد رشيد جليل محمد79398201851004045

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد هللا عبد رزَكار شينار79399201852352017

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسين كريم نور79400201852117028

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيرحمان احمد صالح شرمين79401201852338017

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جاسم احمد عطيه79402201851204024

العلوم كلية/كركوك جامعة526.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسن صمد نجاة ايمان79403201852331010

العلوم كلية/كركوك جامعة526.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد نوري محمد ابراهيم ساره79404201852331032

العلوم كلية/كركوك جامعة525.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيمسير مزهر احمد شروق79405201852144012

العلوم كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقيسعيد هللا عبد صالح االء79406201852382006

العلوم كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حمزه فرهاد روزان79407201852352008

العلوم كلية/كركوك جامعة524.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيمحيميد طه محمد عمار79408201851025032

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيمجيد عبد حسين ساره79409181852203018

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيمهدي طالب العابدين زين ايالف79410201852145002

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيشامل فاروق محمود يحيى79411201851390086

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيحميد سرهنك قاسم منير79412211851243013

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيقادر فاتح جاسم أمنه79413201852175005

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسن طارق سميه79414201852334056

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيحسن حسين علي هدى79415201852125021

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فرج برهان شيما79416201852334075

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيعباس عبد شدهان زينب79417201852138028

العلوم كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد حسن مصطفى محمد79418201851312102

العلوم كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقيحسن حسين يوسف محمد79419201851310015

العلوم كلية/كركوك جامعة519.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيحسن شالل فرحان هناء79420201852140030
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العلوم كلية/كركوك جامعة518.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقياسود سليم محمد فاخته79421201852108009

العلوم كلية/كركوك جامعة516.0تركمانية دراسة-للبنين بارالق ثانويةكركوكتطبيقيقادر نادر فاروق ياسين79422201851074029

العلوم كلية/كركوك جامعة516.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيقنبر الرحمن عبد عدنان شكران79423201852282082

العلوم كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيشريف عمر محمد سكاال79424201852345048

العلوم كلية/كركوك جامعة515.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيهللا خير فتاح علي كرار79425201851006041

العلوم كلية/كركوك جامعة515.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد قاسم ديار شهد79426201852120018

العلوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيصابر علي عماد مصطفى79427201851048115

العلوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى احمد شهاب الرحمن عبد79428201851030017

العلوم كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيامين علي فاخر سميه79429201852346010

العلوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيعبيله حميد جاسم شهله79430201852108008

العلوم كلية/كركوك جامعة513.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيقادر محمود مصطفى محمد79431201851391016

العلوم كلية/كركوك جامعة512.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد ولي عدنان كارزان79432201851304073

العلوم كلية/كركوك جامعة512.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيالدين نجم حسين باهر رنَكين79433201852334041

العلوم كلية/كركوك جامعة512.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيسعيد صالح هللا عبد ساره79434201852341016

العلوم كلية/كركوك جامعة511.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقياحمد عمر اسماعيل ئاكو79435201851303002

العلوم كلية/كركوك جامعة511.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد شاكر نجاة رؤيا79436201852108006

العلوم كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمود رضا رحمان محمد79437201851303068

العلوم كلية/كركوك جامعة508.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيحسين حميد وليد مصطفى79438201851057042

العلوم كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكتطبيقيشكور كامل شاخوان درون79439201852342009

العلوم كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيمشير القادر عبد هللا عبد جنان79440201852348011

العلوم كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقينجم عمر علي زيان79441201852334050

العلوم كلية/كركوك جامعة506.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكتطبيقيسليم خضر صالح خضر79442201851207004

العلوم كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيحمه عمر انور احالم79443201852348001

العلوم كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيحسين خليل صباح محمد79444201851304081

العلوم كلية/كركوك جامعة504.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم علي خالد وليد79445201851008044

العلوم كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيسيروان زيد ابو نعمان ركان ئه79446201851302002

العلوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم محمد اسعد دعاء79447201852124008

العلوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيصالح مهدي اسماعيل يونس79448201851009071

العلوم كلية/كركوك جامعة503.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد جاسم حاتم خديجة79449201852027003

العلوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيسعيد صباح فرمان امنه79450201852140006

العلوم كلية/كركوك جامعة503.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيدرويش مجيد اركان صوما79451201852330015

العلوم كلية/كركوك جامعة502.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيياسين حسين اسعد ابراهيم79452201851200003

العلوم كلية/كركوك جامعة502.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيمحمد علي برزان أفين79453201852338002

العلوم كلية/كركوك جامعة502.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيحويز ابراهيم يوسف دنيا79454201852125007

العلوم كلية/كركوك جامعة502.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيسليم هللا عبد محسن الرحمن عبد79455201851057021

العلوم كلية/كركوك جامعة501.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيحسن فليح ضياء فاطمة79456211852139028

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيصابر محمد سوران مصطفى79457201851304100

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيمردان محمد جمعه زهراء79458201852148021

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيغالب علي رمزي بشار ايالف79459201852138010

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقياحمد عيسى محسن هبه79460201852141025

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيعويد عجرش فاضل حمزة79461201851007011

العلوم كلية/كركوك جامعة499.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكتطبيقيعلي حسين جاسم يوسف79462201851300003

العلوم كلية/كركوك جامعة499.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيصابر وزير االمير عبد نور79463201852120028

العلوم كلية/كركوك جامعة498.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيحميد الرحمن عبد ازاد ديار79464201851001026
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العلوم كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيسعيد احمد محمود يونس79465201851303096

العلوم كلية/كركوك جامعة497.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيحسين نوري دلشاد فاطمه79466201852365010

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة للبنات بريادي ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى مجيد هللا سعد بري79467201852158002

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيحسين حسن صباح ايمان79468201852334020

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيفتاح خليل احمد عمر79469201851005029

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيخلف عطية محمود ايمن79470201851003015

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد لقمان دانا79471201851304030

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيعيسى عزيز حمد فاطمة79472201852209008

العلوم كلية/كركوك جامعة494.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد مجيد يوسف جوانه79473201852102010

العلوم كلية/كركوك جامعة494.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعطية عبد فريق محمد79474231851032068

العلوم كلية/كركوك جامعة494.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد خوارحم اكو احمد79475201851011001

العلوم كلية/كركوك جامعة494.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيياسين خلف علي شاكر79476201851048044

العلوم كلية/كركوك جامعة494.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيزركان حمد قحطان ضحى79477201852117019

العلوم كلية/كركوك جامعة493.0للبنات االهلية ثانويةالنجاحكركوكتطبيقيحمو عثمان محمد عيده79478201852178006

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0للبنين علي تل اعداديةكركوكتطبيقيعلي سعيد حسين قدامة79479201851035023

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيعسكوري جدوع عقيل مريم79480201852117025

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعلي قادر احمد امينه79481201852340006

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةكركوكتطبيقيالجبار عبد الرحمن عبد الغفار عبد محمود79482201851266003

العلوم كلية/كركوك جامعة490.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكتطبيقيحمد غضيب محمود عمر79483201851256013

العلوم كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمعين رؤوف الدين نظام جيالن79484201852345024

العلوم كلية/كركوك جامعة490.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسن رؤوف سلمان كوزان79485201852331049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة672.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد جوهر صابر زيان79486201842334097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة623.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحسن حسين مقداد هللا عبد79487201841001108

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة620.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائياحمد حمدي نبيل نور79488201842395122

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة619.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيرحيم محمد جاسم عبدالرحمن79489191841067059

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة607.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيشطب مهدي باقر سجاد79490201841011013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة590.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيمجيد ابراهيم علي لبنى79491181842256016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة583.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيرشيد محمد رزَكار دلنيا79492201842339005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة572.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين محي محمد عباس علي79493201841303079

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة569.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيجالل جمال فرهاد اميد79494201841302038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة569.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم الجبار عبد ضحى79495201842395084

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة568.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائياسماعيل الدين صباح سالم هدى79496201842121062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة568.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد عبد غاده79497201842144025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرمضان توفيق هيوا االء79498201842340017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحميد الماس صالح هورين79499201842334236

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعمر احمد برهان محمد79500201841304107

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة565.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيالواحد عبد موالن فالح زهراء79501201842395061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة565.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيمحمد امين كاكه محمد الفان79502201842333043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة564.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد امين عماد نورة79503201842334218

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة563.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيعلي حيدر علي زينب79504201842145013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة563.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي ابراهيم شكور ايمان79505201842345010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة562.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيعسكر لطيف هادي اوس79506211841079008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة562.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيرفيق رش كاكه ازاد كالي79507201842345047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة562.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيامين هللا عبد يالجين ايالف79508201842395040
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة562.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيعبد جمعه اسعد رقية79509201842102032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة561.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمجيد ناجي عماد هللا عبد79510201841030041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة559.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم محمد عبد79511191841067057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيسعدون محمد سعد زينب79512201842352034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة558.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيجاسم فاضل باسل هيبه79513201842395134

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد رشيد محمد يوسف79514201841303155

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة557.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائياسعد جوهر ناظم زياري79515201842332018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة557.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيجبار محمد سربست وا ره79516201842331067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة557.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين شيرزاد دابان79517201841308009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيخضر محمد حكيم شيماء79518201842348009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة555.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيموسى عبيد محمد أديبه79519181842254001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة554.7للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمهدي حميد مجيد دانيه79520201842116013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة553.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيفندي صالح مهدي وضاح79521201841205028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة552.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيويس كاكه عمر احمد يوسف79522201841309074

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة551.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر قادر امل79523201842140008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة551.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائييوسف احمد مزهر حكيمه79524201842170005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة550.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيمحمد الرحمن عبد الحكيم عبد بشير79525201841377019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة550.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيثجيل كريم صالح احمد79526291841153009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة550.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيمحمد غازي طالل علي79527201841011030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة549.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين محي امين فريدون يوسف79528201841303154

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة549.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيكريم محمد عبدي نك شه79529201842364011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة549.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيرضا عمر زياد محمد الرحمان عبد79530201841362006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة548.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيامين هللا عبد السالم عبد هللا عبد79531201841001103

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة547.0للنازحات النصر ثانويةكركوكاحيائياسماعيل خلف صالح نادية79532201842168014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة545.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمدحت الواحد عبد فاتح آيه79533201842395006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة544.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيعلي عاصي رضا محمد79534201841305028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة544.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيجواد مطر صباح خالد79535201841015025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة544.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد خلف رائد زينب79536201842180041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة544.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائياحمد خلف زيدان زهراء79537201842125008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد احمد هشام هوازن79538201842118170

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيالدين بهاء احمد ارجمند نور آي79539201842118008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد الدين نور صالح ايمان79540201842344014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعلي حماد مجيد عمر79541211841038053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد حمه لطيف منار79542201842340097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائياسماعيل عمر شكر بيَكرد79543201842332008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة543.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعلي عزيز محمد فدك79544201842395093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة542.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيجليل خلف عيسى عذراء79545181842203029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة542.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيصالح مهدي هللا عبد نور79546181842181033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي موسى شيرزاد محمد79547201841304122

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد برهان سمير هللا عبد79548101841013078

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيصالح صبري صالح اروى79549211842178016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيجوهر بهجت مسعود آيات79550201842134005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعران طعمه احمد ختام79551201842282178

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيكريم فتاح سردار محمد79552201841302112
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة539.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيمحمد كريم حسن فاطمه79553201842138057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة539.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعيسى محمود عباس فاطمه79554201842331122

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصابر محمد برهان محمد79555201841304108

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة538.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيجاسم فليح لطيف رجاء79556201842109026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة538.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيعزيز احمد مقداد محمد79557201841301020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين محي محمد احمد حسين79558201841303039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة537.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسين الدين عالء هيثم رغد79559201842282181

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد شريف شوكت محمد79560201841302116

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة536.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيمحمود اسماعيل جمعه افنان79561201842131002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة536.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيصفر محمد عمر احمد79562201841303016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة536.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيجاسم كسرى محمود علي79563201841003050

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة535.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي محمد خالد آيه79564201842118009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة535.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيحسن صاحب عباس مرال79565181842244026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي حسين زينب79566201842114030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة534.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيسليمان غائب اسعد مؤيد79567201841303090

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة534.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيجمعه حسن يشار جيهان79568201842118046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة534.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيثالج صالح عطيه نور79569201842139097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة533.5للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيطارش قاسم الكريم عبد ضمير79570201841399024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة533.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد برقي هللا سعد نورهان79571201842282151

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيحميد عمر عزيز بول شه79572201842365023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمود امين محمد يونس غفور79573201841302093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيشكور رحيم سامان ايمان79574201842338004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيجبار احمد صمد نيا ته79575201842345021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيكرم مراد جبار جوان79576201842330007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة532.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيعرب عباس مجاهد زينب79577181842181014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة531.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيفرج محمد غازي صابرين79578321842045016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة531.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد عزت سركوت سارينا79579201842344055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة530.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمحمد خلف خالد زيد79580231841047044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة530.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيحسن نوفان صباح نهى79581201842139093

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمصطفى ستار فاتح مصطفى79582201841302147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة530.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيفارس سامي عماد سلسبيل79583201842170016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة529.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيصالح رضا فرهاد صبريه79584201842394005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة529.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد نعمان صالح سناريا79585201842331097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة529.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيابراهيم سرحان حمد خالد79586201841259055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيفرج حسين طاهر محمد79587201841303110

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة528.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيعلي حاكم كامران الفين79588201842133032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيسليمان اسماعيل حسن جنار79589201842339004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة527.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمصطفى كامل هاشم نور79590201842395123

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة526.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائياحمد محمود فاتح اسيا79591201842345006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة525.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعمر سليم ذنون دنيا79592201842365015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة525.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد رشيد ادريس رنين79593201842139034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة525.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيعرب جاسم رشيد حمزه79594311841012009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة524.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيوهيب حسيب الحافظ عبد ماجده79595211842140167

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة524.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائياسود ادريس محمد يونس79596201841390091
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة524.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكاحيائيمصلح حبيب شالل آيه79597201842177008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيقادر شكور محمود ريناز79598201842338019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد الحميد عبد عامر هشام79599101841205112

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائياحمد جاسم حسن وضاح79600201841005066

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيالدين نور الدين بهاء رضوان منى79601201842134070

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيجاسم علي حامد اديب79602201841022011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد عمر هيرو79603201842340107

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكعيد محمود ثامر مريم79604231842088282

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد فكره ساره79605201842175016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعزيز علي عباس عمر79606201841001135

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد عمر احسان فاطمه79607201842139072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيذنون كمال رائد يونس79608201841006053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيحمزه سلمان سمير منار79609201842134065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة521.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيلطيف رشيد احمد سوالف79610201842362009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيفارس محمود طلعت اشرف79611201841051004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيخليل امين محمود عائشه79612201842104024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة520.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم محمد هدى79613181842182064

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة519.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييونس علي محمد بسام وسام79614171841011359

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيعبدل طه خليل االء79615201842348001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيسعيد كريم مسعود فرميسك79616201842344082

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة518.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد علي حسين والء79617131842110017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة517.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيمحمد أزاد عدنان روزان79618211842176007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة517.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيالرزاق عبد الرحمن عبد مؤيد انس79619201841001038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة516.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيحمودي ادريس احمد مريم79620201842180072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة516.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيرشيد حمه عمر قادر سروه79621201842337007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيوهاب حسن شوان دلزار79622201841303048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة515.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد اكبر زكي احمد79623201841001020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد شريف عصام اسامه79624201841302035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسين محمود نوزاد ايمان79625201842334039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد قرباني كريم سوما79626201842334137

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيوسمي دفلة حسين فارس79627201841004042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيحسن جواد ناظم حسين79628181841009023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة514.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيحسن هللا عبد طه هديل79629201842139108

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشوقي مجيد اميد عمر79630201841030047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبد محمد حامد سيف79631191841066050

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحسين نعمه حليم علي79632251841007152

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد جميل محمد رعد زينب79633201842101011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيمحمود طيفور جمعه نك شه قه79634201842352053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيامين محمد هللا عبد كامران دنيا79635201842134022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة512.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيالعابدين زين عرب حازم منى79636181842244028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة512.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيمحسن حميد ثامر محمد79637201841025071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة512.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيالعابدين زين كمال الرسول عبد آيه79638201842102004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة511.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد حمد هللا جار احمد79639201841259007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة511.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيحسن خلف سلمان براء79640201842134015
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيتوفيق ابراهيم محمد ئاويزان79641201842363001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيالدين محي صالح الدين نجم سانا79642201842347009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائيمحمود علي محمد مروه79643201842181009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيصالح هللا عبد ساالر االله عبد79644201841377043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيمجيد طاهر نجات امينه79645201842345009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة509.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيسعيد محمد نجاة صفيناز79646201842395083

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة509.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود كامل غزوان طارق79647311841024075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة509.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد توفيق ويس ابراهيم79648201841030004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة508.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائياحمد مراويس علي احمد79649201841259012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة508.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعثمان فاضل عباس طيبه79650201842282100

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيطه يوسف الرحمن عبد عوف79651191841014041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيصالح الدين بهاء الدين عز سارة79652201842394003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيحسين عباس محمود ضحى79653201842130023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد نجم فاتح بيكرد79654201842334058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيخلف محمود حسان رند79655201842282182

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة506.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيزيدان محمود علي حسين79656171841351046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة506.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعروه عيسى هللا خير صهباء79657201842117037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة506.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيمحمد صالح هللا عبد رغد79658201842144014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين محمود أية79659201842180001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز صالح محمود شنو79660201842334155

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيجلعو هللا عبد محمد امجد79661201841067006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين محي عزيز شيرزاد احمد79662201841303012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيجمعه عسكر يونس محمد79663201841377062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسين هللا عبد سعد79664181841045008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة504.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحمد كاظم خالد هاجر79665231842125077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد نجم ابراهيم داليا79666201842134019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيخليل الواحد عبد منير ياسين79667201841006051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد نوري جالل زانا79668201841302067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيحسين الحميد عبد محمد زينب79669201842117026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم حسين االء79670201842124006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد عادل79671201841207006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيعمر امين سرحان هبه79672201842125029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيفارس سامي عماد ساره79673201842170015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيعلي الواحد عبد صباح انجي79674201842102013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيعزيز كريم صباح مريم79675201842336011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيصديق صوفي محمد الخالق عبد محمد79676201841002047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائيمحمد محمود شاكر نبأ79677201842181011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيحسن رشيد محمد احمد79678201841311009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصديق رفيق رعد محمد79679201841304115

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيمصطفى رشيد الجبار عبد ضحى79680201842117039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيكاظم الحميد عبد عماد رقيه79681201842154019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيوسمي فوزي يوسف ريم79682201842119020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد القادر عبد رضا دياري79683201842340045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائياحمد هللا عبد حسن رزين به79684201842333013
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد كريم هانا79685201842331159

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة501.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي نجم نامق تارا79686201842331043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيتوفيق حسين علي ساره79687201742119032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة599.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيالوهاب عبد خلف حسن احمد79688201851026006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة569.0للبنين يايجي اعداديةكركوكتطبيقيقادر عثمان محمد منذر79689201851203033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيحميد هللا سعد حكيم ايمان79690201852348005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيشريف هللا عبد ردار سه ياسر79691201851302081

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة560.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد مراد علي حنين79692201852124006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة560.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد قادر َكزتك79693201852340053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة552.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيالكريم عبد رضا عاصي كوران79694201851305025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة552.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيبكر فاتح اكرم زبيده79695201852395016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة549.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيمنشد محمود بالل فاطمة79696201852111015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة537.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيجاسم خلف صالح رؤى79697201852117008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيصالح حسين غازي هاجر79698201852106047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيامين رستم اميد اشنا79699201852340005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة534.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيكريم الجبار عبد جمال ريان79700201852133019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة527.0للبنين افرام مار ثانويةكركوكتطبيقيحنا مروكي ثامر اودير79701201851039002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيالياس رحمان قاسم زينب79702211852135016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيمحمود رضا المطلب عبد رسل79703201852148016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد الحسين عبد ظافر فاطمه79704201852106034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة515.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيمحمد قادر ادريس صالح79705201851011024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة510.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقياسماعيل كمال محمد عائشه79706201852117020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيسلطان هللا عبد زيدان انسام79707181852203008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة507.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيمحيسن عبيد حسن أشجان79708161852223002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة505.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحتطبيقيمخيف ثامر اسماعيل جمال79709181851336004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيغضبان فاضل نجدت اسراء79710201852117002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمشير معروف رؤوف ايمان79711201852352005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة500.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد محمد القادر عبد صالح79712141851030011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة499.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيعلو قادر عماد فاطمه79713201852114038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة496.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمود احمد زينب79714201852139011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة المختلطة ليو خاكه ثانويةكركوكتطبيقيعلي الكريم عبد جليل هارون79715201851373009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة493.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيمحمود خضر عادل عمر79716201851084015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة493.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيوتيح احمد طالل عمر79717201851003051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة492.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقييوسف شكور مظفر محمد79718201851399009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة492.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيصالح عواد عيسى عمر79719201851002031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة491.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيخليل محمد جمهور سدره79720201852395028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة491.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيموسى عسكر ناظم داليا79721201852114015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة639.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبيعلي محمد محمد كاظم ايمان79722201822348004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة620.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيجمعة عمر السالم عبد االء79723201822155005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة619.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيخضر عباس ياسين حسام79724201821025014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة613.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيعزيز محمد جاسم أزين79725201822138004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة613.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحسن حسين مناف محمد79726201821079067

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة603.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيقادر احمد حسن ايه79727201822108004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة601.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبيكريم ناصر لقمان شهد79728201822339007

2889 من 1812 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة595.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد علي صابر النه79729201822338027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة584.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيشعيوط مطشر سعد شذى79730201822108015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة582.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيفرج رشيد فهمي احمد79731201821085009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة570.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيحسين محمد ياسر علي79732201821085072

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة562.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبيحمد علي حيدر شيراز79733201822348008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة561.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبينريمان احمد الدين نصر ئاشنا79734201822365001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة547.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيصالح جبار سركوت شميران79735201822349016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة547.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيحسن عسكر عصام امين79736201821081015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة545.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد جالل حسين فاطمه79737201822139041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة543.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيعزبة طامي عدنان غسان79738201821078088

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة538.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرهبر سيد الستار عبد سامان شاجوان79739201822124028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة537.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةادبيجالب علوان صبر زينب79740321822023014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة535.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيحميد محمد الدين صالح نور79741201822113044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة534.0المختلطة رنجي ثانويةكركوكادبيهللا عبد عبد احمد حسن79742201821237003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة532.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد طه خلف زيدان79743201821009036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيقادر حبيب احسان الهادي عبد79744201821306034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة529.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيرؤوف محمد نوزاد احمد79745201821078012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة529.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيالغفور عبد رشيد علي عثمان79746201821017028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبينادر حميد موفق ايمان79747201822352010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيحسين علي صباح آيات79748201822352005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة524.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيحسن هللا عبد خلف حسين79749201821077028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة524.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيابراهيم رشيد سعيد مرال79750201822114035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة520.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعمر احمد ضياء محمد79751201821079065

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة519.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيصالح رشيد عدنان مريم79752201822102032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة517.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيعباس اسماعيل حسين شيماء79753201822120023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة517.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبياسطيفو بطرس صباح سرمد79754201821085044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيامين محمد محمد حسن اراز79755201821314002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة516.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيخلف عواد فرحان محمد79756201821025068

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمحمد فارق طارق محمد79757201821311112

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة515.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبيحسن رشيد يوسف بريار79758201821362002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة514.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيصالح محمد طارق زياد79759201821078040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة510.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيعلي عمر أركان براء79760201822117009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة509.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيمحمد علي حميد االء79761201822282029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة509.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيعلي صالح صالح مروه79762201822113036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيمحمد رشيد علي مصطفى79763201821306057

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة508.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيهللا عبد حسن جمعة اسامه79764201821259036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة507.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيناصر علي سعد احمد79765201821085005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة507.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيمحمد احمد سالم امر79766201822027001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة506.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيهللا عبد ابراهيم احمد محمد79767201821022054

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة506.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيهللا عبد رمضان هللا عبد هالة79768201822155019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة506.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبياحمد مصطفى قاسم مصطفى79769201821081066

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة505.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيخلف خميس عواد سعد79770201821077042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة505.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيهللا عبد نعمة حمود احمد79771201821022007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة502.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبيسلوم حسن خالد حنين79772201822170007
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة501.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيغريب حسن فاضل حسين79773201821085031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة501.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيفرج حسن كنعان بان79774201822138010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة501.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبياسماعيل امين حمد جالل الجبار عبد79775201821365007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة501.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد ابراهيم محمد79776201821081051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة500.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيحسين علي مطلك طه79777201821078047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيالستار عبد الحافظ عبد عدي رغده79778201822100005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبياحمد صابر زبير ريبوار79779201821365005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيسمين صبري االمير عبد محمد79780201821011040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة498.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبيأحمد عباس خضير ماريا79781201822170019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة498.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيعبد عواد الرزاق عبد زبيده79782311822058013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبينجم رحيم خسرو جميل79783201821300009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة495.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيظاهر عدنان مشرف احمد79784201821077014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيخميس قدوري نوري سوزان79785201822140029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيجمه شحاذة احمد علي79786201821078064

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة493.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبينزال محمد صالح ايمن79787201821079018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة492.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيهللا نصر حسين تحسين هدى79788201822344033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبيحمد احمد وهاب مروه79789201822170021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيسعيد حسيب علي اسماعيل79790201821078015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيهللا عبد هللا سعد زياد علي79791201821078069

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيدرويش عبد محمد سناء79792201822108014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيشعالن احمد جوهر محمد79793201821079060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنات الشروق ثانويةكركوكادبيعلي جمال عماد نرمين79794201822149025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعطاوي مهدي الحميد عبد انس79795201821079016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة487.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيكوثر كير جهان محمد رند79796201822120017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيقادر حكمت علي الدين نصر79797201821314025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة486.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيحسن محمد جاسم احمد79798201821077003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيخلف فاضل اسعد محمد79799201821009085

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعزيز اسماعيل عدنان روما79800201822340049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيقادر الدين نور وليد ايمان79801201822113012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيعيسى علي حسن سفيان79802201821022027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيمحمد محمود نجاة سارا79803201822335025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة484.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيمجيد ستار الخالق عبد عائشه79804201822111021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة483.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيحمود مهدي مزهر اسراء79805201822100002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة482.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيمجيد جمال ئارام الفين79806201822124038

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة482.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبييحيى سالم احمد محمود79807201821081060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة480.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد خالد فريد مصطفى79808201821078120

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة478.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيسلمان الرزاق عبد خليل ايثار79809201822114007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة478.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيحمد عزيز محمد مروه79810201822100012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة477.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيصالح شكور وليد اسراء79811201822110003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة476.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم صالح عباس79812201821078049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة476.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيانصيف القادر عبد سعد رسل79813201822154013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة474.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيمحمد بكر محمد معاذ79814201821079071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة472.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيدلف محمود شكر وسام79815201821200019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة471.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيالحميد عبد عثمان كنعان اشرف79816201821007023
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة471.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيقنبر احمد الدين صالح احمد79817201821081003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة471.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيحسن دحام احمد هدله79818311822058034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيعارف محمد حسيب عارف79819201821316013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيتوفيق محمد حكمت آالن79820201821311003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة470.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيالرزاق عبد احمد حميد محمد79821201821035065

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة470.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيقادر الدين محي كاوه روين سه79822201822340058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة470.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيصابر رضا كاوه سوما79823201822364011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة469.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيمحمد فرحان هيمت تارا79824201822333017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة469.0للبنين سيوان ثانويةاربيلادبيمشير محمد جاسم علي79825311821003005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة469.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحمو خليل محمد حسن79826201821079025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة468.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيحموش عباس حسن هدى79827201822148061

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة468.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيابراهيم عبد خليل منار79828201822138042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيصالح امين محمد قاسم مصطفى79829201821306058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة467.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيرشيد كريم سوران وسام79830201821009123

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة467.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيمحمود فاضل غسان زينب79831311822049014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيسعيد رشيد ازاد جاوان79832201822332016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيمنصور هللا عبد نجم اثير79833201821016003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيرمضان عزيز شامل محمد79834201821009090

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيكريم نعمان سامان كوران79835201821304023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيحسين سويد احمد عمر79836201821203044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيمحمد صالح علي سامان79837201821377107

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة466.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيمحسن مردان علي عرفان اسماعيل79838201821081011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيالقادر عبد نامق جتين دنيا79839201822120015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيالغفور عبد حمد سعدون طه79840201821062030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيحميد احسان علي نظام يوسف79841201821078144

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبياحمد محمد عبد صالح79842201821204044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيقادر عثمان جتو فين ئه79843201822365003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيمحمد الرحمن عبد محمد سوما79844201822346033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة465.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيحسين هللا عبد نجم كمال79845201821203051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيسالم مرهون خليل ابراهيم79846201821022001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبياحمد رضا احسان أسراء79847201822148001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبياحمد قادر تحسين شيماء79848201822335035

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيجبار الدين نجم الدين نصر ساكار79849201822333029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبينجم حسين الغني عبد ضحى79850201822117031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبييوسف عكاب عماد احمد79851201821007012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيجاسم نصيف خالد فاطمه79852201822124034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمعروف مجيد حسين ريباز79853201821311049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبياسماعيل حسن أزاد كوزين79854201821311093

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمحمد مجيد ستار محمد79855201821311108

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الشروق ثانويةكركوكادبيمحمد الدين نصر عباس نهله79856201822149026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة462.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيفتاح الكريم عبد عباس علي79857201821078071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة461.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيقادر محمد مجباس سارا79858201822333027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة461.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيخليل تقي حسين فاطمه79859201822148044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة461.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيحسين الدين نور محمد عمر79860201821085077

2889 من 1815 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة460.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيعلوان عدنان قحطان الندى قطر79861201822117039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة460.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبييوسف كيكاوس محمد مصطفى79862201821078122

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمهدي حمد الرحمن عبد مصطفى79863201821007097

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنين المسائية الزاب ثانويةكركوكادبيعيسى محمد مرعي ضامن79864201821255014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيحمد علي غانم صبا79865201822109029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيزيدان مهدي صباح سجى79866201822106030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيخان مامه كريم اياد الدين سيف79867201821011015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم نصيف نجود79868201822117044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيهللا عبد خورشيد احمد االء79869201822340011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة458.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيشهاب حسين سكران طائل79870201821077051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيعياده حميد سعدي سارا79871201822106027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة457.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيخلف هللا عبد حمد رنده79872201822139024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة457.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمردان محمد مصطفى محمد79873201821078107

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة457.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيسعيد جبار جودت فاطمة79874201822365025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة456.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيخورشيد فهد محمد زينب79875201822177016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيابراهيم صابر سليمان ديار79876201821300010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيعباس علي محمد خالد تيا79877201822347005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيتوفيق سيده حسن امير79878201821300006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيحسن مرشد عماد حسن79879201821078025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيعارف نوري محمد خالد الت هه79880201822347022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيعزيز حسين محمد احمد79881201821216008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيمحمود طه صالح محمد79882331721058077

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيهللا عبد كريم احمد اركان79883201821085012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيحمد متعب فيصل حوم79884201821007039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة454.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيجاسم شحاذه احمد بالل79885201821211006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة454.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةادبيحمادي ابراهيم صالح رافد79886321821009008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة454.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةكركوكادبيحمادوش يوسف الكريم عبد مؤمن79887201821283029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبياسماعيل هاشم حازم انجي79888201822111004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحسين هللا عبد طالب احمد79889201821079008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيعالوي صالح علي لويس79890201821085092

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد نوري سمير االء79891201822141005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد احمد نجاة نور79892201822110072

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةكركوكادبيشريف عمر الدين بدر بروا79893201821370005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيفارس محمد حازم امير79894201821085013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيجاسم سعيد باسم اسام79895201821009014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيمحمد احمد سروك شاالو79896201821366004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0الخارجياتكركوكادبياحمد خليل حميد هاله79897201822401055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيالقادر عبد الكريم عبد طاهر ايمن79898201821077018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد كريم الدين نجم بري79899201822334020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيتوفيق جبار فؤاد عبير79900201822150015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيعزيز غريب محمد صبحي ر رابه79901201821316009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيدرويش محمد رشيد ريام79902201822106022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبياحمد الرحمن عبد مجيد خنده79903201822335014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبينريمان قادر ياسين ضحى79904201822339008

2889 من 1816 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبياسماعيل طه طالب ر دانه79905201821314008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيمحمد كمال برهان شنكه79906201822346036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيجاسم كسرى جاسم سعد79907201821079033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيعبد هللا عبد قيس ليث79908201821017041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيصالح محمد جاسم ياسين79909201821029047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيصالح حسين محمد دلوفان79910201822331029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيغبيش ابراهيم رياض علي79911201821224009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيياسين صالح غانم اسراء79912201822167004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيوهاب عزيز تحسين فرح79913201822109032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيطابور زغير ريسان فاطمه79914201822282018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبينجم ظاهر عدنان علي79915201821311075

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحسن عالو عباس العزيز عبد79916201821009055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبياسماعيل علي صديق ديالن79917201821311043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيمحمد إبراهيم اسماعيل أحمد79918201821313010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيرشيد محمد اسود اسراء79919201822107001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة449.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيمحمد كول علي عمر كلثوم79920201822342034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة449.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيهبل نافع عياد اقبال79921201822137003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة449.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد محمود ابراهيم سلوى79922201822139031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة449.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبياحمد شهاب الدين نجم فاطمه79923201822130031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة449.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيرجب محمد حميد تغريد79924201822117011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة448.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد حبيب القادر عبد اسعد79925201821078014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة448.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيلطيف حمد عادل ميامي79926201822102036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيصالح حميد هللا عبد جرا79927201822342011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة447.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيعثمان محمد سنان مالك79928201822108023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة447.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيسمين محمد عماد نورا79929201822124049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة447.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيرشيد داود سلمان ساره79930201822141018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة447.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيقادر كنعان فارس احمد79931201821085008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيفارس محمد صالح وجدي79932201821235044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيامين محمد علي رزكار دلنيا79933201822363005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبياكبر اصغر العابدين زين فاطمه79934201822148046

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيعواد طه عدنان زهراء79935201822155011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيسلطان عجاج حميد نافع79936201821016084

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيمهدي اسماعيل رفعت افراح79937201822155004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيخلف محمود عواد ايالف79938201822114009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيمصطفى الدين نور مقداد فرح79939201822124036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيطالب حميد عباس انس79940201821079015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيشاكر سعيد اركان دنيا79941201822117017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيكريم حسن حسين سركوت79942201821313048

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحسين المجيد عبد سعدون حكمت79943201821025016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة445.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيعبد احمد صبحي يوسف79944201821016092

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة444.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيهللا عطا سلطان ابراهيم مريم79945201822113037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة444.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيعلي حسين حسن احمد79946201821011002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة444.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيشكور يوسف محمد يوان سه79947201821300013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة444.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيحسين ابراهيم خليل مهند79948201821015070
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة444.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيحسن علي مروان حكم79949201821259071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمحراث صالح غسان والء79950201822117048

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمحمد مهدي حسين ليلى79951201822117042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيمحمد محمود ازاد افان79952201822110007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيعلي محمد عبدهللا الدين نجم اية79953201822104005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيامين محمد الرحمن عبد ميكائيل سميه79954201822332036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيخلف ابراهيم رحيم محمد79955201821022060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيحكيم فاضل خضر بيخال79956201822365008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيشهاب حسين صبار حسين79957201821077030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيرشيد يونس احمد ايناس79958201822137008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة443.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيمحمد طه ابراهيم نبأ79959201822155018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيمحمود مهدي ماهر هللا عبد79960201821085060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيخضر محمود ايوب شهين79961201822352028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبيسمين خليل يالجين مصطفى79962201821391028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيصديق طاهر زامن يال خه79963201822340032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيزاخر راشد بنيامين ديانا79964201822106021

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيحسن الدين نسر اشرف حمزة79965201821078031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيجاسم عبد السالم عبد علي79966201821022041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيسهيل علي عبد عمر79967201821085076

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمد ختالن ممدوح أمير79968201821007003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيطارش الحسن عبد علي ايمان79969201822113011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0المختلطة رنجي ثانويةكركوكادبيحمد حمدي مهدي صالح79970201821237009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيمحمد كريم عماد ميعاد79971201822140041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيسمو ذياب عمر سمية79972201822137023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيرسول عبيد دلير ايفان79973201822332011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيصالح ماهر مريوان نده خه79974201822337011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي صابر باسل هيرو79975201822340092

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيرضا لطيف جالل اسراء79976201822331007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة441.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيبكر عودل محمد ساره79977201822107010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيرشيد حميد فرهاد محمد79978201821085107

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيصالح احمد هللا عبد مريم79979201822111028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيصابر مدحت بيشكوت هانا79980201822340091

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبيتوفيق عباس جنكيز عباس79981201821391012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيامين حمه جاسم سيما79982201822347013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيالرحمن عبد محمد كمال أسيا79983201822334010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيصالح سعيد حميد نيان79984201822335052

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعبدي واحد مظاهر حواء79985201822124011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيدرويش عرب جالل االء79986201822110008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيصالح علي حسن فراس79987201821201025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيحيدر غائب طه وائل79988201821078133

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيرشيد محمد جاسم محمد79989201821077091

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيابراهيم خلف حسن رحمه79990201822117020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة438.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمخلف حسين كريم مصطفى79991201821007103

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة438.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيحسين رشيد محمد أمير79992201821007002
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة438.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيهللا عبد خضير روكان عبير79993201822113032

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكادبينوفان جاسم مازن وسن79994201822172014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيالدين بهاء رحمان عارف ايمان79995201822340016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيحسين ملك غازي هدى79996201822382049

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيرفعت هللا عبد الكريم عبد اسراء79997201822331008

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبياسماعيل فاضل اسماعيل محمد79998201821391018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيهللا عبد عارف السالم عبد وار هه79999201822341042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيحسين شنان صالح محمد80000201821081053

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيابراهيم خليل مقداد افنان80001201822106009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيجالل هالل هيمن سبأ80002201822113025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيجبار محمد قادر ريباز80003201821377030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيولي عبد هزاع مالك80004201721009100

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيمصطفى ابراهيم جمعه محمد80005201821016065

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيعبد احمد هللا عبد اسراء80006201822106007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيرحيم وسمي محمد ندى80007201822113040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيدخيل سعيد هادي مالك80008201821009083

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيحسين سلطان خالد حارث80009201821077023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيعزيز أحمد الكريم عبد زيالن80010201822145014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكادبيربيع كنو جاسم عذراء80011201822121006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيشكر احمد محمد رامي80012201821078037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيحمود حمودي عواد ايه80013201822157006

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة434.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبياحمد قادر دلشاد شه كه80014201822348009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة434.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيمحمد حسيب محمد حسيب80015201821306019

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة640.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائينزال مهدي صالح مصطفى80016201841001228

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة616.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيقادر احمد سامان كانى80017201842352054

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة554.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيمصطفى رؤف سعد هللا عبد80018201841006025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة548.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيحسين كريم علي دنيا80019201842139027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيحسن توفيق الدين نجم كونا80020201842342044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة520.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيحسن مصطفى جبار غفران80021201842145018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة517.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيصابر يابه أركان كارناس80022201841362009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة511.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد محمود شاكر روان80023321842020033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة508.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيفتحي قادر طوفان عيسى80024201841048131

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة506.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيكريم احمد صديق دامون80025201841304047

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة504.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيحسن هللا سعد محمود احمد80026201841008010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياحمد رشيد صباح هريم80027201841303146

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة503.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد محمد مسعود هيثم80028201841004058

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة500.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيحسن خلف الرحمن عبد عالء80029201841006029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة500.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعلي الهادي عبد احسان نور80030201842395118

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعلي الكريم عبد اياد مالك80031201842395108

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0للنازحات زياد بن طارق ثانويةكركوكاحيائيفيحان خلف لبيب ماريه80032201842169014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد طه السالم عبد نور80033201842144036

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيمحمود امين محمد وهاب احمد80034201841314004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة496.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيمردان الهام هجران مريم80035201842125022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيوسمي مديد محمد فاطمه80036201842154041

2889 من 1819 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد اسعد النا80037201842334188

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة493.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيحمدون حازم لؤي محمد80038201841017030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة493.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائينزال محمد صباح تيسير80039201842102020

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة493.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيحميد اللطيف عبد محمد علي80040201841303082

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة493.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيحسن حمد عزيز زبيده80041201842170014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعلي مجيد طارق دنيا80042201842118050

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيدرويش انور الرزاق عبد دنيا80043201842352026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة491.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيامين رشيد مسعود شارا80044201842332028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيدرويش مجيد اركان ايمن80045201841307013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيمجيد يوسف حسين علي80046201841390043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيواحد محمود عادل هللا عبد80047201841013037

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيفارس فتاح فريدون فرمان80048201841048136

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة490.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيكريم نجاة ابراهيم مروه80049201842282120

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيعمر خطاب أسامه سعد80050201841024016

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيرمضان ابراهيم مناع همسة80051201842131023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة487.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيرشيد جهاد نجدت نورسان80052201842395128

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيرمضان احمد عثمان امين80053201851301004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنات السالمة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد جمعة اسماعيل خديجة80054201852155002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى علي دلير دنيا80055201852140018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة486.0للبنين االهلية النجاح ثانويةكركوكتطبيقيالرحمن عبد عمر انور ابراهيم80056201851086001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيتوفيق الدين نصر الدين نجم يوان كه80057201851303056

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيحسن حسين الرحمن عبد اياد80058201851259043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيعباس عالوي مهدي سندس80059201852114028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيحسن علي شيروان احمد80060201851303009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة483.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم علي حسين هللا عبد80061201851008015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيسعيد طيفور مهدي ميديا80062201852340062

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة482.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيخزام عطيه حمزه رفل80063201852106015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة482.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقينامق ستار محمد يوسف80064201851004065

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة481.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيرفعت محسن اردال محمد80065201851002039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيسعيد فقي احمد كنعان علي80066201851304065

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيالدين نصر رفيق ازاد م رهه به80067201851303029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة480.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيامين فرج كامران اسماء80068201852139004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيصبح حسن اسماعيل اسراء80069201822110001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة492.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيحمدان جبار سعيد زينب80070201822140018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة489.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسن السالم عبد االء80071131822071004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة481.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيصالح الوهاب عبد احمد مخلد80072201821022072

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة475.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيكريم هللا عبد رمضان جيالن80073211822179022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة461.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيسعيد محمد حسين علي80074211821076024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة457.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد فتاح الكريم عبد رانيا80075201822139022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة457.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيجاسم احمد وليد حارث80076211821064004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة454.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيسيالي ابراهيم حمزه شهد80077211822290016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيخميس علي عبد كامل احمد80078211821077012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيالحسن عبد نجم كريم حيدر80079211821211015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة453.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمد حمادي صالح محمود80080211821062041
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيخورشيد عباس فاضل اثار80081181822383003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيلطيف علي سمير رتاج80082131822093028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياسد رشيد جليل نوال80083211822179068

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة448.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيعزيز الدين صالح محمد علي80084201821078075

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة446.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيغانم حسن صالح حسين80085211821038041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحادبيتوفيق جالل نوزاد ميران80086181821381021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبييوسف كنعان احمد المجيد عبد80087201821011025

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيابراهيم مجيد رمضان زيروان80088201821311055

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيزيد عبد غافل زيد عبد عباس80089231821164018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيخلف خليل معاذ عمر80090161821061070

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة438.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبيعمر عثمان نائب علي80091201821391015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة438.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيمطلب فاضل غانم محمد80092231821253095

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيمحمد حسين طلب هللا عبد80093201821022036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيشايش علوان عبد حسن80094211821077032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبينعمه كاظم حيدر علي80095231821031038

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةادبيعلي صابر شاكر يونس80096131821224013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيعلي محسن محمود محمد80097211821049016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيخضر عمر مصطفى خضر80098201821314006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة435.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود نحاس عمر موج80099101822089030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة434.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيهللا عبد خلف زيدان االء80100201822144005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة434.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيحميد محمد الدين نجم مريم80101201822344031

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة433.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبينزال علي عبد ياسين زينه80102201822106026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة432.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيولي نوري بهجت محمد80103201821300019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة432.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرضا حسين عباس هدى80104201822124051

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة432.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم محمد جاسم80105201821079021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة432.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمود طالب اسماعيل فراس80106201821078090

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيرشيد نجم احمد خوشيا80107201822344012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيفرج حسين نجاة اسماء80108201822340010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيعمر احمد رزَكار ريناس80109201822334031

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيرشيد عباس وليد هبه80110201822104024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة431.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيامين نوري جمعة محمد80111201821364009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمود امين احمد بيان80112201822334023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيهللا عبد حميد سيروان محمد80113201821306047

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيصالح محمد لقمان مصطفى80114211821076045

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيعبد خليف زيد عيسى80115271821026028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة429.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيحالف لفتة هللا عبد علي80116261821201104

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة429.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيحميد جالل معين ئاالن80117201821313002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة429.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةكركوكادبيحسن عمر هيوا وار ده80118201822360007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة429.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيقادر عثمان جتو ماردين80119201822365028

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة428.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيمحمد الستار عبد محمد نوار80120211821065100

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة428.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيرحمن سعيد الرحمن عبد سعيد80121211821076018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة428.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد حسن فالح محمد80122201821009098

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة428.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمرعي اسماعيل موسى سفيان80123201821077046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة428.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيخنجر ياسر سبع وفاء80124211822170036

2889 من 1821 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة427.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيحيدر احمد نقيب مراد80125201821017046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة427.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيعثمان فاتح الجليل عبد مظفر80126201821078125

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة427.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيالدين صدر الدين عز محمد داود80127201821306022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة427.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيتوفيق حسن اسماعيل سامان80128201821377036

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة427.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيرستم رفعت نضال براء80129201822125013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيمحمد رحيم فرهاد محمد80130201821316021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيهللا عبد كاكل سردار نياز80131201821306063

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيصالح جمعه علي مهند80132141821400132

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحمود محمد علي حسين80133201821079027

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيصالح احمد رزكار ميديا80134201822341040

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيحمود جاسم وليد بشائر80135201822106016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيفاضل غيدان نذير ابراهيم80136201821259008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة425.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيعالوي حسين هادي نجوى80137201822177026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة424.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيعلي حسين ضياء احمد80138211821001008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة424.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيصالح خضر نجاة زريان80139201822382030

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة424.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيصادق جبار مصطفى ساره80140201822130019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة424.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد احمد دلشاد ساره80141201822139029

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة424.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيجدى احمد خميس آيه80142201822102002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيرشيد حمه غريب ريم هه80143201821377097

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيمحمد احمد فؤاد احمد80144201821304004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيروضان محمد طارق سيف80145201821007053

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيرشيد صالح يشار زينب80146201822100008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبياحمد خلف ابراهيم يحيى80147201821085129

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة423.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيعلي حماد فؤاد احمد80148201821206010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة422.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيسعيد محمد ولي زينة80149201822338018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة422.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبيامين مأمون متين علي80150201821391014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة422.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيجاسم محمد اكرم حسن80151181821012007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيصالح محمد عبدل رؤف يوسف80152201821311155

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيهللا عبد نجم عامر مصطفى80153201821081065

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد محمود االمير عبد زينب80154181822181013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيهللا عبد نجم عادل فالح80155201721007071

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةادبيجوهر حسن كاظم زهراء80156141822149005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسون أبراهيم أسماعيل يحيى80157231821011127

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيحسين علي خالد وليد80158201821081072

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيعارف علي ستار محمد80159201821301015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبيعلي احمد هللا عبد زينب80160201822127008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيحسن شريف مؤيد زينه80161201822124022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيالدين نور ياسين حيدر اسماء80162201822346004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيحسين جميل محمد زهراء80163201822113021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيحاجم احمد ابراهيم محمد80164201821206044

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيعبد ظاهر شاكر عالء80165201821077065

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيحميد باقي اسماعيل جنان80166201822139017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيالرحمان عبد كريم صالح هللا عبد80167201821301009

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة505.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيخضير ثامر جمال ايمان80168201842139010
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة499.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفتاح نعمه كمال عذراء80169151842046120

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة497.0الخارجيونالثانية الرصافةاحيائيجاسم احمد الناصر عبد احمد80170141841400002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة494.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد طه صاحب80171181841009033

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمصطفى هللا عبد قاسم زينب80172201842341038

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد جعفر صادق مريم80173201842334204

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم اسعد رحاب80174201842117018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة484.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيقادر عمر سامان سوزان80175201842282084

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد محمد يوسف وليد80176201841013082

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيوهاب الو حمه نجم سافان80177201842334119

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة483.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيزيدان رشيد هادي محمد80178211841009157

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيطاهر الجبار عبد صباح هورى80179201842340106

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة479.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحسن رحمان جهاد مصطفى80180201841399045

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة479.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيابراهيم شوكت الدين نجم سيف80181201841017010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة478.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيجعفر ناظم اميد متين80182201841259142

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيحسن طاهر شيرزاد ئاالن80183201842382001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة476.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين حسن صباح80184201841011015

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة475.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيانور عثمان نظام شيالن80185201842365027

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيغيدان حسين حسن محمد80186201841302107

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيخلف حمد علي ملك80187201842114062

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيقادر علي ازل زينب80188201842117023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة469.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيجليل الدين فخر يشار فاطمة80189201842180067

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة485.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيفرحان علي محمد سجاد80190271851034023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقياحمد شكر محمد الصمد عبد هفال80191201851302076

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة479.0للبنين المدى اعداديةكربالءتطبيقيرشيد االمير عبد حسن مصطفى80192271851026013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة476.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد المجيد عبد بيباك شفان80193201851004022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد هللا فتح الرحمن عبد دنيا80194201852346005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة475.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد عنه حسين صهيب80195201851399003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة474.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيحمزة سليمان رمضان زيد80196201851013018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة473.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيمولود ادريس عماد يوسف80197201851015050

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة472.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيرضا محمد فؤاد فاطمه80198201852138040

التمريض كلية/كركوك جامعة679.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيطه فرج مصلح احمد80199201841002009

التمريض كلية/كركوك جامعة677.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد فتاح عادل مروه80200201842334202

التمريض كلية/كركوك جامعة677.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخورشيد الدين عز محمد ايه80201201842398009

التمريض كلية/كركوك جامعة677.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيسرهيد ابراهيم علي عمر80202201841048123

التمريض كلية/كركوك جامعة677.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمحمود عثمان مريوان فيان80203201842342042

التمريض كلية/كركوك جامعة677.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمصطفى لطيف المناف عبد غدير80204201842398025

التمريض كلية/كركوك جامعة676.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيامين محمد الدين بهاء محمد80205201841303097

التمريض كلية/كركوك جامعة676.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيامين حمد احمد علي اسراء80206201842331014

التمريض كلية/كركوك جامعة676.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيعباس شكور زكي ادهم80207201841307009

التمريض كلية/كركوك جامعة676.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيخضر يابه مجيد زينب80208201842118078

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيخضر حسين يوسف شبين َكه80209201842362016

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحكيم علي عاصي يسرى80210201842334241

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرشيد عاصي عباس سوما80211201842352042

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيعزيز هللا عبد نوزاد نارين80212201842347019
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التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيعلي هللا عبد جمال محمد80213201841311039

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيغايبه احمد محمد دلوفان80214201842331056

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد طاهر محمد يوسف80215201841304182

التمريض كلية/كركوك جامعة675.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسعيد عثمان رزكار محمد80216201841001172

التمريض كلية/كركوك جامعة674.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمصطفى عطار مريوان ديرين80217201842331062

التمريض كلية/كركوك جامعة674.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيحسن محمود احسان كالى80218201842344084

التمريض كلية/كركوك جامعة674.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيخلف شالش فاروق عمر80219201841022060

التمريض كلية/كركوك جامعة674.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين احمد غفور احمد80220201841304022

التمريض كلية/كركوك جامعة673.7للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمود عزيز فاروق بان80221201842116011

التمريض كلية/كركوك جامعة673.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائياحمد اسماعيل فرحان ليلى80222181842175013

التمريض كلية/كركوك جامعة673.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعبيد صالح الرحمان عبد محمد80223201841048167

التمريض كلية/كركوك جامعة673.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي فرحان زينب80224201842332020

التمريض كلية/كركوك جامعة673.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيخورشيد ابراهيم عباس عائشه80225201842131015

التمريض كلية/كركوك جامعة672.8للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيزيا شوكت اياد أيفا80226201842398003

التمريض كلية/كركوك جامعة672.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائينجم حميد برهان سارى80227201842331089

التمريض كلية/كركوك جامعة672.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيجاسم عيسى يوسف سوسن80228201842101021

التمريض كلية/كركوك جامعة672.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيامين هللا عبد الغفور عبد االء80229201842154005

التمريض كلية/كركوك جامعة672.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيمطر هريبط احمد ابتسام80230201842133001

التمريض كلية/كركوك جامعة672.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى رافق زكريا يحيى80231181841009085

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيامين عمر وليد بنار80232201842352020

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد جمعة نجاة نور80233201842331153

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيابراهيم محمد سمير بتول80234201842119014

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخليل سمير هللا عبد نبيل80235331841070155

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيمحمود علي حسين ضياء80236191841060015

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيعبد جاسم عماد هللا عبد80237191841028023

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيكريم منصور عباس محمد80238201841008039

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيعبدل رحيم ازاد اياد80239201841307012

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعوال عمر ادريس ريان80240201842331071

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائياغا وهاب رشيد طلعت اثير80241201841259249

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمصطفى ستار لطيف علي80242201841304095

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد كريم الصمد عبد ايوب80243201841304034

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم علي احمد80244201841209005

التمريض كلية/كركوك جامعة671.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيشكر محمد تحسين عائشه80245201842154034

التمريض كلية/كركوك جامعة670.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد اديب وسمي مهند80246321841045033

التمريض كلية/كركوك جامعة670.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد كانبي يوسف80247201841304180

التمريض كلية/كركوك جامعة670.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائياحمد سهيل مأمون كرم80248311841024134

التمريض كلية/كركوك جامعة670.0للبنين االمين اعداديةاربيلاحيائييحيى سعيد محمد طارق محمد80249311841009045

التمريض كلية/كركوك جامعة669.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيخورشيد هللا عبد فؤاد االء80250201842352010

التمريض كلية/كركوك جامعة669.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيطياوي محمد هاشم فاتن80251201842139071

التمريض كلية/كركوك جامعة669.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد توفيق طه ساره80252201842154025

التمريض كلية/كركوك جامعة668.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيعلى يونس عزيز تارا80253201842349015

التمريض كلية/كركوك جامعة668.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيحسن رسول عمر خوشى80254201842331051

التمريض كلية/كركوك جامعة668.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد امين محمد ياسين سروشت80255201842344056

التمريض كلية/كركوك جامعة668.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي عاصي محمد ئاويزه80256201842334004
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التمريض كلية/كركوك جامعة667.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي عاصي غيدان سازان80257201842334116

التمريض كلية/كركوك جامعة666.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائياحمد شفيق نامق نيركز80258201842333049

التمريض كلية/كركوك جامعة666.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد جالل كامران النه80259201842331134

التمريض كلية/كركوك جامعة666.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيجاسم حسن محمود رماح80260201842102034

التمريض كلية/كركوك جامعة665.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيعمر سعيد نجاة بري80261201842344016

التمريض كلية/كركوك جامعة665.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيواحد الدين عز نجاة الفين80262201842352058

التمريض كلية/كركوك جامعة665.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائياحمد نجاة الوهاب عبد نبيل زينب80263201842124022

التمريض كلية/كركوك جامعة665.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرضا عمر فؤاد زاله80264201842352031

التمريض كلية/كركوك جامعة664.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفريق فائق ريبوار هناء80265201842334232

التمريض كلية/كركوك جامعة664.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيامين محمد سيامند فريدون ئاميز80266201842340002

التمريض كلية/كركوك جامعة664.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائياحمد حسن صباح فاطمه80267201842118115

التمريض كلية/كركوك جامعة664.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيصالح الرحمن عبد سرور شيماء80268201842345042

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيرشيد خورشيد قانع ئاسوده80269201842349001

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيصديق صالح محمد شامل امل80270201842395021

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيمولود توفيق حكمت مريم80271201842128023

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيحسن جبار احسان نورهان80272201842111041

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد احمد يوسف شاناز80273201842334146

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيمحمود شكور مخلص مكارم80274201842109058

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيخلف زيدان الزم مريم80275201842106050

التمريض كلية/كركوك جامعة663.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصابر شكر احمد أيه80276201842334008

التمريض كلية/كركوك جامعة662.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيعلى حمه ستار صبحى سكاال80277201842349024

التمريض كلية/كركوك جامعة662.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد الخالق عبد نَكه شه80278201842334160

التمريض كلية/كركوك جامعة662.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيشريف وهاب محمد بيان80279201842365010

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيامين القادر عبد سركوت ايمان80280201842338005

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيعلي حمه هللا عبد محمد زهراء80281201842333024

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم الكريم عبد خالد سوسن80282181842203027

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةالدين صالحاحيائيحمزه رحيم عبد أشواق80283181842373002

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيرشيد جمعه وسام مريم80284181842231035

التمريض كلية/كركوك جامعة661.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيصالح كريم محمد دينا80285201842139031

التمريض كلية/كركوك جامعة660.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالرحيم عبد الكريم عبد كمال سارا80286201842344044

التمريض كلية/كركوك جامعة660.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسن جبار اسماعيل زينب80287201842334099

التمريض كلية/كركوك جامعة660.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيحسن عباس اسعد حوراء80288201842148006

التمريض كلية/كركوك جامعة660.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيسلمان الرزاق عبد حميد اسراء80289201842106009

التمريض كلية/كركوك جامعة660.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيشريف حمه كاكل ياور الفه80290201842347015

التمريض كلية/كركوك جامعة659.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيفرج فريق صفر شنو80291201842351013

التمريض كلية/كركوك جامعة659.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد كمال ريناز80292201842331074

التمريض كلية/كركوك جامعة659.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالقادر عبد صالح برهان ديالن80293201842334083

التمريض كلية/كركوك جامعة659.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيأحمد صديق قاسم نيان80294201842347022

التمريض كلية/كركوك جامعة658.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد واحد محمد فاطمه80295201842334178

التمريض كلية/كركوك جامعة658.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيمحمد جمال جتين سما80296201842114041

التمريض كلية/كركوك جامعة658.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيياسين محمد هللا عبد خالت80297201842331050

التمريض كلية/كركوك جامعة657.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيغيدان الدين عز ياسين بري80298201842334050

التمريض كلية/كركوك جامعة657.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيصفر حسن وليد سجى80299211842142012

التمريض كلية/كركوك جامعة657.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرفيق رش كاكه مروان ازين80300201842331013
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التمريض كلية/كركوك جامعة657.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائياحمد خضير محمود ساره80301211842100039

التمريض كلية/كركوك جامعة657.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيعلي صديق أدريس اسراء80302201842333005

التمريض كلية/كركوك جامعة657.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيستار جبار عقيل ايه80303211842174004

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيستار ساالر على نيان80304201842334219

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد خضر شيرزاد هوري80305201842334235

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائينوار حمدان فايق غاده80306111842067080

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائينوري علي كمال نهرين80307201842344094

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالدين نور احمد هادي سوزان80308201842344060

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيطاهر محمد احمد سنا80309201842334126

التمريض كلية/كركوك جامعة656.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيمتعب لفته ابراهيم االء80310231842085003

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيجالل الدين نجم سيروان سارا80311201842345037

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد خلف فاطمه80312201842345044

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيخليل حسن عدنان ساره80313211842178090

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياحمد شهاب عماد اساور80314201842180002

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد حامد احمد سومية80315201842344066

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد القادر عبد جزا فاطمه80316201842340082

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيمجيد ستار الرحمن عبد زبيده80317201842338020

التمريض كلية/كركوك جامعة655.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيمحمود ابراهيم جليل ميثاق80318211842245016

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة668.7للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيحسن قادر عصمت الملك عبد80319201841050009

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة659.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيداود حاتم فائق اسامه80320201841048034

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة618.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيحسين احمد مطشر هدى80321201842114077

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة604.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيحاجي محمد سليمان شاَكول80322201842332029

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة600.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسين طه عامر حنين80323201842102022

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة598.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد علي عباس محمد80324271841010108

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة598.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيحميد مجيد اركان ملك80325181842203035

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة591.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيهادي صالح فراس جنة80326201842109019

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة589.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعلي شريف قادر الصمد عبد80327201841303071

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة587.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعجاج جالل مهدي صفاء80328201841003028

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة580.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيابراهيم محمد خليل ثامر80329201841001045

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة575.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيهزاع حسين محمود حاتم80330201841205009

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة571.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسيب حبيب عماد ديدار80331201842282048

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة568.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد الدين صالح طه هيام80332201842180099

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة560.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيمصطفى رمضان خالد اسراء80333201842120003

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيأمين غريب محمد فريدون نور80334201842347021

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة557.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيقادر امين كريم إسماعيل80335321841006002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة552.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيدحام اسعد عمار محمد80336201841001192

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة552.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمود شكر عمر الدين عز80337201841005033

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة549.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيلطيف جساب حسن جنان80338181842203012

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة543.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيشريف محمد عمر هالل كوردستان80339201842331128

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة542.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيامين الكريم عبد حسن علي80340201841048110

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة542.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيمجيد جبار نجاة محمد80341201841004053

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيمحمد مصطفى عمر زيار80342201841311024

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة541.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيحميد عمر حسين ردى هه80343201841377067

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة541.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيبيرام محمد لطيف هدى80344201842114076
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البيطري الطب كلية/كركوك جامعة541.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيجبار فاضل اياد فاطمة80345201842111033

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة540.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائينجيب محمد عايد قيصر80346101841013112

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة540.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائياحمد ابراهيم حسن هللا عبد80347201841059016

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمردان عمر سامان ديار80348201841302058

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة538.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيطه نجم محمد علي80349201841304096

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة533.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيكيالن الوهاب عبد عقيل محمد80350191841015071

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة533.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخضر اسماعيل حمزه ساره80351201842398023

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة532.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيحسن احمد فرياد ن ديده80352201842332016

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة531.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيجوهر ستار ساالر اسماعيل80353201841365006

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة531.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد عبد عباس فاطمه80354201842118116

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة528.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيفتاح احمد سيامند ابراهيم80355201841365002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة528.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسين فريدون ايه80356201842180015

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة527.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيقادر مصطفى احمد مصطفى80357201841399042

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة526.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيقدو عيسى سعود ايناس80358201842139012

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة526.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيفياض هللا عبد وليد زهراء80359191842173050

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة525.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيسالمة مشوح محسن بشار80360191841004016

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة525.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيحقي احمد نجاح شيرين80361211842092050

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة523.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم محمد فاطمه80362201842114052

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيياسين صديق ايوب محمد80363201841311038

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة521.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيعبد كاظم سعدي مها80364321842029065

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة520.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيفتاح شكر حمزه علي80365201841005037

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة520.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيحسن مجيد عماد علي80366181841037031

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة518.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيرفيق فائق فاروق هللا عبد80367201841006027

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائياسعد سالم ازاد بيريفان80368201842349014

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة517.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيظاهر اسماعيل حميد ذر80369191841002023

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة515.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائياسماعيل عزيز عمر ايه80370211842290014

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة515.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائينصيف ابراهيم عبد ايه80371201842282171

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة515.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمد فارس حميد بهار80372201842282031

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة512.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيسلمان عريبي محمد زهراء80373191842195029

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة511.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمد كريم عبيد زينب80374201842332019

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة511.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيزينل امين نجدت ساره80375201842118089

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة511.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائيخليل الستار عبد وليد ابراهيم80376201841010002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيعلي ابراهيم عادل ابراهيم80377201841312007

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة510.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيخورشيد خليل الكريم عبد نبأ80378211842135084

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة508.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيتوفيق نقي جعفر علي80379181841037027

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة508.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد حسن زهراء80380201842134028

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة508.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيعبد مهدي عبد منال80381201842114064

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيالكريم عبد رؤوف رشيد ئاسوس80382201841301001

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة507.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد رحيم هللا خير مريم80383201842139082

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة506.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيالدين صدر الدين محي صبحي الن أرد80384201841312003

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة505.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياحمد عمر اسامة محمد80385201841001158

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة505.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيمحمد مهدي فاروق الخطاب عمر80386311841071026

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيمحمد احمد الستار عبد احالم80387201842351002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعطيه حسن سامان مصطفى80388201841303135
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البيطري الطب كلية/كركوك جامعة504.0للبنات سابات ثانويةاربيلاحيائيجاسم خالد اسعد زينب80389311842034015

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائياحمد ابراهيم خليل احمد80390201841307004

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة503.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخاحيائينجم الرزاق عبد اكرم طيبة80391111842115006

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة502.2للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيبكر الدين عز يوسف الرحمن عبد80392201841001096

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة502.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمود حسن نعمة محمود80393121841022106

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة502.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعمر محمد طارق ابراهيم80394201841365003

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة502.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيصالح طه هاشم يناس80395201842121065

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة502.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحميد صبحي ابراهيم فاطمة80396191842194081

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة501.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد عيدان هللا وعد80397201841003090

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة501.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائيالعابدين زين علي زكي نور80398181842175016

الزراعة كلية/كركوك جامعة676.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيلطيف صالح محمد سرى80399191842246055

الزراعة كلية/كركوك جامعة512.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد يالجن أحمد80400201841004016

الزراعة كلية/كركوك جامعة495.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد هللا عبد برسيار تنية80401321842023007

الزراعة كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عثمان حسين مهدي80402201841301023

الزراعة كلية/كركوك جامعة482.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الجبار عبد يوسف سميره80403171842232188

الزراعة كلية/كركوك جامعة482.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيعبيد حمد هللا عبد رؤى80404201842119017

الزراعة كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيقادر رؤوف محمد محمد علي80405201841302091

الزراعة كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيرشيد شوكت سيروان شايان80406201842347011

الزراعة كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيقادر رفيق سامال محمد80407201841304117

الزراعة كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيسعيد احمد كامل روا به80408201842336002

الزراعة كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائياسماعيل عزيز سالم ميديا80409201842347018

الزراعة كلية/كركوك جامعة458.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيكنيد احمد ناظم مهند80410201841235023

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد عواد شكور عماد80411201841309037

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيعباس وهاب شهاب هبة80412201842120040

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمصطفى علي احمد ردون َكه80413201842340086

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيعلي كريم عمر ايالف80414201842124013

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيرشيد رفيق حبيب احمد80415201841364001

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيالدين عز الدين بهاء الدين صدر عمر80416201841302092

الزراعة كلية/كركوك جامعة456.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمدحت مظهر تكين مالك80417201842395109

الزراعة كلية/كركوك جامعة456.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمصطفى خليل اسماعيل هبه80418201842139104

الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيالدين نور الدين حسام عماد اسراء80419201842282006

الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعلي مجيد طارق باخان80420201842118036

الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيعمر عدنان يشار سندس80421201842138046

الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيصالح خورشيد حميد شرين80422201842336007

الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائياحمد فتاح فهمي دنيا80423201842139028

الزراعة كلية/كركوك جامعة454.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيكريم علي حمه احمد محمد80424201841315007

الزراعة كلية/كركوك جامعة454.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيصالح العزيز عبد سعاد زبيده80425201842121020

الزراعة كلية/كركوك جامعة453.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسين غالم الرضا عبد اسيل80426201842282169

الزراعة كلية/كركوك جامعة453.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيجعفر رضا عباس مرار80427201842395098

الزراعة كلية/كركوك جامعة453.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيخليفه ناصح فرمان كالى80428201842364015

الزراعة كلية/كركوك جامعة452.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيقادر صابر ظاهر لينا80429201842363015

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيسيروان فرهاد زينل شوبو80430201842365024

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي محمود ابراهيم80431201841209002

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسن هللا عبد هللا عباد آيه80432201842395004
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الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيامين محمد احمد صالح ازين80433201842144001

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0للبنات عشتار ثانويةكركوكاحيائيانطون بطرس بشار ساره80434201842142005

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائياسماعيل حسن اسماعيل محمد80435201741205018

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيخورشيد رشيد عبيد ايالف80436201842352013

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيغفور محمد نوزاد ايالف80437201842333009

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيالرحمان عبد فتاح الرحمان عبد بيان80438201842349013

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيهياس حميد ماجد ديالن80439201842338015

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيقاسم محمد مؤيد مصطفى80440201841001234

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائياحمد قاسم عباس سناريا80441201842121028

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيجاسم خلف عماد فاروق80442201841009040

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيمحمد فقي طلعت يونس80443201841315013

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي الدين نجم نوراي80444201842118163

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيخليل جليل فريدون نجه له80445201842332035

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةكركوكاحيائيالدين محي سليم عامر زينب80446201842394001

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيمردان ولي سيوان مريم80447201842364018

الزراعة كلية/كركوك جامعة446.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسين عمر عدنان ايفر80448201842395031

الزراعة كلية/كركوك جامعة446.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيحسين طاهر شوان ازين80449201842132001

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيخضر محمد هللا سعد شبين كه80450201842333040

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد احمد يوسف ايمان80451201842334041

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيسويد صابر صباح ريام80452201842134026

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيحميد طلحه فالح مريم80453201842167024

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائياحمد فقي جالل كمال هدى80454201842138079

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيكريم خالد دالور سوما80455201842340070

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيمراد بالل اردم ايمان80456201842114009

الزراعة كلية/كركوك جامعة444.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد علي ناطق80457201741002082

الزراعة كلية/كركوك جامعة444.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائينوري جالل جمال احمد80458201841390004

الزراعة كلية/كركوك جامعة443.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائينقي علي جودت حسين80459201841018002

الزراعة كلية/كركوك جامعة443.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائيحميد رشيد مجيد ديالن80460201842371004

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيعثمان رفعت طالل زيد80461201841227031

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيعلي الرحمن عبد ازاد الوان80462201841305021

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد حسين شيرزاد محمد80463201841302117

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيرشيد رش كاكه سلمان رَكه مه80464201841365022

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيجاسم محسن محمد رائد80465201841011010

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمصطفى حسن ياوز عماد80466201841001130

الزراعة كلية/كركوك جامعة485.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيمردان عمر سيامان قاسم80467201851259174

الزراعة كلية/كركوك جامعة481.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقياحمد الخالق عبد كفاح زهراء80468201752132011

الزراعة كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيشيخ بابه عمر علي الفان80469201852340055

الزراعة كلية/كركوك جامعة460.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيجالل االمير عبد عمر ساره80470201852106021

الزراعة كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيجالل االمير عبد عمر سرى80471201852106026

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيمعروف عجاج قتيبة عمر80472201851016019

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيسعيد الكريم عبد رمزي محمد احمد80473201851012005

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيمجيد امين حمه برهان سازان80474201852140021

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقياجماد خالد وحيد زينب80475201852395023

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكتطبيقيمحمد علي سعدي احمد80476201851314002

2889 من 1829 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الزراعة كلية/كركوك جامعة457.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيرميض نصيف جمال احمد80477201851084003

الزراعة كلية/كركوك جامعة456.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيجبار مصطفى بهجت اسن80478201852154003

الزراعة كلية/كركوك جامعة453.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيكريم عثمان شيركو داليا80479201852132004

الزراعة كلية/كركوك جامعة452.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيسعدي احمد امير علي80480201751013041

الزراعة كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيامين احمد فؤاد آسيا80481201852345001

الزراعة كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيالدين نور طه محمد رحمن هارون80482201851302074

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيبللو حسين رمضان ضحى80483201852338018

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيزوراو عباس فاضل هاوزين80484201852338023

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم سمين مؤيد هللا عبد80485201851001041

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكتطبيقياحمد ابراهيم زيدان رامي80486201851211008

الزراعة كلية/كركوك جامعة451.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد سعيد رزكار هاجر80487201852121035

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيحمود ابراهيم محسن هدى80488201752125027

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيرشيد نوري محمد هيوا مروه80489201852331055

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحسن محمود عبد ميعاد80490201852025003

الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيصمد خضر نجف اسراء80491201852148004

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيالرحمان عبد صابر ريبوار بشير80492201851011016

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيامين احمد هللا عبد ماريه80493201852139028

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيحسين عثمان محمد هانا80494201852346019

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيعلي ياسين كريم هاوتا80495201851365010

الزراعة كلية/كركوك جامعة449.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكتطبيقينجم فاتح هاوري وناس80496201852366009

الزراعة كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد صالح ادريس محمد80497201851302052

الزراعة كلية/كركوك جامعة448.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيشريف محمد ازاد ناز به80498201852140013

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيرمضان سعيد صالح وجدان80499201852148055

الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقياحمد الدين عز نوشيروان محمد80500201851302067

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيعلي غازي رزكار هللا عبد80501201851259129

الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيسليم درزي خلف تبارك80502321852029002

الزراعة كلية/كركوك جامعة443.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيرضا محمد فاتح َكوران80503201851311030

الزراعة كلية/كركوك جامعة443.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقينوري محمد احمد مظفر اشتى80504201852331008

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي طه مريم80505201852345073

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيخليل علي سامي فاطمه80506201852130017

الزراعة كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكتطبيقيرحيم حميد فؤاد بشرى80507201852342004

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيطلب علي حسين نهلة80508201852111019

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0كردية دراسة المختلطة ليو خاكه ثانويةكركوكتطبيقيقادر محمد االله عبد آروز80509201851373001

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيعطيه حسن غانم نور80510201852139032

الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيحمودي علي هللا عبد لمى80511201852144019

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر قادر مروه80512201842140030

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة450.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد خورشيد كمال شهد80513201842118103

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمجيد احمد هللا عبد نسار80514201842342050

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة446.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكاحيائيحمود محمد عباس منى80515201842253003

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة445.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيحسين محمود عدنان يقين80516201842227011

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة441.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيصالح حسن جاسم كافي80517201842120027

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيعبد احمد هللا عبد اسماء80518201852106002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي حاكم عماد شارا80519201822340066

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيمحمد الخالق عبد ساالر مصطفى80520201821301021
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة544.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيعيسى اعبيد هللا عبد احمد80521201821220004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة543.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيمحمود كريم خليل محمد80522201821365010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة542.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبياحمد ماجد ضياء منير80523201821077103

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة537.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيشرقي سطوان حمد امل80524201822102004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة537.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيجبار نعمان منذر االء80525201822139007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة536.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيخليل رشيد ذياب حنان80526201822338013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيرضا احمد نهاد افين80527201822346007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة529.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبينامق حميد علي مصطفى80528181821037020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة528.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيخضر محمد شكور محمد80529201821079062

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة527.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيابراهيم خلف ابراهيم نور80530201822114043

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة524.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبياحمد بندر خماس فارس80531201821085081

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبياسعد نوري ميعاد دنيا80532201822335017

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيرمضان محمد لقمان ر ئاويه80533201822352001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة518.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيدوسر سلمان كريم زهراء80534201822108010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة517.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعبد ابراهيم احمد فاضل80535211821054055

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد صابر حسين بناز80536201822340020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة515.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيمطلك حاتم قاسم زيد80537211821014024

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة513.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيجاسم ياسين احمد ايالف80538201822106013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة511.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيمهدي محمود شكر مصطفى80539211821210010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة509.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيبشير الرحمن عبد ابراهيم هللا عبد80540201821025039

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيخضر الدين محي بختيار خالد80541201821311035

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيمعروف مجيد حسين ئاشنا80542201822342001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبياحمد رضا فهمي محمد80543201821313085

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيامين حمه محمد ايوب اريان80544201821313025

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيمحمد فريق حسين علي80545181821380016

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة491.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحسين حارث مظهر الرحمن عبد80546201821079038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة491.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيسداوي زيدان جبار حسين80547141821036019

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيابراهيم احمد قادر علي80548181821380018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة486.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيجهاد الواحد عبد جمعه زينب80549201822102018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة486.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيخلف محمد حسين وليد80550201821022081

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيصالح مهدي جمال ايه80551211822178011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيمحمد ابراهيم مبارك دابان80552201821314007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيعبدهللا مصطفى جمعه يوسف80553201821015079

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلادبيمحمد ابراهيم محمود غيداء80554311822031007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيفرج رحمن كنعان حسن80555211821076011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيعبد عبدهللا محمود مروان80556201821015057

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيعبد حسين شحاذه الزهراء فاطمة80557201822114031

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة482.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيمحمد احمد محمد قاسم80558211821024022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة481.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيهللا عبد سليم محمد الهدى نور80559201822110069

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة481.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبياحمد محمد فرحان حسين80560201821200007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبياسماعيل مهدي سردار محمد80561201821313072

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكادبيسليمان الدين نور محمود مصطفى80562201821391027

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيصديق حسن علي بابا ساره80563201822342019

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة477.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبياحمد ابراهيم علي احمد80564211821084003
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة476.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيصالح زيدان محمد عمر80565191821020025

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيسعيد طاهر فاخر االء80566201822352007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبياسماعيل حسين باقر اعراف80567211822161003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبياللطيف عبد جودر عفان الحكم80568211821023010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيعبد خلف محمود هللا عبد80569201821011023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيحسن عيسى علي رضا80570181821012015

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيبهرام امين شيركو نور80571201822333048

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبييونس صفر نعمان ايوب80572201821203013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبياحمد محسن محمد سارا80573201822352022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيعلي فاضل طالل عمر80574201821259155

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيحسين علي شهاب زانيار80575201821300011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحادبيحسن نجيب عثمان هاوكار80576181821381023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيخليل ابراهيم حاتم احمد80577211821218001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيعطا جان خان محمد فاطمه80578211822290022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيحسين جميل اكرام زينب80579181822231009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيمجيد فاضل علي نبأ80580211822099051

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة469.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبييوسف صالح مهدي مهند80581211821038169

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيعلي حمه جبار ريبوار محمد80582201821301014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة469.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبيصالح حسن فالح هناء80583201822127018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيبكر محمد جاسم عمر80584201821079048

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيالدين عز غازي غسان هازه80585201822363015

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيصالح حسين سلمان عباس80586201821077055

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيمحمد حسن عاصي حسين80587201821306020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيرشيد احمد سردار هيرو80588201822138050

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيرحمان محمد جاسم نور80589201822132016

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيسفيل عريان عمران مرتضى80590201821081062

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبينجم محمود عماد محمود80591201821009104

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبينوري فاضل شيروان حمزة80592181821380007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0للبنين المسائية االلباب اولي ثانويةكركوكادبيمصطفى رحيم طه مصطفى80593201821265033

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمحمد لفته عباس حنين80594211822155022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيولي حميد احمد ريباز80595181821380009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيهللا عبد حسين يوسف هدى80596201822344035

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحمودي مصطفى السالم عبد امنة80597211822097004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيكريم عمر عثمان احمد80598201821306010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيياسين مجيد سامي نجه له80599201822352031

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعلي عزيز احمد النه80600201822331056

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيحسين مرعي محمود وسام80601201821035082

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيروستم خورشيد لقمان هاوناز80602201822342042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيمحمد احمد شهاب بنان80603201822341010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيصعب نده خلف هللا عبد80604201821077060

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيعبد سالم عزيز محمد80605201821016069

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيصالح علي فاتح بشرى80606201822107005

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيخضر محمد علي مريم80607201822341038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيسعيد شكور العزيز عبد شيماء80608201822335038
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيحميد عزيز صباح شاجوان80609201822334041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبياحمد حميد طالب مروان80610191821020032

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيعزيز حسن عمر حنين80611201822335013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيولي هللا خير عماد سارة80612201822114024

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيحيدر اغا علي حسين مصطفى80613211821076043

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيهالل علو ابراهيم احمد80614201821206004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبينقي محمد سكران حسن80615181821012009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيحسين قنبر محسن زينب80616201822148031

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيسمايل محمد نوزاد محمد80617201821304032

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيرشيد حسن رفعت رانيه80618201822331032

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيحميد محمد جعفر زينب80619201822138023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحادبيمحمد عزيز جهاد ارام80620181821381003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيصمد عزيز طيفور محمد80621201821301017

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيهللا فتح الصمد عبد ابراهيم احمد80622201821304002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة456.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيقدوري ياسين محمد امنه80623211822142001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيفتاح شكر عينه سوزان80624201822124027

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيياسين محمد فراس ريام80625191822199023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة455.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيمحمد الرحمن عبد هللا عبد محمد80626201821313080

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة455.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيحسن عادل تحسين محمد80627201821085095

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة455.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيمنديل خالد وليد رسل80628211822105013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة454.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيسعيد محمد حميد إدريس80629201821313018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة454.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيميكائيل امين محمد الدين نصر دوكان80630201822340038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيالرحمان عبد احمد رشيد شفان80631201821311060

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة453.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيفاضل محمد طالب االء80632181822181004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة453.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيحمدان عزيز عبد مخلد80633201821202018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة452.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيسليمان محمد محسن انور80634201821036012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة452.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيدلف حسين سعدون محمد80635211821220012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد نوري ارسالن ر سيفه80636201842332027

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة509.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمصطفى جرجيس فكرت محمد80637201841001199

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيمصطفى حسين الدين صدر بروا80638201841314010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة505.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم نصيف زيد80639181841009028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة504.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيحمادي هللا عبد نجم فرح80640311842049026

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة502.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيمحمود شاكر صابر جنار80641201842138020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة501.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرشيد ابراهيم اسماعيل سوما80642201842344064

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد رضا علي يونس80643181841380038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمجيد اسماعيل السالم عبد ايمان80644201842334033

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة500.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيفرج الدين بهاء هدايت هبه80645201842125030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة500.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيصالح طه عزيز بشرى80646201842121012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة499.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيعمر هللا غيب غازي فيصل80647201841045014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة498.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيكوي حسين فاضل جيابان80648201842365013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة498.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيهللا فتح فؤاد الدين شمس ساره80649201842102049

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيغريب محمد حسين علي80650201841303076

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيكريم جان محمد سعيد زيالن80651201842346017

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيكريم اسعد كاوه زيالن80652201842344039
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيقادر هللا عبد صباح كوالله80653201842334184

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائياحمد هللا عبد مالك نمام80654201842346037

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيرضا مجيد طارق زياد80655201841303059

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد حسن خليل نزار80656201841304156

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيالدين محي كريم عباس سهى80657201842347010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة492.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيخسرو يوسف سردار يف هه80658201842341069

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة492.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائييحيى حسين اسعد نور80659181842182059

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة491.1للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيالرزاق عبد هللا عبد هللا سعد زينب80660201842116016

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة491.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيفارس الكريم عبد سردار نور80661211842135090

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمود حسين ادريس هورامان80662201841309072

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيقادر علي طاهر سنور80663201842334130

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة488.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد حسين علي سهى80664321842066051

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة487.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد شريف عمر شادي80665201842334144

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة487.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيالكريم عبد حسن الكريم عبد اشنا80666201842340012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة487.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيسعيد عثمان شاهين عائشه80667201842124028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة486.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيحسن حسين علي محمد80668201841259173

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيعلي موسى هادي ايمان80669201842106017

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيمجيد علي حسين سيمه80670201842382019

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائيحسن عمر محمد احمد80671201841371003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيقادر محمد كمال محمد80672201841303127

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيكريم حمه علي حمه سروان علي80673201841377047

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين نجاة زريان80674201842334093

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيانجه لطيف دلير محمد80675201841302111

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيمجيد الستار عبد بشتوان داليا80676201842336004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة481.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيخالد خليل عصام اسالم80677201841030014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرشيد حسين باهر أالء80678201842340005

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0للنازحين الفرات ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم سالم عمر80679201841070022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيسعيد شفيق صباح شنيار80680201842332030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيسعيد عمر انور سهام80681201842340069

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيسعيد هللا عبد ييلماز نور80682201842138076

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيعلي رشيد نورس فاطمه80683201842121040

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيقادر مولود قادر روشنا80684201842338018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة477.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمود جاسم اللطيف عبد فاطمه80685201842395091

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد حمجان برهان ايمان80686201842346007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة476.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحمد مخلف عايد محمود80687201841030068

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة476.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيجبارة كميت عبد بارق80688201841227006

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد هللا عبد رزكار الفان80689201842382026

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيحسن حميد بالسم كوثر80690201842114054

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيبابير عثمان هللا فيض معاذ80691201841011041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيرشيد الوهاب عبد ازاد سارا80692201842365021

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد الكريم عبد الدين نظام هللا عبد80693201841377045

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيدباس حسن اسماعيل مريم80694201842130024

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائياسود خالند فرهاد شهين80695201842349028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمصطفى كمال احسان فاطمه80696201842118112
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيامين محمد الدين نجم بشتيوان محمد80697201841001162

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيزوراب نوري مكرم احمد80698201841309011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيصالح الدين عز دلشاد دانا80699201841302056

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيمحمود اسماعيل ابراهيم هبه80700201842102077

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيتوفيق محمد احمد عائشه80701201842336008

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيجاموس محمد رمضان محمد80702201841227022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعلي عرب جالل هبه80703201842118165

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيصديق رفيق سعد يعقوب80704201841312095

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيعبد عواد حمزة زيد80705201841227012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيموسى كريم عيسى شهد80706201842139063

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسيروان حيدر طه مرجان80707201842331138

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيامين محمد هللا عبد مقداد هاوزين80708201842331160

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيولى عبد كاظم دالل80709201842104007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمود اسماعيل ابراهيم رؤيا80710201842395051

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسعيد خالد شيرزاد ديرين80711201841302060

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد محمد طاهر ريبوار80712201841303054

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسن ابراهيم يونس هاجر80713201842395131

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيسعيد توفيق الواحد عبد محمد80714201841303111

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيخورشيد ابراهيم ناظم سكاال80715201842340066

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيامين كريم زياد حمه باكو80716201841362001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنات البيان ثانويةكركوكاحيائيعلي غانم حيدر حوراء80717201842179012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيقادر سعيد علي ئاال80718201842136001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد حسين بهروز شيالنه80719201842346030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيحمه مهدى احمد ايمان80720201842340020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد فريدون محمد80721201841002049

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعلي سليمان الدين نور زينب80722201842282067

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمحمود مجيد محمد هانه80723201842342054

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيكريم صابر عباس اميد80724201841022013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيشريف حسين جليل علي80725201841303074

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيجالل عارف فؤاد ئاالن80726201841377002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد عبيد احمد مالك80727201842124037

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيصالح هللا عبد جمعه احمد80728201841007001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيصالح علي سليم سيف80729201841020070

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيقادر عمر سعيد اورين80730201842334023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي نجم الدين عز شاله80731201842331109

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيخورشيد حسين جمال سميه80732201842114042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيجاسم حسن الستار عبد محمد80733201841002048

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين االمين اعداديةاربيلاحيائيشرقي حسن مطر محمد80734311841009049

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيسلطان حسين سامي احسان80735321841010004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمصطفى القادر عبد نعمان شانو80736201842344070

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيصالح وسمي فاضل موفق براء80737201842117012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيخلف رشاد بدر عمر80738181841009057

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيغفور طيفور طارق محمد80739201841315009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيتوفيق حسين علي زينب80740201742119027
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفرج نوري يونس ديدار80741201842334081

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيمحمد عواد جاسم نسرين80742201842109063

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيكاكه جمعه صمد رياس سه80743201841377038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيصالح الدين نور الدين صدر مروة80744201842136014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0المختلطة الصقر ثانويةالدين صالحاحيائياحمد جاسم عون عامر80745181841311018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد هيوا دلنيا80746201842331055

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيكمر ابراهيم نجم مروه80747201842118135

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيالزم يوسف يعقوب محمد80748201841259179

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد علي احمد مادلين80749201842334195

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائياحمد فتاح ازاد نجه له80750201842345050

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيشريف فارس حسيب مروه80751201842365030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيعلي حمه هللا عبد محمد زينب80752201842333028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيصديق رفيق سعد يوسف80753201841312096

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائينجم محمد غالب ئاري80754201841302002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيخليل عادل أكو مروه80755201842334199

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة578.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيشريف احمد صابر دانا80756201851301009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة501.0للبنين االهلية النجاح ثانويةكركوكتطبيقيزينل اسماعيل يشار العزيز عبد80757201851086002

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعمر كريم جبار ايمان80758201852340009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة487.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيبنون يوسف عماد عذراء80759211852090041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيخان سايه قاسم هللا سعد ايه80760201852133007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة485.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكتطبيقيعارف مجيد حسين هاجر80761201852101012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم محمد دلشاد رهيل80762201851366001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد رش حمه هادي ايالف80763201852345013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعلي مام احمد محمود زبيده80764201852340036

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة482.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيالعابدين زين قمبر حسين زينب80765201852106018

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة482.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقياحمد القادر عبد حسين اسماعيل80766201851001012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيسليم هللا عبد سلمان علي80767201851002026

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيرشيد بهرام عزيز هدى80768201852345080

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيرضا عبدل حبيب علي80769201851302043

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة479.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيعزيز محمد خضر طه سوالف80770201852331042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي الدين نجم سوما80771201852345055

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة478.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد كاظم محمد منار80772201852108010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيسعيد ابراهيم محمد االء80773201852352003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيالقادر عبد ويردي هللا مكرم يونس80774201851302087

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد حسن عثمان اسماء80775201852334010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة475.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيعالوي خلف ابراهيم مقداد80776201851003082

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيبكر يونس الجبار عبد بكر80777201851001016

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيعثمان فاضل نوزاد بشرى80778201852331014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقياحمد اكبر اميد هيرو80779201852382020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة473.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد احمد معن ضحى80780201852177012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيحميد شاكر الموجود عبد مخلد80781211851004049

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيفدعوس منشد صالح ميامي80782201852141019

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعلي مجيد كامل دنيا80783201852334037

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي حواس يحيى80784201851304111
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة470.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد جبار أكام80785201851312013

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيرحيم رؤوف احمد شكار80786201751303083

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد ابراهيم اسماعيل توانا80787201851302020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيدانوك محمد انور سيف80788201851005012

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيبرا حميد عامر ر رابه80789201851304040

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيعبدل محمد قادر محمد80790201851303083

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة468.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيعارف الواحد عبد بهجت محمد80791201851008027

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي هللا سعد رؤوف شيردل80792201851304052

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيفرج هللا فتح مجيد نيفان80793201852149024

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيرشيد خورشيد محمود شني ده80794201852334038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيصالح كاظم خالد حسن80795161851020019

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيحسن محمد خالد روشنا80796201852352009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيعلي ولي معروف أواز80797201852338004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد كمال عمر80798201851304071

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيعزيز ابراهيم محمد يونس80799201851301027

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيمحمد حسن مصطفى اسماء80800201852132001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسن احمد مصطفى80801201851302071

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيحسين جبار الكريم عبد برزه80802201852334023

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقينجم عمر هللا رحمة ابراهيم80803201851001001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيياسين محمد عباس عمر80804201851001056

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقياالمير عبد نوري ياسر عمار80805121851030083

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة463.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقياحمد هللا عبد لطيف محمد80806201851001095

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة462.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقياحمد نوري نشأت انجي80807201852117005

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيكاظم هاشم الجبار عبد ضرغام80808231851022020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد كمال شيرزاد شاهو80809201851302038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيفرج درويش احمد بهجت المطلب عبد80810201851302042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيصالح حسين غازي ساره80811201852106022

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيكريم احمد صمد محمد80812201851001072

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة460.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيهزاع صالح محمد قحطان80813201851004041

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة459.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيعودل حسن ولي حمزه80814201851311013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيحسين احمد علي هاجر80815201822137039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة524.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيسالم خلف محمود نداء80816201822204011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة505.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبياحمد إبراهيم محمد دعاء80817201822127005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة498.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخلف احمد علي ابتهال80818201822204003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيخلف عويد كامل ندى80819201822036008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة479.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيعلي عزيز عدنان محمد80820311821066008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيخلف احمد حسين نور80821201822228017

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيهالل هللا عبد سلطان مناهل80822201822204010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيهللا عبد خلف علي ايمان80823201822151003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيجبار ستار محمد شاهين80824201821300015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم محمد يونس80825201821077120

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة470.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيعزيز هللا عبد شكور هللا عبد80826201821365008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيمعروف خزعل شيرزاد سوزان80827201822330021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيكاظم مجيد خليل منار80828201822143026
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيتركي خليل هاشم عماد80829201821200012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيعلي اسعد سعد فيان80830201822334050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيهللا عبد حمود حكيم ايه80831201822120011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0المسائية الريف ثانويةالدين صالحادبيعلي عادل هاشم برزان80832181821337003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيذياب احمد شهاب رجوان80833201821051007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة467.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكادبيحسن فهد عدوان رشيد80834201821067011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة467.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيظاهر احمد رمضان حسين80835201821235012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة467.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيحسين صالح عثمان نغم80836201822201005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة467.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبينوري ناصح احمد محمد80837201821224014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيشكور خضير محمد عمر80838201821076022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيمحمود حمزة هللا عبد شيرين80839201822110048

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيحميد عواد صباح فراس80840201821027015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيمحمد علي حسن امير80841201821215002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيجاسم خليل خميس كمال80842201821203050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيعجاج عيسى حميد ياسين80843201821078139

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيحمد هالل قدير انوار80844201822157004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيمحمد احمد سعد فاطمة80845201822137027

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيجاسم رمضان ربيع سرحان80846201821007045

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيعلي اسعد رعد شيراز80847201822337022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحميد شاكر حازم معتز80848201821079073

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيحسين هللا عبد ابراهيم هدى80849201822144035

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة462.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيخليل محمود علي عذراء80850201822141025

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة462.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيصالح قادر منعم لبنى80851211822137031

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيخلف طعمة اسماعيل امين80852211821205004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد خماس هادي محمد80853201821009100

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمجبل حميد شهاب سجى80854201822139030

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيزريج هللا عبد رمضان رغدة80855201822234002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيالوهاب عبد فيصل فارس المهيمن عبد80856201821062038

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيخلف محمد حميد محمد80857201821211029

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيعباس قاسم الكريم عبد زينب80858201822125022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيمحمد ناصر مرشد فراس80859201821076024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة458.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيابراهيم حمد احسان محمد80860201821228059

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيفؤاد نوري نجاة ايمان80861201822109008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبياسماعيل محمد رسول هللا عبد80862201821310020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيجاني محمد الدين نور هدى80863201822335057

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعلي خلف عيسى نصير80864201821204091

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبي.مطر شويش مشعل عدن80865201822127014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيعبوش احمد محل مياده80866201822150022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيفجوري خلف ابراهيم صكر80867201821201013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيصالح علي فالح حسن80868201821015012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيقادر اكرم عماد مريم80869201822124042

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبياحمد رشيد عدنان ريناز80870201822344017

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة456.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيطلب شويش حميد منار80871201822143025

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة456.0الخارجياتكركوكادبيشكر خلف نجف زينب80872201822401023

2889 من 1838 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة456.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعلي عمر علي نوره80873201822331060

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيجاسم اسمر احمد ابراهيم80874201821216001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيحميد محمد جاسم احمد80875201821076001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيسلطان محمود حسيب مريم80876201822144032

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيخطاب ابراهيم خليل حمودي80877201821076012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد مشيوح هللا عبد80878201821036044

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة454.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبينوري كريم الرحمن عبد ئافان80879201822337001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة454.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيهللا عبد عواد عامر اسماء80880201822106008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة454.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيابراهيم خليل فاضل حسين80881201821016019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةكركوكادبيصادق رشيد ستار سازان80882201822370001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة453.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبينبي حمزة موسى عباس80883201821018018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة453.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبينجم جدوع علي يقين80884201822137040

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة453.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيحميد جاسم احمد براء80885201822113013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة452.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيهللا عبد طه محمد عادل بيالن80886201822337008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة452.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيإسماعيل عاشور موسى منتظر80887201821018039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة452.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيجاسم حسن عطا مساهر80888201821085112

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيفتاح صديق وهبي سركوت80889201821306028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة451.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيجهانكير يوسف اسماعيل اسماء80890201822110004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيهللا عبد نجم نجاة نياز80891201822342039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة451.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيخزعل خلف محمود محمد80892201821085138

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة450.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيخلف محمد احمد أميمه80893201822228014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعرب حميد رشيد آثار80894211822140001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة450.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيعمر ناصر دحام عمر80895201821259154

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيابراهيم خليل احمد رسل80896201822139023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيعليان حمد حمادة اسماء80897201822112001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبياسود غدير غثيث صابرين80898201822141023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيابراهيم سمين حسن إيمان80899201822145002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمصطفى خضر حسين مالك80900201822139044

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيمنصور عبد احمد تغريد80901201822137011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكادبيصالح خلف رجب سرى80902201822172009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيإبراهيم عثمان نجاه زينب80903201822100007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيخلف زيدان حمودي ريم80904201822060001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة449.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبياحمد حمدان ابراهيم هادي80905181721280024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمود صالح هادي هللا عبد80906201821007061

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيمير كاكه الدين نجم صباح شاجوان80907201822332041

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيهللا عبد شجاع علي فاطمة80908201822165011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمرعي اسماعيل حسن وسام80909201821077112

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيمحمود حسين هللا عبد براء80910201822159003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيمجيد محمد سليم ئاسو80911201821366001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبيسليم لطيف ياسين وسن80912201822168021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيصالح محمد نواف حميد80913201821060009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيحميد علي مام طالب نور80914201822107016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيمحمد علي سليمان علي80915181821380015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة446.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعلي خلف احمد الباسط عبد80916201821204048
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة446.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيعلي حسين محمود منى80917201822029003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة446.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيخنجر علي محمد نهله80918201822282033

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة445.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكادبيمحمد فوزي جمال انيه80919201822121001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة445.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيحسين عبد خالد القادر عبد80920201821235019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة444.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيحسن أحمد ضياء جيهان80921201822109012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة444.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيالقادر عبد اسماعيل معروف أسماء80922201822346001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة555.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيعلي صالح خميس سبع80923201841211017

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائيأبراهيم هللا عبد الناصر عبد زمن80924201842034005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيصالح هللا عبد عبود محمد80925181841016074

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعلي حسين لقمان توفيق80926201841002016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة538.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مصطفى بكر مصطفى80927131841242067

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحاحيائيسمين كمال مصطفى نجدت آي نور80928181842135008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد محمود ابراهيم80929171841080005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة513.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيصالح حسن محمود امنة80930201842221005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة513.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيفهد خليل سعدون ذكرى80931201842170008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة512.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمخلف عليوي محمد انور80932201841259037

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيعلي حسين لقمان اشواق80933201842101003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة511.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيامين محمد الدين نصر جمعه بري80934201842331034

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياسعد قادر غالب محمد80935201841304131

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعزيز رضا جعفر افان80936201842345007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعبيد عدنان محمد جاوان80937201842341028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيشاهمار قادر شكر كانياو80938201842363013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيعلي صالح رحمان مريم80939201842330020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيطاهر محمد محمود اسعد ربى80940201842282179

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد احمد وحش صفاء80941201841020071

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي عدنان صابرين80942201842347013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعزيز رمضان عمران يوسف80943201841303153

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة507.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيمعروف عثمان نريمان ونم شه80944201842363011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة507.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيزينل صادق جعفر جاوان80945201842330005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة505.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد ياسين تحسين اسماء80946201842127003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسعيد علي انور محمد80947201841302103

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيرشيد حميد شالل شيماء80948201842128020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيسعيد نامق حسين بناز80949201842332006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة503.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيصالح خلف يوسف نبراس80950201842282193

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة503.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيفرج نجم هللا عبد اسماء80951201842221002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيالحليم عبد علي حمد أحمد80952201841024005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيمحمد عباس صالح هوزان80953201842330024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائياحمد حسن داخل نسرين80954201842340099

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة502.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيحسن محمد محسن اسراء80955201842167004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيعبد كامل ثائر مصطفى80956201841084039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة500.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيمرهج حسين عطيه الدين عماد80957201841045012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة500.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيمرعي حسن هللا عبد علي80958201841035067

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائياحمد شهاب رشيد داليا80959201842114020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة499.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيصالح حسن مطر ليلى80960201842235009
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيتوفيق رفيق جواد الت خه80961201842133015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياحمد علي محمد عدنان ايمان80962201842344015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيصالح رشيد تحسين ساره80963201842344046

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيفخري فيصل وسام هللا عبد80964201841022049

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيعلي هللا عبد نجم بسام80965201841011007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد خلف حافظ سهاد80966201842154028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمراح عباس رجب هديل80967201842139107

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة496.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيجمعه هللا عبد احمد شهد80968201842170018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد معروف محمود سوما80969201842332026

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد علي زهراء80970201842352032

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة495.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيمردان اكبر عوني عباس80971201841045008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة494.0المختلطة الخان ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد حمد عيسى فاتن80972201842206009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيصالح خلف شالش عدنان80973201841025049

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد نجم قحطان سندس80974201842111027

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيشالل محمود اياد حنان80975201842144009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيكاظم هللا عبد حافظ مجتبى80976211841001043

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيجرو عثمان مصطفى سالم80977201841048068

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائيشهاني عكله يوسف خلف80978201841059005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيمحمود الرحمان عبد واثق رنا80979201842120015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيرشيد امين محمد مظفر سحر80980201842332023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيعلي رشيد جهاد زينو80981201842346018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة488.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةاحيائيفرحان جمعه حسن ميعاد80982321842043007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيقيتولي كريم مجيد تارا80983201842352022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيابراهيم بدر جبر عمر80984201841017022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة487.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائياحمد نوري خليفه مصطفى تارا80985201842337002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة487.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد عبيد احمد ايمان80986201842332004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكاحيائيملوك اسد حسين علي80987201841257004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيعلي نايف الرزاق عبد سارة80988201842112023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيمحمد طه ياسين رواء80989201842111018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيمظلوم محمد الكريم عبد مصطفى80990211841031049

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة485.0للنازحين صادق هاشم ثانويةكركوكاحيائيخلف زيدان نوري المعتصم80991201841066002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيفارس هللا عبد الكريم عبد ديمن80992201842352029

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيحسين علي احسان نذير80993201841022092

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيامين هللا عبد عادل ايالف80994201842395036

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعمر علي حسن مروان80995201841303134

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيمحمد القادر عبد بايقال نوراي80996201842174016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيابراهيم امين محمد رشيد سناء80997201842334127

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد برهان شريهان80998201842341049

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسين طارق احمد80999201841060005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيخان كاكه كريم خليل نده خه81000201842344024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعمر محمود يوسف محمد81001201841304145

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيالرزاق عبد الحميد عبد سامي مالك81002201842119041

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد الدين نجم معروف فاطمه81003201842345045

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيامين محمد سيامند فريدون االء81004201842340015
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسن نشأة محمد81005201841045018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيعبد محمد ايسر أيمن81006311841002001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم قحطان اثير81007201841250001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسور حمه رفيق رش كاكه بختيار81008201841302042

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائياسود عايد ماهر نزار81009201841209068

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيعلي احمد ابراهيم فرحه81010201842127033

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين نجات دنيا81011201842128012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيمرعي علي هللا عبد زينب81012201842133018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد رشيد ازاد ايمان81013201842140010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد علي ميادة81014171842242125

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيخضر قنبر عماد ابراهيم81015201841001006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائياحمد خليل هللا عبد ايالف81016201842127008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيسلمان حربي علي هللا عبد81017271841153043

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيجاجان ابراهيم خليل رائد81018201841003023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيعمر احمد الرحمن عبد أيفان81019201842346002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكاحيائيمحمد القادر عبد نوزاد نهاد81020201841300011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائياحمد جالل سيروان االء81021201842340013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة476.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد يوسف خلف محمد81022201841048154

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة476.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيصالح مصطفى لقمان شيماء81023201842363012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجبار خلف فؤاد شهين81024201842334163

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين ابراهيم خالد ايوب81025321841010018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكاحيائيمحمد القادر عبد سربست علي81026201841300008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيمحمد القادر عبد صايغن ايفر81027201842174004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيخلف احمد مجيد خضر81028201841058015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائياحمد حميد شكور ايالف81029201842150003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة474.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيزناو فارس سعدون ارقم81030201841259027

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة474.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيرشيد رفيق حبيب محمد81031201841364010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيصادق سعيد مجيد ميديا81032201842352062

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيشكر عسكر شانلي هدى81033201842104023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة473.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيتوفيق حسن بختيار تارا81034201842363005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة473.0للنازحات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيرشيد جليل محمد وقار81035201842162024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيزيدان ابراهيم تركي مريم81036201842124036

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائينصيف حسين اسعد محمد81037201841259251

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنين يايجي اعداديةكركوكاحيائيصالح حمد خلف الستار عبد81038201841203004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيمحمود حسن بكر ابو فينوس81039201842351014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد محمد محسن رسل81040201842109028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمهدي اكبر علي زينه81041201842121023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيابراهيم حسن موسى عمر81042201841307026

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيشوكت رحمن فاضل عذراء81043211842290037

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيجذل هللا عبد داني التزام81044201841058006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعلي سعدون احمد مقداد81045201841020169

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياحمد عثمان ايوب مريم81046201842180073

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة470.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمود امين محمد يونس محمد81047201841302142

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمونس محمد رحيم نور81048241842220308
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيحديد عبد موالن محمد81049211841282071

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد مجيد هاشم هللا عبد81050201841009031

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائياسود حماده سعدون احمد81051201841020010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكاحيائيخضر ياسين هللا عبد مريم81052201842177025

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة467.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد نجم غصون81053201842150015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد مجيد ايالف81054201742134010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيجبار صباح هيثم الرحمن عبد81055211841054035

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيعباس علي خضر علي81056201841209039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعبود ابراهيم حسام سيف81057171841351065

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيموسى عباس هللا عبد فاطمة81058201842145021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعثمان حسين علي هللا عبد81059201841304085

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيسمين الستار عبد رضا سهى81060211842109045

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0المختلطة الخان ثانويةكركوكاحيائيجواد حمد أحمد ايوب81061201841206012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمد رمضان فردوس81062201842331123

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرشيد حبيب محمد تارا81063201842344021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيسليمان شحاذه سليمان محمد81064201841259162

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيحسين عاصي ناظم سيف81065201851002012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة504.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيسليمان علي احمد شفاء81066201852204004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقياحمد خليل عمار انور81067201851005006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسن فالح هللا عبد81068201851036011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيعزيز هدايت محمد نظار81069201851304102

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم صادق قيس مريم81070201852121029

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيرمضان الدين محي جاسم فاطمه81071201852330016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيحسين قنبر يشار ايه81072201852125005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيمحمد خلف مرشد مصعب81073201851006055

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة484.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيعلي احمد وهاب شكران81074201852175015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة483.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيطه فرحان الفتاح عبد محمد81075201851067015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيرشيد كريم لقمان محمد81076201751067046

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيحسين علي وليد علي81077201851391012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيعبيد محمد فتحي ساره81078201852133023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين علي فالح81079201851036015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيصادق حسن حازم حيدر81080201851017006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد نجم فهد نوره81081201852114050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكتطبيقيامين احمد الدين نجم احمد81082201851014001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكتطبيقيخليف غفور عادل احمد81083201851307002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحسين ابراهيم حسن كفاح81084201851048089

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكتطبيقيعيسى محمد عطوان احمد81085201851059003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيناصر ابراهيم دحام ريم81086201852102015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيجوامير صابر نوزاد دينا81087201852340034

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات العلياء ثانويةكركوكتطبيقيصائل هللا عبد صالح ياسمين81088201852127009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيسمين خلف عدنان ذكرى81089201852106013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيعادل مدحت موفق االء81090201852148006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيخطاب عمير عباس محمد81091201851003068

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى فاضل فؤاد نور81092201852175023
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعلي حمه لطيف تحسين ناز81093201852334090

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيراغب كاظم امير أسماء81094201852395002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيكايم فؤاد ياسين زينب81095201852114023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيعباس خضر سعاد سجى81096201852138030

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقياحمد العزيز عبد عمر ايمان81097201852340013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة475.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيسعيد صديق بكر فاطمه81098201852175018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة473.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقياحمد نامق ناظم ديالن81099201851304039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيعبيد رمضان محمود منار81100201852120027

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد خزوم محمد ساره81101201852139016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيرمضان خورشيد هادي مريمه81102201852365012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيمحمد نعمان لقمان امنه81103201852341006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقياحمد مجيد عثمان ليلى81104201852334087

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة472.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيقادر صالح الهادي عبد عمر81105201851391013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد هالل سعود سناء81106201852106028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيالعابدين زين كريم نجاه زينب81107201852150007

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة470.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيحمد حسين هللا عبد سفيان81108201851004019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيحسين احمد فيصل كريم81109171851144084

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيحسن شريف كريم بشار81110271851014021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم محمد ايمن81111191851078008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكتطبيقيعبد محمد احمد وسام81112201851211024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد نجم علي يسرى81113201852102032

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيخورشيد خضر مهدي مصطفى81114201851305036

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيحسين عبد صالح محمود81115201851022053

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحسين احمد طاهر مسعود81116201851048112

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد صباح قحطان احمد81117201851045003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيولي جالل احمد بناز81118201852345019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيامين حسين جليل سيما81119201852345057

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقيسعيد علي حسين سلطان81120201751310004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين هللا عبد خالد81121201851209053

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيحسين كمر صحاب نهاية81122201852111018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقيزيدان حسين عامر احمد81123211851052002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيحسن ابراهيم عمر حفصه81124201852134011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد سعيد محمد الرحمن عبد دنيا81125201852331021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد صالح رقيه81126201852139010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة462.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيبقايا شاوش ناصر محمد81127201851003072

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد مجيد الصمد عبد مصطفى81128201851390077

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيحسين عواد محمد اسامة81129201851022012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمحمد طه محمود العزيز عبد81130201851048051

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد سليمان عثمان االء81131201852334014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة461.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيحسين سمير طوفان ياسر81132201851200017

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسن عبد حسن صباح81133201851003033

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيطلب علي سليم فاطمة81134201852209003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيمردان فؤاد جنكيز هدى81135201852134050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكتطبيقيسلطان احمد الدين بهاء الحافظ عبد81136201851256010
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكتطبيقيسليمان علي هللا عبد ابراهيم81137201851253001

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيمصلح محمد اسماعيل فاطمه81138201852130018

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعلي جاسم فاضل زهراء81139281852055033

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيصفر مصطفى الدين نور اسراء81140201852134004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي جاسم عباس ياسين81141241751017117

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيوهب القادر عبد رياض زينه81142201852130012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة459.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقيرشيد مجيد كامل فالح81143201851377042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة659.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيمبارك طلعت أوجل اوزنور81144201842102014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة651.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائياحمد سعيد اسماعيل نور81145201842124039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة643.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائياسماعيل صابر مسيب فاطمه81146201742148017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة621.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي شريف كمال ابراهيم81147201841304009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة615.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد طه أحمد محمد81148201841024032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة614.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيجلعو عبد صالح احمد81149201841060004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة614.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيحسين خلف حسن هللا عبد81150201841060016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة613.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيحبوش سالم حسيب الرحمن عبد81151201841020083

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة604.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيكريم علي محمد شنَكين81152201842337012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة600.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيغفور سعيد حسين شاهو81153201841302074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة599.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيهاشم محسن حبيب محمد81154211841009136

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة597.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد عزيز محمد يونس81155201841022099

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة595.0للنازحات النصر ثانويةكركوكاحيائيمحمد شاكر مؤيد نور81156201842168016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة594.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيمحمد سليمان محمد فاطمه81157201842101023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة594.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحمه رفيق الدين عز هوزان81158201842334192

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة590.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيرستم كريم امجد ابراهيم81159181841009002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيخليفه عثمان ستار محمد81160201841307032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعلي صالح غازى اسماء81161201842352007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة588.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيفتاح الواحد عبد الناصر عبد يام به81162201842330003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد خورشيد ساالر الباري عبد81163201841304082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيقادر محمد هللا عبد احمد81164201841312012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيظاهر هللا عبد حسن صالح81165201841025035

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة584.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيمجيد الخالق عبد فريدون االء81166201842128003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة582.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيالدين نور كامل علي زينب81167201842160023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة581.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيحمادي إدريس بشار محسن81168201841004045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة581.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمود مجيد نايف الحكيم عبد81169201841020082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.1للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيعلي خليفه هللا عبد جودت زينب81170201842116015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيوادي محمد رفعت احمد81171201841308005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة578.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحميد جاسم جداع آيه81172211842178008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة578.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيحسن عثمان قادر صمد81173201841302077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة576.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد عزيز قاسم روشنا81174201842140018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيحميد قادر شامل أيه81175201842331010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيمحمد محي سعيد خضر81176201841051006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيعلي صويلح فوزي أحمد81177201841024008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائياحمد الدين عز الدين محي ايمان81178201842333011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكاحيائيمحمود علي محمد شهد81179201842151021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائينجم فاتح محمد نوزاد ابراهيم81180201841377006
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة574.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيسعيد هللا عبد ييلماز يوسف81181201841011048

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة573.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيصادق شين كاكه صابر يوسف81182201841312097

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة572.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيمحمد طه حسن طه81183201841312048

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي القادر عبد جمال شنو81184201842334154

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيقادر رضا الدين صدر الرا81185201842331130

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيعلي كاكه حسين علي جربه81186201842332011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعمر طالب السالم عبد سوزان81187201842334132

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة569.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائينريمان محمد حسين هيلين81188201842347023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة569.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفرج صابر بكر االء81189201842334020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائياحمد محمود صمد سكاال81190201842352041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمحمد حكيم احمد كياكسار81191201841013050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيكاظم حسين عباس ايوب81192201841084005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيمحمد عدوان احمد سامي81193201841035024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيأمين جبار امين محمد احمد81194201841308008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيعلي طيب الدين نجم سمية81195201842140024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنات بريادي ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد ايوب أيه81196201842158001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيمالك مال فاتح محمد ازاد دنيا81197201842382010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرشيد محمد رؤوف شيما81198201842340080

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة567.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيعكلة حنين عايد سعيد81199201841051008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيحبيب حسن صالح احمد81200171841051003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمجيد مدحت محمد ماردين81201201842334196

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي الدين عز الدين نجم ازين81202201842345003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيربيع هاشم جمال هدى81203201842132027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد اكرم ميديا81204201842334209

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيداود حمد خلف هبة81205201842111043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرشيد شفيق دارا الفه81206201842352056

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيزينل احمد شهاب زينب81207201842339008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسليمان رحيم كاظم ايمان81208201842334037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيتقي موسى فالح يحيى81209201841051024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحسن احمد حسن محمد81210201841005048

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيخضر الغفور عبد عدنان زينو81211201842349023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيمهدي رضا عدنان نور81212201842145029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد توفيق صديق ايمان81213201842334032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيابراهيم يونس ختيار به سنان81214201842334128

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة562.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيخضر جمال محمد ايه81215201842111008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيسبع مصطفى صاحب دينا81216201842138027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة560.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيدرويش الدين نور عدنان سارة81217201842331081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيخورشيد العزيز عبد هشام هاله81218201842395132

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياحمد صالح صباح اسماء81219201842341004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسن علي سهيله81220201842334131

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيعلي احمد سواره زانيار81221201841363008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعزيز كريم اسماعيل ندى81222211842109068

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيخورشيد عابد شامل سكاال81223201842346023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيرشيد امين محمد رجب رعد81224201841301010
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة556.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيخورشيد محمود هيرش ئاال81225201842349004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة556.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيكريم احمد جاسم ماري81226201842128021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة555.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائياحمد شبطة فائق علي81227201841020109

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيطه احمد رمضان سميه81228201842349025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيخورشيد قابل سواره سافا81229201842334118

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسن حسين اسعد ريزين81230201842334092

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعودل ابراهيم خليل أيه81231201842334009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيمحمد طالب سربست سوزان81232201842349026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيبالل جبار كاوه شنو81233201842342032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيصالح حميد عادل عليه81234201842395088

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0للبنات السالمة اعداديةكركوكاحيائيحسن حميد وليد امنه81235201842155001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد عثمان وليد محمد81236201841304144

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيصالح كمال محمد بنار81237201842332039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيطاهر فيزه اسماعيل علي81238201841302083

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسين احسان هاوناز81239201842344104

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيمحمد حميد فريدون ايمان81240201842140011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيعالوي خلف علي شيماء81241201842133028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىاحيائيعابد سلطان محمود محمد81242171841052010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيحميد نعيم هللا عبد حسين81243201841239014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيناصر هللا عبد بالل تقى81244201842106024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيهمزه عبيد علي محمد81245201841312070

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم هللا عبد مصعب81246201841020166

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيعثمان نوري محمد برزان عثمان81247201841004036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد شريف محمد هاشم احمد81248201841022008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرحمان سليمان صباح ايالف81249201842352012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيغريب هللا عبد صباح دلنيا81250201842331054

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد عدنان افنان81251201842395017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسن جليل جتين ايالف81252201842395033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيخضر بايز الدين سيف آرين81253201842338001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيكريم الرحمن عبد لقمان روقيه81254201842334091

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيابراهيم خليل اسماعيل ملك81255201842395112

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيمجيد عبود كردي كوثر81256201842138061

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيمحمد سلطان حسن فاطمة81257201842112031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيظاهر هللا عبد عيسى ايمن81258201841025012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيصالح احمد كمال أزين81259201842128001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيهللا عطا سليمان ترك هيام81260201842112047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعزه اسحق سعيد لؤي تقى81261201842118044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيامين حسن دلشاد احمد81262201841311003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد خالد موفق مروه81263201842334203

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيمهدي غائب محسن فاطمة81264201842125020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائياحمد محمود شاكر فاطمه81265201842154037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد علي شالل عذراء81266181842182042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد كاظم الدين برهان زينب81267201842175015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيحسين حسن جالل رون ده81268201842362006
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيحمودي حسين احمد مثنى81269201841200008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيعلي حسن هللا عبد صاحب81270201841035027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيكريم فرج رمضان ياسين81271201841017038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيحكيم فاتح برهان سوزان81272201842139060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيحمد حسين هللا عبد علي81273201841035035

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكاحيائيظاهر محمود سالم علي81274201841062041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيعجاج جالل هادي ماريا81275201842106045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيصالح رحمن يونس رؤى81276211842142007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيحسين حميد ستار محمد81277201841022073

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيقادر محمد عادل احمد81278201841364002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيصالح نايف عارف تحسين81279201841035013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفرج محمد ناصح هافان81280201842334223

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيمردان حسين صالح سميه81281201842120021

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد عزيز نايف احمد81282201841303022

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيجمعه الدين محى غيدان نريمان81283201842349033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيصالح محمود احمد ماريه81284201842138065

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسين جبار سيروان أسيا81285201842334005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائياحمد هللا عبد فؤاد تنيا81286201842348005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيصالح فاتح اشرف م رهه به81287201841362002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد القادر عبد جزا زينب81288201842340049

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيسيدكل حسين مؤيد احمد81289201841304025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين احمد علي81290171841051019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيخلف عباس ابراهيم سميه81291201842117032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيعلي عبد نوري مصطفى81292201841009058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيحسين الدين محي سامان شاناز81293201842352044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد محمد فاضل سوسن81294201842144022

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيمحمد رشيد محمد نياز81295201842364020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد خالد هيوا زريان81296201842331075

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد رجب يونس هالله81297201842348013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمجيد سعيد اسعد شيماء81298201842342037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيكريم هللا عبد نعمان شادان81299201842341047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيحسون عجاج فيصل روان81300201842130016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيخسرو سليمان ستار احمد81301201841303010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعيدان محمود محمد رافع81302201841001070

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيشرهان غانم بشير اميره81303241842111012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحيميد خلف سعيد ضياء81304201841048080

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيالمجيد عبد الرؤوف عبد مهند نمارق81305321842006009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائياحمد هللا عبد مهدي وفاء81306201842330025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيعيسى اعبيد هللا عبد محمد81307181841067062

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيرضا هللا عبد الرحمن عبد هيما81308201842332038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيمنصور حمد حبيب غزوة81309201842102058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمود نجاة َكشبين81310201842340085

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد امين ناصح امين81311201841309020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائياحمد حبيب الدين اركان دنيا81312201842102026
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد طه احمد مصطفى81313201841024043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمود عالوي الكريم عبد يحيى81314201841304176

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيابراهيم حمد مزهر سلوان81315201841065008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيخضر كمال طالل حسين81316201841001052

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0الخارجياتكركوكاحيائيهللا عبد محمود عواد رحاب81317201842401004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد حمد احمد نصار81318201841013077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرحيم نجم علي محمد ساره81319201842344054

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنين االهلية كركر بابا ثانويةكركوكاحيائيمخلف جهاد صباح محمد81320201841021007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيكامل هادي جودت حنان81321201842104006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيولي لطيف احمد هناء81322201842330023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيخان كاكه فتاح بهجت زينب81323201842352033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيصياد مطر عيسى اركان81324201841227002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد صالح عمر81325201841207011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمحمد الحميد عبد عادل زارا81326201842341033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.7عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيرشيد شريف حمه بالل اسماء81327201842282168

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعطية محمد جاسم سيف81328201841022033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيعبود احمد ابراهيم معد81329201841060023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيفرج محمد ابراهيم حسن81330201841304043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيكريم احمد جمال أفين81331201842333003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيابراهيم داود سلمان السالم عبد81332201841200004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيمحمد ياسين هدايت محمد81333201841314017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد عمر زينب81334201842365019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد خالد هللا عبد81335201841259095

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيكريم محمد ناصح أيمان81336201842349006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيامين محمد فاروق هاوزين81337201842139103

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيحسين عثمان دلشاد ريزدار81338201841303055

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0باريس في العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمد إسماعيل مناع81339131841207001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0المختلطة الذهب تل ثانويةكركوكاحيائيعيسى هللا عبد محمد هللا عبد81340201841219014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيخليل الكريم عبد شيت محمد يحيى81341171841351198

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكاحيائيابراهيم خليل علي نجالء81342201842207018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيهادي كريم لقمان النه81343201842334191

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيبريسم سرحان نعمة اديان81344221842165001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيعارف كمال عارف نورا81345201842120039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد عثمان ادريس جوان81346201842340039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرشيد محمد ران كامه نورا81347201842331155

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيصالح سعيد محمد حسين81348201841307017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيحميد زاهر الرحمن عبد فاطمه81349201842106040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيحسين عبيد علي شذى81350201842124027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيحسين اللطيف عبد ابراهيم سيف81351181841067040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد نوري شهين81352201842341053

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيماجد حمود هللا عبد فاطمة81353201842221013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحماد السالم عبد احمد رقيه81354201842118064

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائياحمد علي الدين شمس لكورد هه81355201841311067

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائيابراهيم الدين نور علي اساور81356201842150001
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيعلي صالح جمال مريم81357201842134058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيلطيف يوسف جنكيز اسراء81358201842395008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيجمو محمود احمد مهند81359201841259199

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عمر بدر بيريفان81360201842331038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائياسماعيل الدين نصر ئاشتي ايالف81361201842365007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات سروة ثانويةكركوكاحيائيالدين محي محمد جبرائيل ديانا81362201842152009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهادي الغني عبد بشار عائشه81363171842357179

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيماجد حمود هللا عبد حامد81364201841221012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسين محمد سهيله81365201842111028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيحسين قادر احمد ست هه به81366201841303036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمهدي محمود هالل احمد81367201841030012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائياحمد نجم حكيم زين ئه81368201842351001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيكاظم عبود المجيد عبد ميسم81369201842134072

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمحمد رضا فرمان زهراء81370201842346016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيعلي نامق مؤيد امينة81371201842175004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائياحمد شفيق جمعه ايالف81372201842382003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيسليمان اسود خضير الدين نور81373191841086039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيويس كاكه خليل كاوه روند81374201841363006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد مناع فردوس81375201842211003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيجمعة حسين مسلم حسن81376171841144038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيكوثر شوكت مؤيد رسل81377181842244011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيحمد شهاب محمد وسام81378201841036038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيشكر ميزر السالم عبد اريج81379201842106006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيمرعي حسن حبيب العظيم عبد81380201841007024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيمحمود شكور فتحي زهراء81381201842125009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيامين حمد سليمان نعمان بيالن81382201842365011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيعثمان صبار حازم الدين عماد81383311841011029

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد احمد عاصي يوسف81384201841304177

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيصديق شفيق نجاة هيمداد81385201841302157

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد شكور فالح ايمان81386201842139011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيرحيم سبع عويد هادي81387201841001247

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيدرويش حميد مجيد زينب81388201842132011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيعزيز سالم شيرزاد شانيا81389201842344071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائياسماعيل عزيز الدين عصام محمد81390201841364013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد محمد قاسم81391201841006036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيخلف ابراهيم مهدي مازن81392201841017025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيطه ابراهيم محمد ابراهيم81393171841117001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيابراهيم شكر طارق حمزه81394201841303043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائياحمد عمر احمد مصطفى81395201841013071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيالكريم عبد صابر فارس شفاء81396201842331110

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد بكر ابو سامان ديرين81397201842334082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياحمد جبار رزكار بالل81398201841303034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيدلي داود سلطان شهرزاد81399201842112026

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد ولي نوزاد محمد81400201841309064
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكاحيائيعلي خلف احمد الرحمن عبد81401201841204005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيفارس العزيز عبد كريم حاتم81402171841103023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة627.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقيسعيد طالب جبار محمد81403201851310011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة625.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيعلي صالح محمد الكريم عبد ساره81404201852330011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة623.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيعباس محمد رميض عمر81405201851009044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة604.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيعبد هللا عبد سليم هللا عبد81406201851020062

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة597.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فتاح محمد علي االمير81407201851015010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة596.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقينفل عماش ابراهيم اديبه81408171852051001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة584.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم حسين علي وصف81409201852138060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة581.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيحسن علي سردار احمد81410201751017004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عثمان عمر جرو81411201852333015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة567.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيخلف احمد محمد حمد81412201851020033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيسعيد بكر أبو علي محمد81413201851312093

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيحسين هللا عبد الجبار عبد صالح81414201851026027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد يوسف قادر فاطمه81415201852101007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيحمدان مساهر فندي علي81416201851004035

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد ابراهيم اسعد احمد81417171851051001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيشكر الواحد عبد العابدين زين فاطمه81418201852148044

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيحسين زيندين محسن دنيا81419201852340030

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة556.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيخلف محمد علي موسى81420201851020108

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيقادر غريب حمه محمد ولدان81421201852340071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيطه ياسين عبدالسالم احمد81422171851402001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقيعمر محمد صدام هيام81423201852150010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيطه احمد يونس ميثم81424201851007038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعلي حماده محمود مؤيد81425201851026039

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيكريم هللا عبد لقمان مريم81426201852334089

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيحمود جاسم خالد رشا81427201852106014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيالوهاب عبد خلف حسن صالح81428201851026024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيجبر محمد جاسم أيمن81429201851200002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي صالح طالل هللا عبد81430201851045014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد جمعه نوزاد سوزان81431201852334058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيصادق الدين نجم الدين فخر ايالف81432201852334017

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيحمادة يوسف محمد اثير81433201851029004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد نافع مروه81434201852138047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيطعمه نايف اسعد يوسف81435171851051023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0للبنين المسائية المالذ ثانويةديالىتطبيقيحمد حسين علي عامر81436211851283003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0للبنات هاجر ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمد غازي ايفان81437201852150003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد احمد جمال يوسف81438171851051024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد المعين عبد احمد سايه81439201852352011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقييوسف محمود محمد يونس81440201851016032

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيمدان محمد ذنون باسم81441171851051006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيصالح حميد كريم وسن81442201852141027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىتطبيقينصيف جاسم جمعة فؤاد81443211851282010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيمحسن صالح هللا عبد مريم81444201852208010

2889 من 1851 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكتطبيقيسلطان محمد نصيف محمد81445201851060015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيشبيب محمود نجيب انمار81446201851003013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد كريم جمال ئاشتى81447201852331001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيحماد كريم محمد رقيه81448201852157005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيسمايل مولود دلير سميه81449201852349018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيحسن خالد صافي ليث81450211851088014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحماده هللا جار يوسف سيف81451201851025019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيحسين شريف يوسف نورا81452201852148053

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيمرشد مجيد غازي اسراء81453201852157001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة المختلطة ليو خاكه ثانويةكركوكتطبيقيامين احمد الفتاح عبد يوسف81454201851373011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيجاسم عبد صالح احمد81455201851022006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقياحمد سلطان حسين دعاء81456201852177008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد طارق زين ئه81457201852331003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيعلي محمد فيصل ورقاء81458201852177020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0للبنين علي تل اعداديةكركوكتطبيقيزوبع احمد ابراهيم احمد81459201851035002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيرشيد طالب فاروق عمر81460201851303050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيخلف محمد فاضل نور81461201852139033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنين المسائية المالذ ثانويةديالىتطبيقياحمد صالح مهدي ثابت81462211851283001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيطاهر الرحمن عبد احسان عائشه81463201852120020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقياحمد محمد رمضان اخالص81464201852134003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيحسن صمد فؤاد ايفان81465201852352004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيعبد هللا عبد الرزاق عبد يوسف81466171851051025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيخضر هللا عبد نجم مصطفى81467201851009064

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقياسماعيل حمدي رجب ايناس81468201852154006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمود حسن جبرائيل مريم81469201852334088

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيسلمان حمدان ابراهيم ايوب81470201851006013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحميد محمد عدنان علي81471201851048071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعرب محمد علي انور هيلن81472201852340069

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيمحمود محمد صالح حسن81473201851009020

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيحميد دهام محمد علي81474201851009040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيزعال عالوي فيصل هيثم81475201851016031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيياسين حسين سعدي سفيان81476201851020043

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيخضر هللا عبد ثامر مريم81477201852138049

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيصالح جمعة احمد انور81478201851020018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0للبنين طوبى اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين علي محمود81479211851087024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسن سعيد لطيف النه81480201852331053

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيزيدان محمد جاسم المعين عبد81481201851008019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيفاضل كوثر االمير عبد محمد81482201851017033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيعمر محمد صدام ريمه81483201852121013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحمود جاسم خالد معن81484201851003081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيحبيب ياسين سعدي أثمار81485201852027001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيشريف حمه محمد فؤاد مزده81486201852348019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيروضان احمد محمد منتصر81487211851243012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيحمادي صالح عماد بيداء81488201852144004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقييوسف احمد رياض سالم81489201851025018

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكتطبيقيعزيز عمر غازي يوسف81490201851314025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقيغيدان الوهاب عبد محمد سوز81491201852140024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيصالح عفان علي زينب81492201852144008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيذيب خضير حبيب فاروق81493201851067012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكتطبيقيعبد فاضل غزال لطيف81494201851257025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيحبيب محمد خالد كاظم ريزين81495201852365004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيورور طالل حسين أحمد81496211851229001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيحسن ابراهيم عواد حذيفه81497201851204010

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيسمين حميد نهاد نور81498201852157015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيشريف محمد حسن زينب81499201852167007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكتطبيقيجاسم جابر قيس عمر81500201851250007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيعلي قادر احمد علي81501211851022015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيسليمان محمد صفاء مالك81502201852125015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيقادر نائف سواره نده خه81503201852332004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكتطبيقيجاسم جابر قيس هارون81504201851239033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكتطبيقيسالم خلف علي ايمان81505201852204001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيحميد محمد جالل االء81506201852133004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيطالل جبير محسن علي81507271851007077

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيعباس حسن محمد آية81508211852243002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيجبار صالح نجم سجى81509201852282081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد الحميد عبد حسن ناظم81510201851020110

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيخليل جاسم محمد احمد81511201851006008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عمر محبر سندس81512201852208006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد ولي اكرم شبين َكه81513201852346014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيجواد جهاد يونس مراتب81514201852027004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم خليل احمد صالح81515201851211012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيحمد محمود نوزاد محمد81516201851304095

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيعلي جبار سامان رمضان81517201851259093

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقينصيف شاكر مخلد الرحمن عبد81518191851020042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيصابر فاضل محمد حنان81519201852139009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم خليل احمد محمد81520191851066038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فرحان محمود محمد81521201851003071

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0المختلطة االسالم نور ثانويةديالىتطبيقيحميد مجيد بهجت محمد81522211851243009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةالبصرةتطبيقيكريم حميد هاشم حميد81523161851103007

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيحسن محمد علي اسراء81524201852114003

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيبكر محمد قاسم ئاكؤ81525201851304002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيحمدي محمد كريم رواز ده81526201852348013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عطا ساير مخلف ولياني81527191851067057

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد عثمان محمد سوزان81528201852111012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقياحمد مصطفى رشيد أمينه81529201852345002

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيصالح محمد جعفر قادر شاناز81530201852345060

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقياحمد عطية خالد محمد81531201851022042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكتطبيقييابا محمد سردار ايالف81532201852140008
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيرشيد امين جبار علياء81533201852138038

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقياحمد عادي ثامر سميره81534201852133024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيعباس مسمار سالم حيدر81535231851186012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن رشيد زكريا يحيى81536181851037012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيجواد علي سلمان الدين نور81537211851054036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد صالح رجب عماد81538201851020069

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيكريم حمه امين عثمان المؤمن عبد81539201851303047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيخضر محمد كاظم ايالف81540201852348004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقياحمد مصطفى رشيد االء81541201852345008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيحسين فريق كامران شهله81542201852334073

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيمحمد مطر حسان فالح81543201851017025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة669.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمحمد خليفة حميد وليد عائشة81544201822117032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة669.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيعلي محمد ياسين سوالف81545201822333033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة656.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيمحمد رؤوف فهمي نور81546201822130037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة646.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيامين محمد جعفر سازان81547201822346029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة645.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيحسن الرحمن عبد دلير اشنا81548201822346006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة639.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبينجم عيدان موفق ساره81549201822117025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة637.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكادبيعلي حسن محمد ساره81550201822160007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة636.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيجمال الرحيم عبد علي رؤيا81551201822108008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة633.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبييادَكار شامار أميد النه81552201822334052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة633.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيعلي كاك جميل اسو اسماء81553201822365004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة632.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيعزيز عبدل سردار سناء81554201822372006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة627.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيضاحي يونس خالد كوثر81555201822159005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة626.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيسبع خلف ظاهر ضمياء81556201822157024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة623.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيهللا عبد ياسين خالد محمد81557201821201030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة622.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبياحمد عواد صباح نور81558201822137036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة622.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد عباس شيرزاد نور81559201822346049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة620.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيعلي فريق شيركو سارا81560201822335024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة620.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيخورشيد محمد الخالق عبد االء81561201822124005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة620.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيحسن بايز سالم ايمان81562201822334016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة618.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيعاصي حمد شهاب جميله81563211822251003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة616.0للبنات الشروق ثانويةكركوكادبياحمد علي حسين اديان81564201822149001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة613.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيمحمود محمد حميد نبأ81565201822177025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة611.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيمحمد حسن ناظم نَكه شه81566201822335033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة611.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيقادر شكور لطيف داليا81567201822338014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة609.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيمحمد ماهر راصد داليا81568201822108007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة609.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيتوفيق الكريم عبد برهان زينب81569201822333023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة609.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيمحمد جليل احمد مروه81570201822331058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة607.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيهللا عبد علي كامل زهراء81571201822352019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة607.0الخارجياتكركوكادبيابراهيم هللا سيف علي محمد سناء81572201822401032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة606.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيمحمود مجيد ناظم ندى81573201822104021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة605.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيفرهاد كريم عدنان ايمان81574181822203002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة604.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيداود وسمي صالح روكان81575201821079030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة604.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيكريم حكيم نعمان محمد81576201821313090
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة604.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيحمد حسن عمر نهايت81577201822349021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة603.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيمحمد احمد فاخر مزده81578201822341039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة603.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعباس الخالق عبد شورش مزده81579201822331059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة603.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيكوثر هللا عبد اياد مريم81580201822111027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة602.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيخضر محمد محمود زينه81581201822109023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة602.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيحسن احمد يوسف سرمد81582201821215007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة601.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد حمد قتيبه81583201821079054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة601.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيرشيد عمر حيدر أيه81584201822334007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة601.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيتركي ابراهيم اسماعيل تقى81585101822118026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة601.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيشعبان صبحي يالجن يلدز81586201822143033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة599.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيحسون عجاج حسين بيداء81587201822100003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة598.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيحسن طه قحطان فائز81588201821077078

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة597.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيوهاب محمد واثق زهراء81589201822132004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة596.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبياحمد عزيز ازاد فين ئه81590201822331005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة596.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعمر رشيد محمد خطاب عمار81591201821079047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة595.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبييونس خلف كريم حنان81592201822109013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة594.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيالوهاب عبد فيصل جمال زينب81593201822167009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة594.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيحسن الستار عبد ساالر روشنا81594201822340046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبينوري معروف هيوا سوما81595201822352025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة592.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيرشيد نجم لقمان هدى81596201822346051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة590.0كردية دراسة للبنات رده روه به  ثانويةكركوكادبيهللا عبد نجم محمد بيمان81597201822353005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة590.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبيالعابدين زين خلف جاسم أحالم81598201822168001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة590.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيقاسم مصطفى كمال حسن81599201821079024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة590.0كردية دراسة للبنات رده روه به  ثانويةكركوكادبيفتاح حميد عادل حنان81600201822353007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة589.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيشكور رحمان بختيار ديانا81601201822335019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة589.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمنصور موحان صهيب أيالف81602201822117002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة589.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيعلي احمد مطلك سارة81603201822138025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة588.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيحسين حمد صحاو حسين81604201821200006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة588.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيتركي حمد غازي حمد81605201821077033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة587.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيصالح عباس صباح ساره81606201822159004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة587.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيدرويش خضر محمد سندس81607201822109027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة586.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيامين محمد شكر ابراهيم هدى81608201822335055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة586.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيمحمد حسن محمد عمر81609201821011030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة586.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمراد حمه هللا عبد برزان ايفان81610201822139010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيمجيد محمد فالح ايمان81611201822330008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيالوهاب عبد فيصل مثنى اسماء81612201822102003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعزيز عادل عامر رؤيا81613201822124015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيولي فائق محمد سبأ81614321822020019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة584.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيحميد داود سليم وسام81615211821074096

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة583.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيرضا محمد ادهم ابراهيم اميد ايمان81616201822110015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة582.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمد صالح محمود ياسين81617201821007116

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة582.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيخورشيد محمد حسيب ئاسيا81618201822334001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة581.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبينجم درويش الكريم عبد سامان دنيا81619201822138018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة580.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيحسن فليح عباس ساره81620201822148035
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيعطوان حسين سامي ايالف81621201822117006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيصالح محمود طيب عبير81622201822106038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيخليل ابراهيم الرزاق عبد فاطمه81623201822148048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة578.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيحسن محمد قيصر الدين صفاء81624201821035028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة578.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيسليمان عمر ادم يسرى81625201822365032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيامين محمد جعفر هوزان81626201822346052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة577.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيعيسى اعبيد رافع تيسير81627201822220005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة577.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيجبار ستار تحسين اسماء81628201822335002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة576.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعمر الصمد عبد جوهر ايالف81629201822331014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة576.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبيلطيف فاضل فرمان ميديا81630201822348010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيصالح محمد ابراهيم امل81631201822334012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيمحمد خضير محمود احمد81632201821076007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحسن محمد خلف نظير81633201821079074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة575.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيهللا عبد هياس عباس سوسن81634201822139032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة573.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم ياس ريام81635201822110025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة572.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيجوهر بكر ابو عدنان بناز81636201822335006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة571.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيهللا عبد حمد  هللا عبد عثمان81637201821027011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة571.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيغدير عباس سعيد علي81638201821015033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيحسين هللا عبد نزال ماري81639201822106043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيجاسم مردان الدين عز نديمه81640201822114042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة569.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكادبيخلف حسون هللا عبد ازهار81641201822172002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة569.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبينامق فائق هجران سازان81642201822150011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة569.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيعباس بللور باقر جنان81643201822145007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحمدي هللا عبد علي رؤيا81644201822102015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةكركوكادبيحسن عمر صباح نجه له81645201822360009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة567.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبياحمد فاضل عباس ليزان81646201822331057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيكريم عزيز محمد دريا81647201822341020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبياحمد خورشيد احمد هدى81648201822348011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيكريم عزيز غازي بهشت81649201822341012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة566.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيعلي صديق ادريس اسماء81650201822333005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيرشيد محمد قادر االء81651201822346008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيخضير خلف عدنان لؤي81652201821201026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيعباس فاضل سعاد مروه81653201822106044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيهللا عبد مجيد حميد شيماء81654201822120024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيعاصي عثمان سعيد هاجر81655201822201006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيامين حمد محمد قادر سارا81656201822331037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيعزيز احمد محمد ضفاف81657201822157023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيعلي الدين عز عماد ايالف81658201822113010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة564.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيرضا حسين محمد نور81659201822109040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكادبيساقي محمود ابراهيم زينب81660201822395013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيعباس الخالق عبد عماد وسن81661201822114047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيخورشيد محمد مقداد تارا81662201822140015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة562.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيصبح حسين عدنان زينو81663321822020014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة562.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيحسن احمد سامي فاطمه81664201822104016
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة562.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيرفيق عادل محمد ميسم81665201822138043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة562.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيخورشيد مصطفى حسين بيركول81666201822114013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد جليل كرم ايمان81667201822340017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبياحمد غائب حميد طه81668201821200010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيصابر حسن يوسف إبراهيم81669201821018001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيكريم مرشد زكي زينه81670201822120019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة561.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيهللا عبد الدين عز هللا عبد مروة81671201822144031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة560.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيعزيز محمد اسود سميه81672201822333031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة560.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيابراهيم جمعة صبحي مصطفى81673201821022074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة560.0المختلطة رنجي ثانويةكركوكادبيعلي محسن احمد اخالص81674201822237001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيهللا عبد مصطفى يوسف سونيا81675201822331043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيحسن فريق نجاة نور81676201822150023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيدوالب حسين ذياب عامر81677201821035032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبياسماعيل عبيد أياد أفان81678201822332006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيحسن حسين نوزاد جيالن81679201822340029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيصالح احمد فايق شروق81680201822130022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيعلي خلف عبود ابراهيم81681201821025002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحميد داود عثمان منتهى81682201822102034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيخفيف جمعه رشيد سميه81683201822101010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخلف محمد عواد محمد81684201821204080

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0للبنات حفصة ثانويةكركوكادبيحسين محمود محمد عمشة81685201822176010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيمولود حمه عمر مولود ساره81686201822382032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة556.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيرشيد عزيز ياسين شناي81687201822132009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيامين العابدين زين عماد نورا81688201822106049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيحسين صالح لطيف اسراء81689201822331009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيمحمد أسماعيل رمضان زينب81690201822346025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيجمعه جالل عزيز هيفاء81691201822330043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيمحمد حسين قادر زينب81692201822330017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيامين محمد خضر فالمرز سيما81693201822349015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيمحمد سليمان فكرت عائشه81694201822140032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيسالم الدين عز الدين سيف دنيا81695201822340037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيمحمود احمد طلعت لويست هه81696201821366005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيهللا عبد احمد ابراهيم بشرى81697201822114012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيمحمود خلف حكيم الصمد عبد81698211821250011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة551.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيرضا عثمان محمد فاطمة81699201822333037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيخورشيد مجيد دارا هانا81700201822334055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيبكر جمعه هادي عدنان81701201821033049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيمحيميد ضاري أسعد ايه81702201822104008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمرعي رجب قاسم دنيا81703201822117018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيأحمد القادر عبد حكمت اسماء81704201822382006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيحسن كاكل طاهر سوالف81705201822331041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحسين اسماعيل بشير مشير81706201821025074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيهللا عبد رحيم عدنان اية81707201822141007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبياحمد عاشور احمد طيبة81708201822137025
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيعلي اسعد لطيف ريان81709201822110026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيمخلف محمد جاسم عادل81710201821216034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيرشيد الدين صالح واثق غفران81711201822120025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيمنصور هللا عبد حسن مناهل81712201822137033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد الدين نصر الدين عز قاسم81713201821314019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبياحمد مجيد محمد شاناز81714201822344024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرحال أحمد مزهر مريم81715201822124043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخضر علي نعمه ابراهيم81716201821204002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد رفيق فاخر فرميسك81717201822340082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيمعروف شريف محمد ايمان81718201822331018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيعلي قادر محمد مريم81719201822110066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبيلطيف علي حسين حنين81720191822173004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمحمد جمعة نوزاد اريان81721201821311017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيهللا عبد عيسى احمد شفاء81722201822282032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة545.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيشكر احمد عمر رائدة81723201822177012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيفتاح مال صابر فؤاد االء81724201822107003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيعلي عمر دلير امينه81725201822365005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيغفور موسى نجدت نورجان81726201822148057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيعزيز جهاد يلماز محمد81727201821081059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة544.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيفرحان عباس ماهر ايناس81728201822141008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيرمضان محمد عمر كوثر81729201822335044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيحسن مصحب محمد أيالف81730201822282039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبياحمد محمد علي احمد81731201821079009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيصفر عسكر العابدين زين فاطمه81732201822157027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكادبيولي هللا عبد عزيز اسراء81733201822395004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد عواد عبد يعقوب81734201821016089

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيالرزاق عبد قدوري اركان ليث81735201821081049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة542.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيمحمد القادر عبد تحسين بيستون81736201821300008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي رشيد محمد صباح زيان81737201822340050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيعلي حسن طه نسرين81738201822113041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد وسمي شيماء81739201822161013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة541.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكادبيبهجت جهاد جنيد فاطمه81740201822395022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيفارس كريم يوسف توانا81741201821313038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيقادر محمد نجاة ايمان81742201822347002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيسعيد مصطفى جهاد هاوري81743201821311138

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيجاسم نصيف نزهان رفل81744201822110024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبياسماعيل خان حمه فهمي دريا81745201822330013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيهللا عبد عمر عسكر يمان به81746201822333015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيمصطفى أحمد محمد عصام81747201821027013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد رمضان نعمان شيالن81748201822334045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيابراهيم علي خلف امير81749201821204015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيحميد سعيد محمود أفنان81750201822346002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيرمضان جبار محمد سحر81751201822109026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة537.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيشهاب احمد عادل امل81752131822171001
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيمحمد علي ريبوار بشرى81753201822349005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمحمد خضر احمد خضر81754201821077035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيعطوان ناجي خالد ضحى81755201822101011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيبتال نواف خميس علياء81756191822184011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبيرجب معيوف عامر امينه81757201822170004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعارف هللا عبد علي آيه81758211822179004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيولي عباس طاهر شيماء81759201822352030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيفالمرز جاسم غالب ديالن81760201822124014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد فاضل حازم81761201821250023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيجتاب جمعه عدنان لمياء81762201822106041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيحميد صالح خالد اخالص81763201822106004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيهللا عبد صبحي صالح هللا عبد81764201821085058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيهللا عبد سورك عادل هميشه81765201822347021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيحسن عجيل هللا عبد فين ئه81766201822337002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيحسين اصغر محمد ساره81767201822141019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيحميد علي خضير سماح81768201822137021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيمحمود عواد راكان صفوك81769171821032033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيموسى كاظم فاضل ايالف81770201822125006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحسن امين محمد عباس ماهي81771201822110062

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيجبار نوري بهروز شيماء81772201822340074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيكريم عزيز طارق زينة81773201822334035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيغيدان كياني جهانكير حنين81774201822330012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيسعيد صابر نجاة اريان81775201822138003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0الخارجياتكركوكادبيعبدهللا محمود عواد نهضه81776201822401052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيسمين رشيد مجول نور81777201822109039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيحميد مولود فارس يعقوب81778211821027044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات األهلية المعارف ثانويةكركوكادبيشاكر عثمان خالد ايمان81779201822123003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيجوريد خميس نزهان قصي81780201821085087

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيحسين محمد مصطفى اسراء81781201822117004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبياحمد ابراهيم العزيز عبد شيماء81782201822330025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيحسن هراط زكاع وليد81783201821085127

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيكاظم سعدون سامي حيدر81784201821079028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيصادق غريب حمه نجاة هاجر81785201822143029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيخورشيد عادل جمال زينه81786201822150008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبياحمد حاضر حسين ناصر81787201821051021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيكنجة رشيد احمد زينب81788201822342018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيامين قادر جالل نخشين81789201822349020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيابراهيم داود عبد زبيدة81790201822177015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيمحمد كريم رمضان محمد81791201821313071

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحمد دبو جهاد الرزاق عبد81792201821079039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيقادر رحيم حمه ناظم سوزان81793201822340060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيقادر صالح محمد الدين صالح زينب81794201822340052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيمصطفى شبيب منشد فرقد81795201821022047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيمحمد حبيب بالل احمد81796201821079005
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيحسن حسين يشار اخالص81797201822141001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيرمضان كريم دلشاد سارا81798201822347012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد صابر نوزاد شهرزاد81799201822340071

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد رمضان دانية81800201822177011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبياحمد عزيز محمد مصطفى81801201821259209

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيصالح محمود شاكر احمد81802201821201004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيغفور الدين حسام ايلماز مروة81803201822111025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيسعد محمود شكر محمد حسين81804201821085032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيهادي هجران عمر رؤيا81805201822125016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيخضر محمد هاشم فؤاد81806201821016055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيحسن حمود ياسين تونس81807201822157008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيحسون حميد طه ايمان81808201822109006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيديج حميد شحاذه نورا81809201822159007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيعلي احمد خالد هبة81810211822099060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيمحمد توفيق محمد النه81811201822341037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيعصاف الدين بهاء احمد ايالف81812201822120008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيعيسى اعبيد محمد زينب81813201822220007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنين بابا كوزلو ثانويةكركوكادبيحسين محمد اكرم عبدهللا81814201821032014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيمحمد رفيق مصطفى ماريه81815201822344030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيعلي حسين صدام سبأ81816211822251004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيحسن صائب طلعت دريا81817201822120014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيعسكر عزيز علي زينب81818181822203010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيياس رشيد طالب اسحاق81819201821200004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبياحمد الرحمن عبد عامر زينب81820201822114021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيعلي سيد حسن حازم سيما81821201822363009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة523.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد نجم احالم81822201822138002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة522.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبيحسين ميران احمد ايمان81823201822348003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبياحمد علي هللا عبد نَكين ره81824201822346021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد كامل بنار81825201822335005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيمحمد الفتاح عبد القادر عبد مصطفى81826201821085116

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيجانح كردي حسن كفاح81827201822130033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة521.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيمحمود احمد كريم رواء81828201822114019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبيقادر محمد ازاد ايفان81829201822362002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيجوهر حاجي كاواني اسيا81830201822364002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيرمضان احمد محمود فاطمة81831201822344027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيشيت احمد قيثار اسماء81832201822125005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيهللا عبد غازي شوان سيما81833201822347014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيحسن سليمان الجبار عبد رحاب81834191822192005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيرحمان رضا اسماعيل افراح81835201822331011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيكرم أحمد ياسين أفين81836181822383053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبينجرس صالح عواد فوزية81837201822177019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيجبار محمد قادر أرام81838201821313019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيأحمد هللا عبد متعب نداء81839201822202008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعبيله هزاع محل نسرين81840201822124048
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيصالح هللا جاد احمد حسن81841201821204026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيامين محمد محمود امين روزان81842201822340044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيامين محمد نادر شيرزاد اري81843201821306014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيفارس خورشيد عجيب زانا81844201821372005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيهللا عبد فندي مالك احمد81845201821079011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيالعابدين زين الدين نور هادي اسماء81846201822167005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيمحمد محي سعيد احمد81847201821076003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيبكر الملك عبد عرفان بكر81848201821224003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيجمعه محمد علي رنده81849201822137013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيحسن الكريم عبد جاوسور زينب81850201822143015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيخلف محمد حسن سند81851201821022028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة517.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيهللا عبد ماجد صالح احمد81852201821204006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيخليل جليل جالل فاطمة81853201822332044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيمحمد طارق شيرزاد شهله81854201822346037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد شاه احمد مسعود هيزه81855201822334059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيرحمان عثمان بكر ابو نيان81856201822340090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيعلوان شاكر الكريم عبد فاطمه81857211822290021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيعالوي محمد صالح سالم81858201821077040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعيسى عبيد احمد محمد81859201821204072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيهللا عبد خلف زيدان اية81860201822144007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعلي بابا طاهر أياد ساره81861201822124023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيمحمود مجيد نايف امير81862201821020017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمرعي هللا عبد سعدي محمد81863201821077095

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيحميد ابراهيم جليل محمد81864201821079059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبينوري كوخه محمد هوشيار بروسك81865201822365007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيدرويش أمين كريم دريا81866201822382025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيعلي محمد حسن مروه81867201822333041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيكريم شاكر برهان زريان81868201822344018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيعلي عباس برهان رؤيا81869181822182009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيهللا عبد يوسف سليمان شهد81870201822144025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعيدان جمعه صادق فاطمه81871201822124035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيصالح حمادي حسين بدور81872201822161007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبينصيف خميس هللا عبد هويه81873201822109043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيولي شامار رفعت جيهان81874201822382021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيحسين عسكر حسين فاطمه81875201822334048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيتوفيق محمد رعد آيه81876201822340004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيحمادي احمد مكي ايه81877201822282034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم صالح نزيه81878201821204090

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيحسين ولي اسماعيل ميالد81879201822139045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيجواد خلف بدران عمر81880201821200013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيمعروف مجيد محمد اخالص81881201822333003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيالدين نصر الدين صدر بشتيوان آفيسته81882201822331003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيشريف علي محمد برهان أفان81883201822331001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيطعمه حسين هللا عبد ايه81884201822109009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيداود اسماعيل صباح فاطمه81885171822232054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيعزيز مجيد ماجد امنه81886201822139008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيارديني محمد جاسم احمد81887171821018009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيعباس مسعود نجدت رافت81888201821203025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيحسين فرحان علي ياسر81889201821216072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيرشيد رحيم صباح فاطمه81890201822330028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيهللا عبد خلف هذال عذراء81891201822106039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيصالح ضاحي مهاوش يازي81892201822159009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعجاج جالل ربيع رامي81893201821079029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيخضر حسيب محمد عباس81894201821364007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيحسين مصطفى شعبان منى81895201822177023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبييوسف عيسى محمد كردي81896201821204068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيتوفيق صابر فائق أفين81897201822340002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيصالح حمه ازاد ايمان81898201822333010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيأحمد حسين فتاح كرار81899211821052021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيعزيز الوهاب عبد محمد ابراهيم81900201821224001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيهللا عبد حسن الكريم عبد افنان81901201822139006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمود حسين عامر حسن81902201821036018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيعثمان عجاج حميد نوفل81903201821201040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيامين احمد فؤاد مزده81904201822335049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيعزيز عمر ريبوار ئاسيا81905201822335001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيخضر حرجان حربي ريم81906201822104015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيكاطع ابراهيم هللا خير مروان81907201821020128

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيعثمان عجاج علي احمد81908201821260002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد حسين كردي هللا عبد81909201821204053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيمحيميد حسين بزيع لمياء81910201822108020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيرضا رحمان لقمان هيفى81911201822342043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيمحمود صالح محمد زينب81912201822332030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيامين احمد الفتاح عبد أالء81913201822352003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيمحمد شريف علي هيفي81914201822335058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيهللا عبد رمضان بكر سارا81915201822366002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيابراهيم فاضل نوري طه81916201821234016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيخضر اسماعيل حويز اصاله81917201822154006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيهللا عبد ابراهيم سامي صالح81918201821017021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيعلي محمد صباح فيدان81919201822110060

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحسين علي جبار اسين81920201822110006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيحيدر نورالدين جهاد ذاكر81921201821051006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة508.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيعباس صالح محمد سفيان81922201821007048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيمحمد هللا فتح جمال آيه81923201822338004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبياحمد غريب حمه جوهر زهراء81924201822365016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيمحمود أمين القادر عبد يدا شه81925201822352027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيبرزو حسين نوزاد هره به81926201822138011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيمحمود شكر ذيبان محمد81927201821027016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمختاض مزعل خيون زينب81928201822139027
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيخالد حسن فالح رويده81929201822234003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيعواد احمد سلمان محمد81930201821015049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيغدير احمد جواد سالم81931201821211018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيابراهيم جميل هاشم زبيده81932201822154014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيإسماعيل غفور فاتح ئاشتي81933201822382002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيشريف عزيز وريا بريا81934201822331020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيمصطفى هللا عبد هاشم بهار81935181822182007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيرضا عمر جهاد خوناو81936201822340033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبيالدين نجم خزعل عماد عبير81937201822339009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبياحمد محمد عمر شبين كه81938201822341036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيحسن عبيد عواد شيالنه81939181822383038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيعمير سلطان السالم عبد معتصم81940201821085118

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيعلي خالد سهيل حسين81941201821079026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة505.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيرستم فاتيح عدنان فاطمه81942201822330030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0الكردية الدراسة- الخارجياتكركوكادبيصالح نوري محمد عثمان سوزان81943201822403005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيخلف ابراهيم خالد محمد81944201821011039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيعالو عباس مصطفى مريم81945201822159006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبيحسين اسماعيل حسن اواز81946201822339001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة للبنات خاور ثانويةكركوكادبيامين صالح ابراهيم زيانه81947201822343001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيسليمان عزيز فارس تاو هه81948201822365030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيعلي محمد عباس بيان81949201822346012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيالدين فخر احمد جودت هاجر81950201822117045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيعلي محمد صالح احمد81951201821026005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيغفور حميد جمال محمد81952201821033070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيجاسم علي محمد صداد81953201821204046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيسعيد الجبار عبد اكرم أمل81954201822334013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيحمود مطلك عدنان عبد81955201821022037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيعلي عباس خليل عيادة81956201821033064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيسعيد محمد سيَكول ناسكه81957201822346047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيهاوار قادر فريدون سونيا81958201822331042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبييوسف حمد محمود نور81959201822352033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيالرحمن عبد شروان محمد جنة81960201822143011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيابراهيم عيسى يوسف اسيل81961201822141004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحمودي حمد امير فاطمة81962201822110055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة502.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيحميد نامق وهاب محمد81963201821300022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكادبيحسن الشهيد عبد محمود زهره81964201822395012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةكركوكادبيرش كاكه هللا عبد أرام ئيمان81965201822360001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيسيده مصطفى عثمان دلكش81966201822337012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيشالل محمود فوزي محمود81967111821034058

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيعبدهللا حمد طه سامي81968201821027008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيمحمد قاسم احمد سحر81969201822157019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبياحمد مديد حسن نجاح81970201822036006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيصالح شكور نوزاد مصطفى81971201821015064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيولي الواحد عبد عماد ايمان81972201822124008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعمر هللا عبد الكريم عبد فردوس81973201822340081

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيجوامير احمد سامي زينو81974201822344021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيمولود هللا عبد فاخر زريان81975201822331035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعالوي احمد حسين بكر ابو81976201821009002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيجميل طلب علي نور81977201822177030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيخلف حسين القدوس عبد وليد81978201821221038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيحميد عطيه ياسين لؤي81979211821250018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيمحمد خلف فرحان مصطفى81980201821220032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيصالح محمد مدحت محسن زانا81981201821311052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيابراهيم محمد هاشم هدى81982201822154029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيمحمد حسن فالح سهى81983201822113028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيسحاب عطية عزيز يوسف81984201821022085

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم ربيع ياسمين81985201822167027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة499.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيحزام حسن هللا عبد عمر81986201821035043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيصديق نايف احمد اسراء81987201822106005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيعمر حميد محمد مريم81988201822101016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيحميدي ادريس هاشم عمر81989201821035045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيهللا عبد سورك عدنان هافان81990201822347019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكادبيعلي محمد عثمان نك ز كه81991201822351006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيجبار ستار حسين ديالن81992201822331031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيرمضان غالب عادل دلنيا81993201822340035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيالدين محي طيب محمد نور81994201822139050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعلي مصطفى قاسم رقيه81995201822124018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم عبد اخالص81996201822220001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيغدير احمد جواد حسام81997201821211009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبياحمد محمد هاشم شروق81998201822124029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيعطيه احمد راجي شهد81999201822228016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيمحسن هاشم كنعان شهد82000201822144026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد كريم محمد فاطمه82001201822340080

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيعسكر عزيز احمد زينه82002181822203012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبينوري رشيد بشتوان صفية82003201822143021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيخلف ملح ناظم عبدهللا82004201821051011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيرمضان علي هللا عبد مريم82005201822101015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيرسول محمد سيروان اوي82006201822333009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيحسن خليل جابر علي82007201821215009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيزريج هللا عبد رمضان مصطفى82008201821200016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيمحمد اسماعيل احمد الدين عالء82009211821250013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيوهاب توفيق اسعد يوسف82010201821085130

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةكركوكادبيقيته محمد رشيد محمد82011201821370010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيصالح سلطان محمد ديانه82012201822102014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةادبيمنصور هللا عبد السالم عبد هللا عبد82013321821009011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيرسول فتاح سعيد اسماء82014201822352006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيمطر محمد هللا عبد حسن82015201821076010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة495.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيخورشيد عباس سردار آية82016201822113008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيخلف زيدان هللا عبد حمزة82017201821211011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيتوفيق نامق فريدون محمد82018201821304028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيعالوي خلف هللا عبد مؤيد82019201821259171

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيماجد اسماعيل رمضان محمد82020201821204075

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةكركوكادبيحسن الدين محي الدين صدر سوز82021201822360008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيقادر سعيد احمد ساره82022201822107009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة494.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيحمد جمعه فيصل منتهى82023201822177022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيمحمد ابراهيم هللا عبد مريم82024201822025003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيمحمد عبد عباس نور82025201822104022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيابراهيم طه جودت زينب82026201822165006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعلي خلف محمود محمد82027201821204083

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة493.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيصالح فرج شيرزاد شونم82028201822338021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيحسن هللا عبد علي عمار82029201821229013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيجاسم شحاذه صالح زياد82030201821211014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحسن عواد حسين طيبه82031201822102026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيجالل جبار القادر عبد االن82032201822340013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد احمد سلطان سيف82033201821009040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيحسين العابدين زين عدنان حسين82034201821081019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة492.0الخارجياتكركوكادبيصالح عفان حيدر حنان82035201822401012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد علي احمد82036201821261007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيظاهر مشعان ظاهر احمد82037171821051006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبياحمد جالل جمال جرو82038201822340027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيزينل حيدر أيدن نورا82039201822139051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبياحمد يوسف طلعت فاطمه82040201822331048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة491.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيمحمد خلف هللا عبد حازم82041201821017011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنات الشروق ثانويةكركوكادبيملوك مصطفى علي زينب82042201822149014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيصالح احمد فيصل وجدان82043201822104026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيصالح حمه محمود خالد ئامانج82044201821313005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0المختلطة بردى ثانويةديالىادبيحميد مجيد عدنان لهيب82045211821229018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيطه عسكر احمد الرحمن عبد82046201821085052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيقادر زينل امين ضحى82047201822155015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيمحمد صالح محمد حنان82048201822154009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيامين بهجت نجاة هاوزين82049201822335054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيصالح محمد طلب مجول82050201821020110

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة489.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيحسين يونس هللا عبد عبير82051201822144029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبياحمد غيدان ثائر وطبان82052201821234034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيحسن حسين محمد خلف82053201821020041

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيياسين صبار خالد فارس82054331821015016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيعمر فتاح شهاب زينب82055201822111016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيهندي حجي محمد محمود82056201821204085

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد هللا فيض َكولزار82057201822364015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيهللا عبد موسى فيصل سلوى82058211822109023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيرسول محمود طلعت هوزان82059201822331063

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيرحيم محمود اسماعيل ديانا82060201822334028
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيابراهيم شكر ناصح حسين82061201821311034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبينريمان علي عادل رويز به82062201822333014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيحسين هللا عبد طالب سارة82063201822167011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيفارس احمد صالح يحيى82064201821015078

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيعثمان خالد هشام دحام82065201821215005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيحاجم علوان هللا عبد احمد82066201821206008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيحسن هاشم اسماعيل شنو82067201822365019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيصالح احمد عيدان رهام82068201822110027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيحسين كرم يوسف حنان82069201822346015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيالقادر عبد هللا عبد يوسف ئيمان82070201822364004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة487.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيعلي حسن عباس اسماء82071211822176003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0المختلطة االنتصار ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم عبد علي82072201821234021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيبندر شويخ الرحمن عبد محمد82073201821026031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيقادر فائق قادر زهره82074201822108011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبياحمد محمد الدين صدر سوزان82075201822332038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيفرحان علي لقمان دلير82076201821085036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيعبد فيصل صالح سيف82077201821081031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيسليمان احمد فؤاد شاجوان82078201822342025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيصالح هللا جاد الكريم عبد احمد82079201821204008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيرجب محمود ابراهيم عيسى82080201821036057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيرشيد جمعه عصام ساره82081181822231010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيحمدان مساهر فندي قصي82082201821085086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيصالح قادر الدين فخر زينب82083201822117022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيدرويش محمد سيامند أمل82084201822352004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيطعمه حسين هللا عبد ايمان82085201822109007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكادبيسعيد علي فؤاد زينب82086201822351004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد ضامن شامل روشنا82087201822340047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0كردية دراسة للبنات خاور ثانويةكركوكادبيمحمود رحيم حميد منال82088201822343004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة485.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبياحمد ظاهر حمادي صكر82089201821017022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحميد علي ابراهيم منذر82090201821009112

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيسليم خلف خالد وليد82091201821009126

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيعباوي حسن احمد سعد82092201821260009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبياحمد عيدان زيدان ثامر82093201821079020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيرفعت هللا عبد سمير نور82094201822154027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيهللا عبد جمعه خالد ابراهيم82095201821079001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكادبيهوار فريد هاشم دشتي82096201821315006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيحمد علي اكرم تبارك82097311822058007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيسليمان صديق يلماز زينب82098201822125024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيخضر محمد ابراهيم بهار82099201822363003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكادبيشاكر خالد شورش ساره82100201822380006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيهللا عبد فقى صالح محمد خليل زينب82101201822346024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيقادر أحمد فريدون زينب82102201822340053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعلي بيات هاشم خالد82103201821009030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد غانم محمد صهيب82104201821078045
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيشاكر صبحي ظافر نبأ82105201822111031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيمحمد سلمان حميد احمد82106211821217002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيعزيز حسين باهر محمد82107201821311099

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحادبياحمد عمر ابراهيم محمد82108181821381016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيصالح احمد نامق بيمان82109201822363004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيامين محمد علي مروة82110201822346044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيياسين يابه محمد دلخواز82111201822352013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيسعيد حسن فريدون باخان82112201822335004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيحسين هللا عبد اسعد سيف82113171821051025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيعباس حسين محمد دنيا82114201822111011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيصالح محمد عزيز فتاح شهله82115201822334042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيمحمد عطوان خضير اسامه82116211821251003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبياحمد حسين حافظ حسن82117211821027014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة482.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيحنو حمدون جاسم حسين82118201821206018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيمحمد نوري جبار جنة82119201822120012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيتوفيق جبار فؤاد اسماء82120201822150003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيعزيز مير فاتح فرمان سازكار82121201822352023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيميران زينل عدنان هدى82122201822352034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيهللا عبد خضر صالح مظفر82123201821020132

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيقدوري احمد جمال محمد82124201821011037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيابراهيم هللا عبد قحطان هللا عبد82125201821201018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيامين محمد خليل محمود فاطمه82126201822139043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيقاسم موسى عريان اسراء82127201822145004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيخلف غيدان علي اسماء82128211822251002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكادبيظاهر احمد شهاب احمد82129201821261040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيعزيز محمود مؤيد شيماء82130201822108016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيابراهيم عكاب جمعه اية82131201822141006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيعزيز احمد الدين صالح اسماء82132201822113002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحسن عبد ريكان جاسم82133201821204020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيخورشيد علي عاصي سهام82134201822346030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيمحمود شكور سلطان حسين82135211821040012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات حفصة ثانويةكركوكادبيأمين خليل علي زهراء82136201822176007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيعزيز محمد حسين شيدا82137201822352029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد علي حسام تابان82138201822334024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيمحمد جالل ساالر رمضان82139201821313042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة479.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيعباس عبد شدهان اسراء82140201822138005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيخورشيد شاكر ارجان مريم82141181822175009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيصالح ابراهيم حارس خلف82142171821206059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكادبيعثمان عفان عدنان ابراهيم82143201821014001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيصالح متعب نكه كوثر82144201822137030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيرمضان محمود دارا ر بينه82145201822332015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيحسن محمود ثاير زهراء82146201822157015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيدكاو فرحان عطية محمد82147211821089052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيحمك هللا عبد تيمور فارس82148201821372006
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيقادر كريم محمد احمد محمد82149201821316017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة478.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحسون حميد سامي غسق82150201822102028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيجمعة هادي مهدي محمد82151201821022068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعلي حميد فالح يونس82152201821009132

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيغيدان حمد عباس مصطفى82153181821012031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيامين محمد ادريس االء82154201822215001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكادبيصالح مهدي مقصود شهد82155201822172010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيعمر محمد شريف يوسف82156201821366007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبيفياض طغيم خلوف مروه82157321822020029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمحمد حسين عدنان محمد82158201821311115

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيكاكه جمعه صمد هيرش82159201821311151

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيكريم عمر عثمان االء82160201822344004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمود عباس شمال مارفين82161201822340086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد احمد الكريم عبد لقمان82162201821078091

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيحوار صالح هللا عبد االء82163201822177002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيهللا سعد سليمان خليل سميه82164211822178033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيحمادي محمود ثائر عمر82165211821064017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيخلف ابراهيم خلف يسرى82166201822161025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيحمزه رحيم صباح ايمان82167201822125007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيمحمود علي حسين احمد82168201821076002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيكردي غائب علي عدنان82169201821007062

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيمحمد صديق حردان امل82170201822330004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيهللا عبد رمضان ارسالن مصطفى82171201821304034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيعلي بهرام مصطفى فاطمة82172201822363010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد علي جمال زينب82173201822334032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيحسن محمد هللا عبد احمد82174201821029004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0الخارجياتكركوكادبيحسين ابراهيم اسماعيل نورس82175201822401053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيخلف سالم ابراهيم نوري82176201821085124

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيعلي احمد عطيه اوراس82177201821060004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيبكر رش كاكه الدين عز هيرو82178201822349022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيباقي غازي فاروق حوراء82179201822117015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيابراهيم حسين حمد مصطفى82180211821027039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعبد عجم كردي ريمه82181201822204006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي صوفي هللا عبد سالم تريفه82182201822340026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة474.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيقاسم محمد عرفان ايشان82183201822104006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيهللا عبد خضر ياسين همام82184171821079048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعزيز محمد خضير ياس82185201821009127

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيطعمه مخلف خزعل سعد82186201821076015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد سيروان هيلين82187201822340093

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعلي خلف صالل محمد82188201821204079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيقنبر كمال هجران زينب82189201822106025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكادبياحمد موسى مهدي ايه82190201822160003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيصديق احسان علي شاهين ملك82191201822124044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة639.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائياحمد شهاب حميد ناصر82192201841009060
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة631.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيحسن حميد ازاد حنان82193201842128010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة606.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيحسن حسين الدين عز اسماء82194201842365004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة605.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيفارس نزار شيرزاد بات خه82195201842330009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة597.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحسن محمد فريدون ايالف82196201842118031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة594.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيحسن هللا سعد ياسر عمار82197201841008032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة591.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيغفور مصطفى ماجد شهد82198201842114044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة587.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائياحمد شكر عمر ايمان82199201842128006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيقادر حسن علي لين به82200201841362003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة585.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسين مصطفى هيثم آيه82201201842102005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة574.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيصالح الدين بهاء الدين عالء آيه82202201842395005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة572.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائييوسف عامود يوسف علي82203211841034042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة572.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين مرشد عصام هناء82204181842231043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة571.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد عامر احمد82205171841005010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيعارف محمود طاهر بابا ناز82206201842344091

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة570.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمجيد صالح محمد يوسف82207201841302165

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة568.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائينجم مجيد حسين محمود82208201841048186

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة560.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيخليل اسماعيل وليد ايالف82209201842149007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة559.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعيسى حسن شاهين الرحمن عبد82210201841001094

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيحمودي شحاذه عجاج علي82211201841015042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة558.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي الستار عبد زينب82212201842139112

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة555.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائياحمد امين محمد حسين النه82213201842342046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد مجيد قحطان فاطمه82214201842148017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيعباس عريان عباس رؤيا82215181842254011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد رشيد صالح هدى82216201842139105

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيحسن محمد حسين زمزم82217201842117021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة553.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيشريف علي عثمان هوناز82218201842334238

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0للبنين القيس امرؤ ثانويةالدين صالحاحيائيداود الرحمن عبد علي عمر82219181841147022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمظهور احمد شهاب احمد82220201841001021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة550.0المختلطة المسائية المختوم الرحيق ثانويةكركوكاحيائيحسين سالم احمد محمد82221201841252003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيهواش حافظ خليل بدور82222201842282028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة546.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيعلي عباس عادل عائشة82223201842154033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيحسين نجم جمعة كوثر82224201842346044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة543.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيعلي توفيق انور هادي82225201841302151

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائيمحمود صالح محمد محمود82226201841010021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد عثمان وليد ايمان82227201842340025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصالح احمد وليد ليث82228201841259141

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة538.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيعزيز رشاد اشرف دنيا82229201842140016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد سركوت دابان82230201841362004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة536.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائياسماعيل عمر بكر ابو احمد82231201841312009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيعباس خضر اكرم هللا عبد82232201841004032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمعروف علي محمد حسن82233201841302051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيخضر محمد سامي ساره82234201842334112

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائياحمد حسن صدام نور82235201842101032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائياحمد الدين محي رمضان هيام82236201842139110
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائيالعابدين زين العزيز عبد حكمت العزيز عبد82237201841256011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة532.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيرجب محمد علي ندى82238201842180083

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيصديق عثمان جبار بهار82239201842346011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد الدين شرف الدين عز يوسف82240201841309075

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة529.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيخضر خيري حسن علي82241201841022054

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيموسى محسن ذياب احمد82242181841025001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيدعاج خالد خالد علي82243171841020064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة528.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيرشيد خورشيد فرهاد محمود82244201841012019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيطه نجم سهيل محمد82245201841048160

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيعثمان محمد عباس ايشان82246201842395030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة519.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيحمودي محمد محمود علي82247211841027023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد عمر امينة82248201842341008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيكريم احمد جاسم شادي82249201842128017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسين مجيد الدين عز عائشه82250201842334175

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيرشيد صالح حمه شكر بلين82251201842349010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيفرج محمد يوسف نور82252201842344098

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمجيد جميل محمد ابراهيم ساره82253201842334109

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيبهرام رستم لقمان شنك82254201842341050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد غفور صالح ردون َكه82255201842340087

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائينجم محمد ابراهيم تابان82256201842342016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيزوراب عمر فريدون افين82257201842334018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيناصر احمد نوزاد نيكار82258201842339016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسن انور مهاباد82259201842346036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد امين محمد لطيف اسماء82260201842346003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيحسين احمد سامان بهشت82261201842342013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكاحيائيظاهر حمود سعد شهد82262201842170019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيقادر عباس احمد ايمان82263181842182070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد جمال احمد نور82264201842134082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة512.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي حسن روشنا82265181842383028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيوسمي هللا عبد مجيد علي82266181841016053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيرشيد مجيد لقمان نوال82267201842128025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيهللا عبد نعمه حمود محمد82268201841022070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيسيد علي محمد نفار82269201842333046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة682.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيعباس العابدين زين عدنان مريم82270201852346016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة640.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عزيز هاشم زينه82271201852348015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة627.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي محمد سليم هيرو82272201852352022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة608.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد صالح احمد غاده82273201852144017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة605.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمد شكور وت سركه سوز82274201852345052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة602.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيمولود رسول مولود مسار82275201852132013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة601.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيعلي زائر رعد رؤى82276201852157003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة597.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عزيز الدين محي ايمان82277201852135007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة579.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيخضر محمد حسن ساكار82278201852345046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة576.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي محمد ناظم سهام82279201852333036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة565.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكتطبيقيجمعه هادي محمد آتيال82280201851257001
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة563.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسين درويش هللا عبد سردار مريم82281201852331056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة557.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى خالد مقداد نبيله82282201852395047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة554.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيعزت حسن حمدي زهراء82283201852120012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيجمعة طه فرهاد حسن82284201851001018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة548.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيأمين محمد شريف صديق ماريه82285201852345071

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة547.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيمحمد بكر كنعان اسراء82286201852114004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيارديني محمد جاسم محمد82287171851018108

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيرضا ولي العابدين زين فردوس82288201852175019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيجالل طاهر محمد ساهر اسراء82289201852154002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة534.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيحسن فائق خالد مروه82290201852134035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة533.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيحموش الغني عبد كاظم اسراء82291201852148002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة526.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيفقي احمد ابراهيم هيشو82292201852333042

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيصالح ثلج يونس الرحمن عبد82293201851022029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيصالح سعيد غازي فيصل82294201851303053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد محمد شمال تارا82295201852340021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة520.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيمجبل محمد علي سجاد82296231851173021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة518.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيعاصي منشد حسين منار82297201852133035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيصابر الدين نجم سامان القادر عبد82298201851304056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيعسكر خليل مهدي زهراء82299201852148023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيصادق الرحمن عبد ادريس الرحمن عبد82300201751304066

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد احمد الوهاب عبد مصطفى82301201851312109

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة511.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيعباس صبحي كاوه أخالص82302201852330001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الحميد عبد حسين احمد82303201851003005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة506.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي محمد حيدر سيودا82304201852148039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيحسن محمد مجيد يوسف82305201851259279

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسيب اسماعيل نياز82306201852334092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.3للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيعارف صديق رفيق محمد82307201851399006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة503.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيناجي علي خالد الهدى نور82308201852121032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيحسن محمود خضر نده خه82309201752341018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة501.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيسمين عاصي سروان فاطمه82310201852148045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيسيروان زيد ابو نعمان ريزان82311201852333025

اآلداب كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيعمر هللا عبد امير ديانا82312201822341024

اآلداب كلية/كركوك جامعة473.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيحسين نوري صباح ايهان82313211822179017

اآلداب كلية/كركوك جامعة470.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيرمضان هللا عبد سامان سوزان82314201822138029

اآلداب كلية/كركوك جامعة470.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبياحمد محمد اسماعيل دينا82315201822120016

اآلداب كلية/كركوك جامعة468.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيولي علي مسعود رحاب82316201822117019

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيسعيد مال حميد وريا سوما82317201822140030

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةكركوكادبيحسين عزيز شورش تريفه82318201822360003

اآلداب كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعودل علي سلمان زينب82319201822340051

اآلداب كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيسالم منصور احسان سوزان82320181822383034

اآلداب كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيجاسم قاسم ناظم ايمان82321201822346010

اآلداب كلية/كركوك جامعة458.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيحسن خالد علي ساهرة82322201822155014

اآلداب كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيحسين ابراهيم جليل شنو82323201822335032

اآلداب كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبيكريم حميد ناظم هاوري82324201821310038
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اآلداب كلية/كركوك جامعة457.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبينوري خورشيد جمال يونس82325201821079077

اآلداب كلية/كركوك جامعة456.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيعباس نجم احسان زينب82326201822125021

اآلداب كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيمعصوم كامل دلشاد فنيك82327201822342030

اآلداب كلية/كركوك جامعة455.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيعلي احمد عثمان مريم82328201822108022

اآلداب كلية/كركوك جامعة455.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيحسين كعوب غازي عالهن82329201822124031

اآلداب كلية/كركوك جامعة454.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيحسن علي محمد شهد82330201822117028

اآلداب كلية/كركوك جامعة454.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمحمد ولي هللا خير ايالف82331181822383008

اآلداب كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيحسن كرم فاخر ماريا82332201822334053

اآلداب كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبياحمد محمد ادريس دنيا82333201822349008

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكادبيزينل فرج عثمان هيرو82334201822382051

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة-  للبنين الطالباني رضا الشيخ ثانويةكركوكادبيهللا عبد حسيب اديب يوسف82335201821369017

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد كريم غالب آيه82336201822139002

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيمحمد الوهاب عبد ازاد شنكه82337201822344025

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد احمد دريا82338201822144016

اآلداب كلية/كركوك جامعة452.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرضا حسين عباس ندى82339201822124047

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبينجم شكور حكيم بيخال82340181822383054

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة-  للبنين الطالباني رضا الشيخ ثانويةكركوكادبيمحمد هللا عبد الرحمن عبد احمد82341201821369002

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةكركوكادبينادر هللا عبد هيمن ئارام82342201821370003

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيمرعي ادريس محمد الرحمن عبد82343171821012042

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيجبار جالل جمال ليزان82344201822335047

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيكرم خدا قادر علي زين ئه82345201822334006

اآلداب كلية/كركوك جامعة451.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيصالح محمد صالح بيداء82346201822150007

اآلداب كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيحميد رشيد هارون بالل82347201821313035

اآلداب كلية/كركوك جامعة449.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيحسين داود ربيع وائل82348191821067015

اآلداب كلية/كركوك جامعة449.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيهللا عبد حبش ناجي منذر82349201821085119

اآلداب كلية/كركوك جامعة449.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيمحمود الدين عز مريوان سوزان82350201822332039

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد عليوي حسن علي82351121821006025

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيحسين حسن يونس ساره82352201822349013

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيعباس فاضل جعفر عمار82353181821037015

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيسلمان علي جودت متين82354201821079057

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيعجاج عواد تركي منار82355201822113038

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكادبيكنيد احمد ناظم سهير82356201822235008

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيعلي احمد ياسين استبرق82357201822109002

اآلداب كلية/كركوك جامعة448.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيعلي رحيم عماد كوثر82358201822337023

اآلداب كلية/كركوك جامعة447.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيقادر عثمان صالح إيمان82359201822331006

اآلداب كلية/كركوك جامعة447.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيمردان سليمان داود ندى82360201822124046

اآلداب كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيسعيد صابر مولود احمد82361201821306013

اآلداب كلية/كركوك جامعة446.0للبنات الحريري ثانويةكركوكادبيابراهيم محمد اسماعيل بشائر82362201822114011

اآلداب كلية/كركوك جامعة446.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيعبدهللا علي محمد هادي زهرة82363201822215005

اآلداب كلية/كركوك جامعة446.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيمحمد مجيد نظام َكشاو82364201822335043

اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيهللا عبد احمد شهاب دعاء82365211822290008

اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيهاوار علي سلمان راهوز82366201821364005

اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيتوفيق فريق فرود فردوس82367201822138037

اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيخضر قادر خضر كاروان82368201821304022
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اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيرضا علي مشتاق مهتاب82369181822175012

اآلداب كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيصالح أمين هللا عبد سوزيار82370201822346032

اآلداب كلية/كركوك جامعة444.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيدلف عيدان محمد سيف82371201821022029

اآلداب كلية/كركوك جامعة444.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيساعي جمعه حسين محمد82372201821077092

اآلداب كلية/كركوك جامعة443.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيصالح رحمن علي كوزين82373201822331054

اآلداب كلية/كركوك جامعة443.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيخلف هللا عبد محمد هيثم82374201821228061

اآلداب كلية/كركوك جامعة443.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد فقي علي سردار شيالن82375201822340072

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيمحمد قادر فرهاد ايمان82376201822347001

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيسماوي حسن فالح نبراس82377261822074042

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعثمان القادر عبد سردار فاطمة82378201822331046

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيغائب طالب حسين جنان82379201822104010

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيشريف محمد غفور احمد كوزين82380201822334051

اآلداب كلية/كركوك جامعة442.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيجميل احمد لطيف شيماء82381201822117030

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيعزيز حسين نجات شونم82382201822338022

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيحسين علي حسين ميراج82383211821089058

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيرضا مجيد اسماعيل بالل82384181821380005

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيحمد حسن الرزاق عبد احمد82385181821036007

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيعليوي هللا عبد حميد هللا عبد82386191821040036

اآلداب كلية/كركوك جامعة440.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف جبار ضياء محمد82387131821011062

اآلداب كلية/كركوك جامعة440.0للبنات حفصة ثانويةكركوكادبيهللا عبد الدين نجم سهيل براق82388201822176004

اآلداب كلية/كركوك جامعة440.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيحمادي محمد رفعت مديحة82389201822141028

اآلداب كلية/كركوك جامعة440.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيابراهيم محسن اياد فاطمه82390201822125032

اآلداب كلية/كركوك جامعة439.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيسلوم حسن خالد ايمان82391211822291010

اآلداب كلية/كركوك جامعة439.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيرضا سليمان فاضل فاديه82392201822124032

اآلداب كلية/كركوك جامعة439.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيأمين اللطيف عبد ارسن اسين82393201822150004

اآلداب كلية/كركوك جامعة439.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبينصرت عزت الدين عز سجاد82394201821018014

اآلداب كلية/كركوك جامعة439.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيكريم درويش يوسف ايمان82395201822341009

اآلداب كلية/كركوك جامعة438.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيمحمد احمد عماد دنيا82396201822335016

اآلداب كلية/كركوك جامعة438.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيحوار صالح هللا عبد زينه82397201822120020

اآلداب كلية/كركوك جامعة438.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيراشد فرحان عامر نادية82398201822177024

اآلداب كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيخورشيد حسين الكريم عبد دنيا82399201822344015

اآلداب كلية/كركوك جامعة437.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيكريم خالد شامل دنيا82400201822111010

اآلداب كلية/كركوك جامعة437.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيصابر احمد محمود عذراء82401201822125030

اآلداب كلية/كركوك جامعة436.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيحبيب رشيد حسن وسيم82402201821015077

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيجانح مرعيد دهش ياسمين82403201822117049

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيحسين محمد ولي احالم82404181822181001

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيكوثر القادر عبد صادق جنان82405201822110018

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيسليمان هللا عبد لقمان روشنا82406201822340048

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيسعيد محمد دلير مروه82407201822366004

اآلداب كلية/كركوك جامعة435.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيمريود قادر مؤيد هند82408201822144038

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبياحمد وهبي تورهان حوراء82409181822175002

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيخالد خضر نوري شيالن82410201822344026

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيجمعة حمزة علي حيدر82411201821078034

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيحسين عبيد هللا عبد شيرين82412201822124030
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اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيعلي ذياب مزهر ميثاق82413201821215012

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيعطوان غانم ابراهيم استبرق82414201822130002

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخلف عيسى هالل جمال82415171821079008

اآلداب كلية/كركوك جامعة434.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيعلي محمد سردار فاطمه82416201822282019

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبياحمد قاسم صالح زينة82417201822215006

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيعريان سعيد علي ضياء محمد82418201821016067

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيفتاح الرحمن عبد حسن ستى هه82419201821304037

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيعلي عارف عمار سرمد82420201821259096

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيصالح عواد موسى غسان82421201821078089

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيعزيز رفيق كامل زوان82422201822332027

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبياحمد شكور هيرش رباز ده82423201821366003

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيسمين محمد جمعه ست يوه به82424201822331023

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيهدايت فاضل سيروان ارزو82425181822383005

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيرضا محمد خورشيد زيان82426201822335021

اآلداب كلية/كركوك جامعة433.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيابراهيم حديد محمد ابراهيم82427201821009001

اآلداب كلية/كركوك جامعة432.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم خالد وطبان82428201821081071

اآلداب كلية/كركوك جامعة432.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل نعيم قاسم مصطفى82429141821014026

اآلداب كلية/كركوك جامعة432.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيجراد علي عادل دنيا82430211822176007

اآلداب كلية/كركوك جامعة432.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيرمضان فاضل كامل بالل82431201821085024

اآلداب كلية/كركوك جامعة432.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي قادر سعيد ازين82432201822340006

اآلداب كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبينوري طالب فارس هيلين82433201822334060

اآلداب كلية/كركوك جامعة431.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيقادر كريم احمد هند82434201822124053

اآلداب كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكادبيفالمرز دارا فالمرز مريم82435201822351008

اآلداب كلية/كركوك جامعة431.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيرفيق حسين مظفر معصومه82436201822102033

اآلداب كلية/كركوك جامعة431.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد نجم نغم82437201822120028

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيصعب فرهود كريم بارق82438201821211004

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمد محمود محمد احمد82439201821007014

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيعطيه حسن محمد سالم82440201821203030

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيهادي عزاوي رائد محمد82441201821078095

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيمحمد عزيز كامران بريار82442201821306018

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيصالح جالل نجدت ايالف82443181822231004

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبياحمد حسين خالد وليد82444201821206059

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيخورشيد صالح محمد اياد منار82445201822143024

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيصابر قادر عدنان سرمد82446201821259095

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيمحمد طه قاسم مصطفى82447201821022075

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0كردية دراسة للبنات خاور ثانويةكركوكادبيامين محمد نوزاد هتاو82448201822343006

اآلداب كلية/كركوك جامعة429.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيفجوري خلف خليفة حسين82449201821201047

اآلداب كلية/كركوك جامعة428.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيعبود اسعد ثامر هدى82450201822108024

اآلداب كلية/كركوك جامعة428.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيخلف صباح خيري علي82451201821085067

اآلداب كلية/كركوك جامعة428.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيكوثر نقي عمران حسين82452201821018011

اآلداب كلية/كركوك جامعة428.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيرسول عبيد دلير جيافان82453201822332019

اآلداب كلية/كركوك جامعة427.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكادبياحمد هللا عبد احمد لين به82454201821315004

اآلداب كلية/كركوك جامعة427.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيسعيد صابر محمد ماريا82455201822333040

اآلداب كلية/كركوك جامعة427.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد عباس عمر روزين82456201822340045
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اآلداب كلية/كركوك جامعة427.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيصالح احمد غازي عمر82457201821078085

اآلداب كلية/كركوك جامعة427.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيمطر هللا عبد الجبار عبد ياسمين82458201822141035

اآلداب كلية/كركوك جامعة426.0للبنات منوليا اعداديةكركوكادبيالرزاق عبد الرحمن عبد صفاء هبه82459201822120030

اآلداب كلية/كركوك جامعة426.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيصالح مهدي روكان انس82460201821016012

اآلداب كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيمولود قادر عباس فانا82461201822332046

اآلداب كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيخضر محمد حمه سوزان82462201822340059

اآلداب كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيرشيد سعيد ناظم سوزان82463201822346031

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيسليم احمد ابراهيم الرحمن عبد82464201821206030

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيمحمود رشيد مظفر شيماء82465201822260003

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0عربية-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكادبيامين محمد حميد موفق دنيا82466201822281010

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيمحمد سلمان جنكيز نور82467201822113043

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسين كريم هاجر82468181822175016

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمدحت علي هلكوت تارا82469181822383012

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمحمد احمد شهاب محمد82470201821311111

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيابراهيم عمر احمد عمر82471201821259151

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبييونس سلطان صالح اسراء82472201822155002

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكادبيامين حمد هادي ازاد ايمان82473201822351001

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيطالع مجيد الخالق عبد ليث82474201721009097

اآلداب كلية/كركوك جامعة425.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيحمد حميد زبير سيلفا82475201822340065

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيعباس محمود لويس اذاري82476201822109001

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيهللا عبد كاكه احمد سركوت زيان82477201822352020

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيحنش حمود شاكر زينة82478201822138024

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيعزيز محمد عزيز مروه82479201822204009

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارادبيالوهاب عبد اسماعيل عبد سالم82480191821067006

اآلداب كلية/كركوك جامعة424.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبياحمد هللا فتح ياسين هدى82481201822338030

اآلداب كلية/كركوك جامعة423.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيحافظ ياسر سالم تبارك82482201822109010

اآلداب كلية/كركوك جامعة423.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيهللا عبد عارف صديق أفين82483201822352002

اآلداب كلية/كركوك جامعة423.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعباس فاضل عباس حسن82484201821009025

اآلداب كلية/كركوك جامعة423.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيبيات مزعل قادر عباس82485211821027027

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0للبنات دجلة ثانويةكركوكادبيخلف ابراهيم جليل ساره82486201822109024

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيسعدون كاكل سردار ديارى82487201822332024

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيسعيد صابر محمد فيان82488201822110059

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيفارس حميد حسين محمد82489201821015046

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنات خاور ثانويةكركوكادبيمحمد احمد جالل نيكار82490201822343005

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0للبنات البيداء ثانويةديالىادبيخميس مجيد شاكر مروه82491211822142011

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىادبيكرم محمد عمار طيبه82492211822290019

اآلداب كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعزيز عاصي جبار ساره82493201822340056

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكادبيرجب علي حسن سلطان82494201821211019

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيرسول علي لقمان الرا82495201822347017

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمصطفى صالح قحطان ايالف82496201822117007

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنين الشهابي ثانويةاالنبارادبيحسن خلف احمد مصطفى82497191821034008

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيولي شكور صالح محمد82498201821224016

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبياحمد مجيد هللا نعمت هونر82499201821313106

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيشهاب محمد جاسم رانيه82500211722179034
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اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيعلوان الكريم عبد مجيد نور82501211822170033

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيمحمد رفعت هفال مريم82502201822132013

اآلداب كلية/كركوك جامعة421.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيرشيد عوني عماد مصطفى82503201821007099

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكادبيامين محمد احمد ادريس82504201821310004

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيمحمود امين محمد بكر ابو زهراء82505201822346023

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيعلي قنبر يوسف حسن82506201821018008

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيمصطفى خليل حسين تبارك82507201822167007

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبياحمد ابراهيم عدنان معارب82508201822106046

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيحسين كريم جمعة محمد82509211821214025

اآلداب كلية/كركوك جامعة420.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيطه عزيز علي أحمد82510201721203005

اآلداب كلية/كركوك جامعة516.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائينجم شكور صباح افان82511201842133006

اآلداب كلية/كركوك جامعة496.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم علي مبارك حنين82512131842117044

اآلداب كلية/كركوك جامعة493.0الخارجياتكركوكاحيائيخضر جمال محمد االء82513201842401003

اآلداب كلية/كركوك جامعة492.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيمحمد خليل ابراهيم رؤى82514201842141015

اآلداب كلية/كركوك جامعة490.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيالحليم عبد طارق نبيل هدى82515201842109067

اآلداب كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعاصي غازي محمد ساره82516201842334115

اآلداب كلية/كركوك جامعة489.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيخضر محمد سمي آمنه82517171842305013

اآلداب كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد نوزاد الفين82518201842334187

اآلداب كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد كانبي مزده82519201842340096

اآلداب كلية/كركوك جامعة484.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيصالح الكريم عبد طيفور احمد82520201841302016

اآلداب كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائياسماعيل عزيز عثمان روزان82521201842349022

اآلداب كلية/كركوك جامعة480.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائيحسن كاظم رشيد فاطمه82522201842181008

اآلداب كلية/كركوك جامعة478.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيزينل عدنان قحطان انجي82523201842282018

اآلداب كلية/كركوك جامعة478.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي اميد محمد82524201841303095

اآلداب كلية/كركوك جامعة477.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيسليمان محمد هللا عبد اسماعيل82525201841003012

اآلداب كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائياحمد اسماعيل ريبوار زريان82526201842341034

اآلداب كلية/كركوك جامعة475.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد هللا عبد ايالف82527201842172009

اآلداب كلية/كركوك جامعة472.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعلوان جدعان يوسف مريم82528311842047168

اآلداب كلية/كركوك جامعة472.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحلبي سريع اسعد ريم82529311842038038

اآلداب كلية/كركوك جامعة471.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيجوهان زبار السالم عبد ساره82530201842282068

اآلداب كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود كرم برهان فردوس82531181842383048

اآلداب كلية/كركوك جامعة470.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيشكر سامي سالم سولين82532201842136012

اآلداب كلية/كركوك جامعة470.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد علي محمد بكر ابو زيان82533201842333025

اآلداب كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكاحيائيكريم فتاح سردار سارا82534201842380007

اآلداب كلية/كركوك جامعة468.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيديوان صالح علي محمود82535201841399039

اآلداب كلية/كركوك جامعة468.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيخورشيد فالح اياد احمد82536201841008002

اآلداب كلية/كركوك جامعة467.3للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيصبري محمدطاهر هشام اسالم82537171741008044

اآلداب كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيعلي كمال فرمان محمد82538201841302131

اآلداب كلية/كركوك جامعة467.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةكركوكاحيائيغني عزت الكريم عبد أسماء82539201842396001

اآلداب كلية/كركوك جامعة467.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيغفور مجيد صفر ليلى82540201842344086

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيبكر احمد الغني عبد هدى82541171842231291

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائينادر قادر عماد أالء82542201842347001

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد احمد ايمان82543201842349009

اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيرشيد علي جبار االء82544201842351004
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اآلداب كلية/كركوك جامعة466.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعمر خالد آسو نور82545201842118155

اآلداب كلية/كركوك جامعة465.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائياحمد شكور لقمان ئاشتي82546201842364001

اآلداب كلية/كركوك جامعة464.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمود مجيد اياد تارا82547201842331041

اآلداب كلية/كركوك جامعة464.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيفخري واصح طارق حسين82548201841399015

اآلداب كلية/كركوك جامعة463.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيحمد هللا عبد خالد قيصر82549201841259135

اآلداب كلية/كركوك جامعة463.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيمصلح فيصل راجي سارة82550201842130018

اآلداب كلية/كركوك جامعة463.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيعطيه هللا عبد رفاعي براء82551201842134014

اآلداب كلية/كركوك جامعة462.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعلي فاضل علي زينب82552201842180045

اآلداب كلية/كركوك جامعة461.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرشيد مجيد بيستون زينب82553201842334100

اآلداب كلية/كركوك جامعة461.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عباس يوسف شيماء82554201842282094

اآلداب كلية/كركوك جامعة461.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيعودة مصيخ محمود نور82555321842006010

اآلداب كلية/كركوك جامعة461.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيمصطفى ناظم نضال موفق82556201841003079

اآلداب كلية/كركوك جامعة460.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائينوري احمد قيس قصي82557201841259134

اآلداب كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيكريم عثمان الكريم عبد ريزين82558201842332017

اآلداب كلية/كركوك جامعة504.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيمحمود عطية هللا عبد اسماء82559201852177002

اآلداب كلية/كركوك جامعة480.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيخضر محمد هالل نبأ82560201852117026

اآلداب كلية/كركوك جامعة478.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيعزيز حسن فالح صبريه82561201852139024

اآلداب كلية/كركوك جامعة476.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكتطبيقيحسين امين محمد فريدون نيا له82562201852342014

اآلداب كلية/كركوك جامعة475.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرش كاكه صديق لقمان دونيا82563201852340033

اآلداب كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكتطبيقيعثمان احمد رسول ايمان82564201852141004

اآلداب كلية/كركوك جامعة472.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد هللا عبد سامي مالك82565181852203023

اآلداب كلية/كركوك جامعة469.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةكركوكتطبيقيطيفور سلمان عماد زينب82566201852396001

اآلداب كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسن محمد إيمان82567201852334006

اآلداب كلية/كركوك جامعة469.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيخليل عثمان حسين مدينه82568201852154019

اآلداب كلية/كركوك جامعة469.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيعباس احمد مزهر عمار82569201851005028

اآلداب كلية/كركوك جامعة468.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيعواد محمد اسود دالل82570201752144009

اآلداب كلية/كركوك جامعة468.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيعالو محمد انور اسراء82571201852138003

اآلداب كلية/كركوك جامعة467.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيميزر احمد محمد رحاب82572201852134013

اآلداب كلية/كركوك جامعة464.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيحميد محي موفق مريم82573311852038015

اآلداب كلية/كركوك جامعة463.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيرضا نيازي علي الدين عز علي82574201851001049

اآلداب كلية/كركوك جامعة462.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيشالل خضير علي العزيز عبد82575101851013048

اآلداب كلية/كركوك جامعة459.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيبهلول عباس عزيز يوسف82576201851005074

اآلداب كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقياحمد فائق يلماز ديانا82577201852345033

اآلداب كلية/كركوك جامعة458.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيفتاح طه عبدين مصطفى82578201851305035

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة582.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيامين احمد الرحمن عبد سناء82579201822338020

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة556.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبينجم عبد محمد نور82580201822144033

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة544.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبياحمد قادر نادر بريار82581201821362001

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة540.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبياحمد بكر ابو احمد ئاشنا82582201822340001

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيعمر شكور امجد محمد82583201821022055

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنين القدر ثانويةديالىادبياحمد القادر عبد صادق عمر82584211821089037

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة530.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيشهاب عيسى رمضان حسين82585201821007036

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة519.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيالرحمن عبد ياسين طه هللا عبد82586201821259267

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة514.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيحسن علي سمير يوسف82587201821206061

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة513.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخلف عبد صباح محمد82588171821079041
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األساسية التربية كلية/كركوك جامعة513.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمحمد احمد فؤاد فاطمه82589201822340078

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيصالح علي فرهاد روزان82590201822352017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة509.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخلف عبد بدر محمد82591171821079035

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة506.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيخلف ابراهيم سلمان انتظار82592201822159002

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة504.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيفزيع دواس شاطي فاضل82593211821237009

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيرفيق فاضل صفوت شهين82594201822349017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة502.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمد العزيز عبد عمر82595171821051037

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة500.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبيحسن حسين فريق ر هونه82596201821362007

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة500.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد طه مروه82597201822108021

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة498.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيعلي صالح محمد فصله82598201822150017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيحبيب الكافي عبد عطية مقداد82599201821022076

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة497.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيعبيد بالل علي ابراهيم82600171821005003

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة495.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيعلي غائب ثاير وسام82601201821201042

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيسليمان فارس ابراهيم نوح82602201821077108

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحمد ضاري فيصل ياسر82603171821079049

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة486.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيصالح علي فرهاد هوزان82604201822352035

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيعلي احمد حاتم ظاهر82605211821027025

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة483.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيعمر علي ابراهيم علي82606171821052015

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة482.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيمحمد محمود خضر صفا82607201822165007

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة482.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيولي اصغر حسين زهراء82608201822148022

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة481.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمحمود علي غازي قحطان82609211821054057

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيحسين مجيد كنعان زينب82610201822113023

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة478.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبينجم الدين نور فؤاد موسى82611201821362006

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيخضر هللا عبد عداي ليث82612171821079033

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة477.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيقادر كريم احمد نبأ82613201822124045

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة473.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيمصطفى علي جالل فاطمه82614201822340077

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة473.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيرمضان حسين هاشم اسماء82615201822161003

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيهللا عبد عزيز دارا دنيا82616201822341022

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيقادر شاكر نبيل زينب82617201822341027

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيسليمان علي احمد علي82618171821079024

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة472.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيصديق حميد نوزاد سجى82619201822132006

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيصابر محمد احمد شاجوان82620201822352026

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة471.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيمحمد علي سعدي هيرو82621201822331064

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة471.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيحسين ابراهيم محمود فزع82622211821250017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيعلي عيسى عبد وعد82623201821026039

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة468.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيفاضل محمد اميد زانيار82624201821078038

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة467.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبيحسين احمد فاضل هاجر82625201822168018

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة467.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيحسين صالح فاضل اكرام82626171822230007

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيبكر الدين نور اياد ساره82627201822101007

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيعلي حسين صدام فاطمة82628201822282048

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيسلمان يوسف مظهر محمد82629211821089055

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيكريم مجيد بختيار زينب82630201822332028

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبياحمد جامل محمد ثاني82631201821016015

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة465.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيصالح محمد صالح جرجيس82632211821089012
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األساسية التربية كلية/كركوك جامعة465.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيجاسم خلف عماد نبأ82633201822141031

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة464.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيشكور هللا عبد علي اسراء82634201822148009

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة463.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيعكاب احمد مزاحم خطر82635201822130011

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيرحيم احمد طارق اياد82636201821311023

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة463.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيمحمد اسماعيل حسين ابراهيم82637201821200002

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة463.0الخارجياتكركوكادبيعلي ثلج اسماعيل نجوى82638201822401050

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة463.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبيكريم امين حمد خالد ريباز82639201821362004

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة462.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبياحمد علي جعفر مريم82640181822231015

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة462.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيعياش احمد فهد محمد82641201821029041

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيزيدان سعدون رحيم صابرين82642231822119069

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيحسن مصطفى عباس ليلى82643201822150018

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة460.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكادبيخدر ابراهيم امين حمد نسرين82644201822366005

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة460.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيمطر سرهيد خليل ساره82645201822154019

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة459.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكادبيحيدر غائب مهدي محمد جمانه82646201822282031

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحمد محمود حمادي حمد82647171821079009

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيعبد جاسم نصيف ندى82648201822140042

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة459.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيعلي غائب ثاير عمر82649201821201021

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة459.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيقادر عدنان قحطان جيهان82650201822138014

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيابراهيم جمعه محمد رواء82651201822137014

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبياحمد رفيق صباح سفيان82652201821078043

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الشروق ثانويةكركوكادبيعثمان علي عدنان سماء82653201822149017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة458.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيسعيد محمد احمد ايمان82654201822342006

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة608.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكاحيائيصالح محمود حسين محمد82655201841235017

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة557.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد مجول علي ياس82656201841067045

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة556.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحسن عسكر عصام مأمون82657201841001151

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيغضبان نوري شعالن نجوى82658201842106055

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة535.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيصديق محمد هجران احمد82659201841390014

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة534.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد فخري نذير82660231841173118

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة531.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمجول علي تحسين ابراهيم82661201841067001

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمحمود فاضل محمد هناء82662211842109074

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة527.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيولي مرزه احسان لينا82663201842330018

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيالقادر عبد فرج عدنان نيفين82664201852134047

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة501.0كردية دراسة للبنات زوزان ثانويةكركوكتطبيقيفتاح غفور زياد نور82665201852350006

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة494.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيمحمود اسماعيل مظفر مرام82666201852395040

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة489.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيقادر سمين صباح دنيس82667201852175010

األساسية التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد سطام وليد عمر82668201851013049

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة708.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيراضي عباس فاضل محمد82669261841040036

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة706.5المتميزين ثاتويةواسطاحيائيكاظم جواد جاسم زيد82670261841040016

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة706.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيياسين طارق زياد هللا هبه82671261842132101

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة705.8للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيعلي حميد حيدر جنات82672261842113005

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة705.6المتميزين ثاتويةواسطاحيائينصرت لطفي فارس احمد82673261841040002

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة703.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيطاهر عبد مؤيد مؤمن82674261841040029

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة703.7للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيمحمد الهادي عبد حسين ديار82675261842113006

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة703.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيكريم حياة رزاق زهراء82676261842080027
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المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة703.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيسلمان داود مقدام زينب82677261842107053

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة702.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيعصفور زبون قاسم نسرين82678261842078049

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة701.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمحسن قاسم اسعد اباذر82679261841001001

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة701.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيغالم محمد باسم محمد82680261841201156

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة701.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسن عباس محمد تبارك82681261842132021

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة701.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيذهب جابر زهير عفاف82682261842132070

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة700.0للبنين االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمري محمد قاسم محمد82683261841048032

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة700.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيعبيد ذياب علي شمس82684261842132066

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة700.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيجبر نعيمه ناجي زينب82685261842102065

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة699.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيخضير حسين علي مصطفى82686261841038106

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة699.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيحميد مطشر خالد علي82687261841001109

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة698.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيوره فليح ساجت عبدالحسين82688261841001088

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة698.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيطعيمه ناجي ثائر عذراء82689261842102081

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة698.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيحسين صالح ابراهيم زينب82690261842080034

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيوريوص علي مظلوم ديانه82691261842097031

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيسلمان علي حسن هاجر82692261842089100

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيسليم عيدان باسم ايات82693261842132011

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيمحيسن كريم عزيز رنين82694261842082012

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيغافل علي عبد سلمان قدس82695261842075055

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيياسين هللا عطا فرحان جوان82696261842088024

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة697.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيسويجت نوبجي عباس حسين82697261841001040

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيجفجير عبيد رحيم جيهان82698261842115006

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائينحيو قاسم حسن زهراء82699261842095008

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبيد محمد داود حوراء82700261842250163

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمحمد صالح جمعه احمد82701261841001002

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعكاب مهدي احمد عبير82702261842103042

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة696.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيمحمد جبوري فوزي مصطفى82703261841033111

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة695.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيموسى هليل هشام رضا82704261841001059

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة695.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعبد موسى عمار زينب82705261842086065

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة695.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائييوسف يعكوب صادق بتول82706261842107013

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة695.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيالواحد عبد جبار قاسم طيبه82707261842104077

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة694.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيهللا عبد عبد عامر آية82708261842132007

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة694.0المتميزين ثاتويةواسطاحيائيسواري جواد ليث الدين سيف82709261841040021

المحافظة الطب؟ابناء كلية/واسط جامعة694.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعلي طالب مشتاق ضحى82710261842097062

الطب كلية/واسط جامعة706.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعكال شايع نعيم فاطمة82711221842204097

الطب كلية/واسط جامعة697.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيعذاب سيار خليل صابرين82712221842309018

الطب كلية/واسط جامعة696.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيكريم حسن موسى اسراء82713221842393007

الطب كلية/واسط جامعة696.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعطية عباس عمار حسن82714141841021024

الطب كلية/واسط جامعة695.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمانع جوده راهي دعاء82715221842204051

الطب كلية/واسط جامعة695.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح احمد فاطمه82716221842142037

الطب كلية/واسط جامعة694.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعذيب علي حسين زينب82717221842204066

الطب كلية/واسط جامعة694.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعابدين خميس الكريم عبد زهراء82718221842141077

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمطر حسن علي تقوى82719221842141039

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيحمد خنجر حميد مرتضى82720261841028108
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الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيفاضل محمد مصطفى فاطمة82721221842204096

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيصالح خضير فرحان بتول82722221842301022

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان زرزور سعد بنين82723141842090018

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيفليح محسن محمد زهراء82724261842116041

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيمحمود لعيبي علي فاطمه82725261842096113

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيغاوي شيال ريسان سجى82726261842109053

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيسلطان المهدي عبد علي محمد حسين82727261841038029

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمزهر بردان علوان حسين82728261841010041

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعلي طالب عماد زهراء82729261842097046

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيحميدي الكاظم عبد فؤاد زهراء82730261842088046

الطب كلية/واسط جامعة693.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطير حسن فالح مريم82731141842134097

الطب كلية/واسط جامعة692.2للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيحسن جاسم باقر مآب82732261842113016

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيفنفون قاسم كامل زهراء82733221842169025

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجتاب حمزه حسين رقيه82734221842141060

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيجليف شاني مهوس اماني82735221842301020

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيعطشان علي حاكم الهدى نور82736221842176015

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيطه ريسان ابراهيم اراء82737221842204008

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيفليح عباس صباح سليل82738261842132064

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحمد مطير صباح فاطمه82739261842104085

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيراضي خضير رسول فرح82740261842074067

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيسيد هللا عبد علي تقوى82741261842120045

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمحمد ثويني علي سحر82742261842080050

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيلفته زغير ازويد سجى82743261842107059

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيشروم جبر عالء حسنين82744261841001029

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيسالم داود حازم عبدهللا82745261841012070

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبدهللا عاصي عيدان عبدهللا82746261841001092

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيجوليت انيس مالك زينب82747211842102034

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيثابت كاظم ماجد علي82748141841208122

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسين صاحي نعيم عمار82749221841098091

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجاسم كاظم جواد اسراء82750221842141011

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيكاطع عبد نجم كرار82751221841309017

الطب كلية/واسط جامعة692.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهاشم غني مالذ زينب82752221842141093

االسنان طب كلية/واسط جامعة690.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيضايع كاظم علي بنين82753261842087021

االسنان طب كلية/واسط جامعة690.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيحسن كريم محمد زينب82754261842080044

االسنان طب كلية/واسط جامعة690.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيراضي جواد كاظم حيدر82755261841005031

االسنان طب كلية/واسط جامعة690.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيطعيمه ناجي ثائر الهدى نور82756261842102116

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيبادي غانم الرضا عبد زينب82757261842118013

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيمعارج دريول عدنان رسل82758261842152008

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيجبر عبد االمير عبد زهراء82759261842109043

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعجه النبي عبد مجيد زينب82760261842094021

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعسكر صبار نزار سجى82761221842204075

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمود ديوان احمد زهراء82762261842250172

االسنان طب كلية/واسط جامعة689.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيجعفر عيدان امين محمد زهراء82763261842132048

االسنان طب كلية/واسط جامعة688.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيرشيد عبود عادل مؤمل82764261841001144

2889 من 1881 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسنان طب كلية/واسط جامعة688.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمجلي ثامر ماجد انمار82765261841001014

االسنان طب كلية/واسط جامعة688.0للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيشكبان موحان الحسين عبد زهراء82766261842113007

االسنان طب كلية/واسط جامعة688.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمهبش راضي ياسر نرجس82767261842120153

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان محمد علي العابدين زين82768261841201072

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيطاهر ناصر علي امال82769261842118003

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيفرهود عبيد ابراهيم سجى82770261842104066

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائينعمه حسوني محمد منى82771221842204102

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحميد رشيد سالم زهراء82772261842102046

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيجاسم عبدالكاظم عقيل ليث82773261841001140

االسنان طب كلية/واسط جامعة687.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعنيد جويد ناظم فاطمه82774221842141130

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيسلمان سماوي قاسم الفقار ذو82775261841040015

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.7للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيحمود حالوي فارس ابرار82776261842113002

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعذوب كطوف كريم ايه82777261842092010

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيقاسم عايد ناجي شهله82778261842132068

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائينزال محمد هللا خلف آمنه82779261842250154

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيلهيمص عنكود ستار مصطفى82780261841011134

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيدبيان كاطع كريم أسراء82781221842394001

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيعلي فاضل الجبار عبد ابرار82782261842132008

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيمحمود عباس فاضل عباس82783261841033051

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم ضاحي شمال أحمد82784261841038003

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيحمد خلف زيدان ساره82785261842109052

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيمحمد سلمان داود زهراء82786221842301023

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيزعيزع كامل جمعه احالم82787261842078001

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيزامل جبر عبد محمدالصادق82788261841012135

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيهاشم كطوف فاضل براء82789261842075008

االسنان طب كلية/واسط جامعة686.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسون سالم شاكر مريم82790261842132088

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيعلي محمد عزيز محمد الحسن82791261841050003

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمحسن خلف حسين ايات82792261842097007

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيالكريم عبد الغني عبد علي حوراء82793261842132030

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمحيسن زابي منصور امل82794261842250153

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحسين تاية فاضل رانية82795241842119072

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيراضي محمود سعد ربى82796261842096050

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيكاظم ريسان اثير هللا عبد82797261841201106

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائياحمد حسين مسلم مريم82798211842160024

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيعلي محمود كريم رباب82799211842159008

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيفنجان جاسم حسين الفضل ابو82800151841012001

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد راضي محمد يوسف82801111841028051

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيفليح علي محسن آمنه82802221842143002

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحربي ظاهر صالح مهدي82803221841031145

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيياسر علي عبد ماجد ياسر82804221841053119

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعلي طالب علي نبأ82805221842112055

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيصخر ظفير دحام يحيى82806221841065054

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيخريبط جابر ماهر فاطمة82807261842120131

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيعويد حسين ناصر سجا82808221842301026
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االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيعبره جبر جاسم هدير82809261842076027

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيبردان كاظم نهاد مهتدين82810221842417018

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعلي كاظم حسين علي82811221841002136

االسنان طب كلية/واسط جامعة685.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسن محمود شاكر زينب82812171842244023

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة690.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبد طارش مجيد عقيل82813261851001033

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة687.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيكصان كاظم صبيح هاجر82814261852115017

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة659.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيعزيز عيسى عباس زهراء82815261852109015

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة659.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيفياض عبيس كريم محمد82816261851001051

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة647.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبود كريم سالم ياسر82817261851001066

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة646.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيكاظم جواد سالم امل82818261852086004

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة646.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعويد عيسى يونس مصطفى82819261851001063

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة643.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيخلف جبار بشار سجاد82820261851005027

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة642.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيصبر بدر صباح زينب82821261852102023

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة641.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيشبيب حسين عالوي حسن82822261851001012

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة639.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيكريدي علي غانم هبه82823261852107022

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة639.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعويجل قاسم خالد وليد82824221851022103

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة637.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد احمد فاضل يوسف82825251851031189

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة634.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيحسين حميد عارف سيف82826161851308007

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة634.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيسادة رحيم الكريم عبد حوراء82827281852055016

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة632.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيرسن حريز جميل هدى82828281852071029

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة632.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيعطيه جدوع حسين علي82829261851021016

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة631.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيكزار محسن عبد محسن82830221851091091

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة630.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجبر فرحان نديم عباس82831281851008068

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة630.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسلمان طه محمد ريسان حسناء82832251852062022

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة630.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم كاظم عاد فاطمه82833221852141020

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة627.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيبديوي حمزة نجاح اكرم82834231851032004

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة649.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيشياع خضر صاحب هاني82835261851202104

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة649.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته زغير جابر نوال82836221852393034

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة629.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمكطوف منجل فاضل عباس82837261851001030

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة628.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيجالي يوسف حسن حياة82838261852093006

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة626.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيكاطع غالي حازم براء82839261852103007

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيشاهر عرد علي زهراء82840261852089024

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيعليوي حنون رحيم زهراء82841261852116010

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيغشيم محمد قاسم مهند82842261851018032

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة617.2للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحساني هللا عبد محمد هللا عبد82843231851021030

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة614.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيناصر علي محسن رقيه82844261852086017

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة613.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيبلهود شلكام راشد نور82845261852116024

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة612.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيزبير عيدان ناصر تبارك82846111852105008

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة611.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعاشور علي الكريم عبد زهراء82847261852102018

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة611.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعلي محمد جاسم احمد82848261851014002

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة610.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيموسى زغير تكليف شهد82849261852093013

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة610.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيفالح محمد خالد مجتبى82850161851308014

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة607.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيرستم الحسن عبد علي انوار82851221852156005

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة607.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيسعد كاظم جواد عقيل82852281851001080
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المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة605.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشالش الحسن عبد رحيم الفقار ذو82853221851028043

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة605.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيمعيوف حسين حيدر موسى82854261851018033

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة605.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيمشكور الحسن عبد كريم مسلم82855281851015044

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة605.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيحسن شبيب محمد فاطمه82856261852097042

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة604.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيجاسم جبار محمد حسين82857281851018020

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة604.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيخضير فرحان عدنان كرار82858261851001043

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة604.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيعذاب ثاني علي زينب82859261852089031

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة603.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقينعمه جمعه حسين حيدر82860281851005010

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة603.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيفرحان كاطع صباح نبأ82861261852088008

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة601.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيحسن محمد جاسم شهد82862161852187023

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة601.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس عطيه علي الزهراء فاطمة82863241852088015

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة601.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيابراهيم محمد علي مصطفى82864281851001161

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة601.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيضمد الرضا عبد اسعد زينب82865261852089025

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة600.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيداود هادي داود يقين82866261852075023

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة600.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعباس يونس هيثم محمدباقر82867261851009059

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة600.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيعرار مانع ناظم حسن82868261851003016

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة599.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيجاسم صادق فاضل ساره82869261852109019

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة599.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيعبيد حسن عباس مصطفى82870281851005023

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة598.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيعوفي عذافه مهدي فارس82871281851015033

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة598.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيبهار لفتة خلف حمزة82872281851005009

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة598.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيفلحي ميس حمدان سجاد82873281851005013

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة597.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيمري زري الحسن عبد تاميم82874221852170012

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة597.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيجادر محمد خالد عباس82875261851027041

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة596.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيرسن كاظم رسن مسعود82876161851089104

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة596.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعناد غافل باشر مصطفى82877221851311181

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة596.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجليب خليفه نزار منتظر82878221851030045

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة594.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيعبيس كامل جميل حيدر82879261851005021

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة594.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيالحسين عبد السادة عبد جعفر زينب82880261852089026

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة594.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيمخيول عطيه الحسين عبد زهراء82881261852089023

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة594.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيهللا عبد الحسن عبد كريم علي82882281851006092

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة593.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيمحمد سالم الرضا عبد اديان82883281852069001

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة592.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبدالحسين جاسم لطيف محمد82884261851001052

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة617.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع عنيد حاتم وسق82885221852154037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة612.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيفليح شهيد الرضا عبد زينب82886261852093012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة604.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمعيوف حسين علي سيف82887261851001025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة598.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقييحيوي عطيه حسن عطيه82888161851083069

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة598.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيفضاله بوهي كاظم علي82889281851043032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة597.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيحصيد كامل علي مرتضى82890241851074023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة596.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيكريم لعيبي طعمه مصطفى82891281851017071

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة595.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيغانم هللا عبد علي كاظم82892281851151427

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة594.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيسابط قاسم الرضا عبد مصطفى82893281851018079

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة593.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيعبود حميد علي كرار82894261851033049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة592.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيعرار مكطاع سعدون دحام82895221851031018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة592.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيفاضل طعمه ابراهيم وسام82896261851043059
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة591.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيذفال نايف زناد خالد82897261851033017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة590.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيفرج خضير ياس حسين82898281851014013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة590.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم خضير رحيم باقر82899221851053005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة588.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيشوكان محمد جاسم رتاج82900261852109011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة588.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيتطبيقيدغيم جعفر رمضان غسان82901221851254022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة588.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيخضير عبدهللا صادق مصطفى82902261851011070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة587.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيكبيش شواي حسين صادق82903281851044072

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة587.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيوهيب الحسن عبد ناصر زينب82904261852102024

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة587.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيحسن الرضا عبد محسن زينب82905261852116015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة587.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيجاسم غازي رشيد مرتضى82906261851028068

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة586.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيكريم فرحان عبدالحسين محمد82907261851021025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة584.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيعباس علي سعد زينب82908261852090019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة583.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيكاطع بدر بشار باقر82909261851003007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة583.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبدالحسين لطيف عبداالمير حسين82910261851009018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة582.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيلفته كريم عبد عمار82911261851010067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة582.0للبنين السالم ثانويةميسانتطبيقيفليح زهرون مجبل عباس82912281851005015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة582.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيمتعب موسى راضي هادي82913281851018090

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة581.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد مبارك نزار سجاد82914221851033041

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة580.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيعجيل الرضا عبد عزيز كوثر82915261852119018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة578.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيكاطع كاظم حياوي محمد82916281851013033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة578.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيجاسم درويل مهدي دعاء82917281852058010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة578.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيفرحان الرضا عبد مهند حوراء82918261852109009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيثويني راشد ابراهيم نرجس82919261852095034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان ضامن نعيم يوسف82920221851008037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعبود شريف علي حسن82921161851128019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيعباس راضي سعد مصطفى82922281851001156

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيصالح عبدالحسين علي حسن82923261851001014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة577.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيرهيف عطيه ناجي سجى82924281852077058

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة576.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين رفاك طالب مشتاق82925221851051056

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة576.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيمشخول علي فايق نور82926221852163053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة576.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيموسى الرضا عبد علي الفقار ذو82927281851017027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة576.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيمحمد جبار كريم دعاء82928261852119005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة575.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيداخل صالح مهدي علي82929261851022039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة575.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعذيب عباس جواد صفا82930281852062038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة575.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيسلمان احمد قتيبه ساره82931261852116019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة575.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيهليل نفاوة سامي محمد82932161851030109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيحسين ربيل حسن صادق محمد82933281851009076

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيعبيد حامد رحيم أنفال82934261852107002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة679.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيشنون كاظم االمير عبد حوراء82935261842117010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة677.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيعبد مجيد سليم دنيا82936261842080019

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة672.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد برير محمد82937271841001170

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة672.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيمطر دحام رحم علي82938261841020020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة663.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجاسم حطحوط محمد نبأ82939261842250202

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة652.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيرشيد صالح عالء موج82940261842080074

2889 من 1885 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة651.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمطير خلف علي حسين82941261841001044

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة648.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيابراهيم صدام مظفر رغد82942281842052024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة643.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيحسن منصور محسن علي82943161841083020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة640.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيجاسم خماط جمال نبأ82944261842086111

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة640.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيصادق علي محمد هدى82945261842102123

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة638.0المتميزين ثاتويةواسطاحيائيكاظم حميد عامر ياسر82946261841040045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة637.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيزغير مجدي العظيم عبد عباس82947161841004009

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة635.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيعبيد جياد فيصل براق82948261842080008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة634.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيعباس ارحيم عباس سرى82949261842109057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة634.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيالرضا عبد محمد سعيد عمار82950281841001077

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة632.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسفيح معضد سمير بنين82951221842204032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة632.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعطيه عبيد رزاق كرار82952261841001134

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة631.0للبنين المثنى ثانويةقار ذياحيائيبجاي زغير شاكر حسن82953221841032002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة631.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمحان حسين ناصر مهدي82954261841001197

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة630.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيسلمان جماغ رحيم هدى82955261842075076

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة630.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيمعال فرحان ناصر عالء82956261841152013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة629.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيصافي علي فرحان منتظر82957261841003179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة628.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيعزيز محمد بسام آطياف82958261842117001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة627.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيسلمان محمد علي مؤمل82959261841033084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة625.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيشنين ثجيل عواد شيماء82960221842163040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة625.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسين خاجي غازي تقى82961261842132025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة624.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيجابر حميد كرم عالء82962261841023029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة623.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيمجيد شمخي محسن علياء82963261842152012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة623.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيغالم محمد حازم براء82964261842080006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة623.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيصالح سبف فيصل فاطمه82965261842116070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة622.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيسفاح حسين طالب اسيل82966221842203008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيشجار امحان فليح مرتضى82967261841001179

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعليوي عبدالحسين حميد علي82968261841033063

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة618.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيفرحان حسين علي اديان82969261842102003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة618.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيشمران عباس مخلص طيبه82970261842076016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة617.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائياحمد اكرم صفاء رفل82971261842082011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة616.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيحزيم كاظم علي منتظر82972261841001195

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة616.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيمحسن صبري نديم زمزم82973261842082014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة616.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيحزام بهلول ماجد مريم82974281842063047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة615.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيحسن علي محسن يحيى82975281841016064

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة615.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحميد عبد قاسم روان82976221842135046

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة614.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيصادج احمد علي حسين82977281841001024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة614.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعلي غالم هللا عبد حميد نور82978221842261008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة614.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعبدهللا كامل رحمان أحمد82979261841033003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة621.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيصياح عبد علي حسن82980261851001013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة619.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيعبدهللا جابر شهاب أحمد82981261851028001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة614.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيجيثوم سعيد محسن سعيد82982261851019022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة605.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيالصاحب عبد حسن جعفر احمد82983161851075005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة597.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين جبار جواد بسام82984221851053006
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة587.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقيمحمد حسين رزاق ازهار82985261852117003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة583.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمحيسن جلود نعيم حوراء82986261852086013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة580.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي محيسن جبار مرتضى82987161851039133

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة578.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيفجر عباس نزار هللا عبد82988161851060089

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة576.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيابراهيم الرحيم عبد احمد حسين82989281851025002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم عباس مهدي عباس82990291851004105

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعوده هاشم مهدي زينب82991261852095024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة573.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيحسين احمد عدنان محمد82992281851032033

العلوم كلية/واسط جامعة674.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعويد كاظم راضي سبأ82993261842089068

العلوم كلية/واسط جامعة670.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيسحيب محمد ناظم هدايه82994261842075073

العلوم كلية/واسط جامعة668.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيخنجر جبار قاسم زهراء82995261842089055

العلوم كلية/واسط جامعة667.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيعيسى كيمي حازم مريم82996261842071015

العلوم كلية/واسط جامعة666.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمعارج عوده عباس الكبرى زينب82997261842132051

العلوم كلية/واسط جامعة657.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيبدن خالف عطشان حوراء82998281842052019

العلوم كلية/واسط جامعة653.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيشنان حافظ حسين ميالد82999261842096132

العلوم كلية/واسط جامعة644.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحاجم جاسم خيون تبارك83000261842250159

العلوم كلية/واسط جامعة642.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعودة عطشان عبدالرزاق حسين83001261841003026

العلوم كلية/واسط جامعة638.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمفتن محمد هشام داليا83002261842097029

العلوم كلية/واسط جامعة637.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيراضي جمال محمد حسنين نور83003261842075068

العلوم كلية/واسط جامعة636.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلوان طويهر الحسين عبد زهراء83004261842250174

العلوم كلية/واسط جامعة632.0للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيخالطي مزعل محمد تقى83005261842113004

العلوم كلية/واسط جامعة631.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيفرحان عبيد مطير ازهار83006261842096007

العلوم كلية/واسط جامعة631.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيحنتوش جمعه عدنان سجى83007261842095011

العلوم كلية/واسط جامعة625.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيحسون جبار هللا عطا نصير83008261841201212

العلوم كلية/واسط جامعة624.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيفريخ مريشد حميد عقيل83009261841159018

العلوم كلية/واسط جامعة623.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيعبيد فلفل فاضل نبأ83010261842119046

العلوم كلية/واسط جامعة620.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعبود تاغي علي محمد83011261841005093

العلوم كلية/واسط جامعة620.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيغالم محمد حازم زهراء83012261842080025

العلوم كلية/واسط جامعة620.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيهللا عبد كريم ساهي تبارك83013261842132020

العلوم كلية/واسط جامعة619.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائياحمد االمير عبد عصام كوثر83014261842102100

العلوم كلية/واسط جامعة617.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيطارش خماس جابر اسماء83015261842088006

العلوم كلية/واسط جامعة617.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعويد عيسى يوسف سجاد83016261841033047

العلوم كلية/واسط جامعة615.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيهللا عبد عجيل محمد زهراء83017261842116040

العلوم كلية/واسط جامعة615.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيسمير راشد باسم ايناس83018261842090006

العلوم كلية/واسط جامعة615.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيجبر عويد كاظم اخالص83019281842065007

العلوم كلية/واسط جامعة614.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيناهي كاظم علي حسين83020261841159007

العلوم كلية/واسط جامعة614.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيهودان الحسن عبد كريم رجاء83021261842096051

العلوم كلية/واسط جامعة613.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيبطي شابث علي دخيل حوراء83022281842065012

العلوم كلية/واسط جامعة613.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيعليوي حسين جاسم عباس83023271841151015

العلوم كلية/واسط جامعة612.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيشبيب عون عبد وادي محمد83024261841023051

العلوم كلية/واسط جامعة611.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائينادر عبدالحسن كاظم احمد83025261841017003

العلوم كلية/واسط جامعة610.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجاسم حسن حيدر ميامين83026261842250199

العلوم كلية/واسط جامعة610.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيحميد سيد كريم عذراء83027261842096106

العلوم كلية/واسط جامعة608.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد راضي عبد حنان83028261842089018
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العلوم كلية/واسط جامعة608.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيجراد زغير شيال علي83029261841055019

العلوم كلية/واسط جامعة608.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان جليل علي حيدر83030261841001051

العلوم كلية/واسط جامعة606.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيسعيد يوسف مجيد نهى83031261842103054

العلوم كلية/واسط جامعة605.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجاسم حسن محمد نور83032261842250209

العلوم كلية/واسط جامعة605.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيخشان راضي اسماعيل سميعة83033261842090033

العلوم كلية/واسط جامعة604.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيغليم شمخي جاسب مصطفى83034261841002061

العلوم كلية/واسط جامعة604.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيجابر حسين علي سناء83035261842095012

العلوم كلية/واسط جامعة603.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم مخلف فراس محمد83036261841038088

العلوم كلية/واسط جامعة603.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيازبك محمد جمعه حسنين83037261841160008

العلوم كلية/واسط جامعة603.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعوده خليف طالل زهراء83038261842097043

العلوم كلية/واسط جامعة603.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعليوي سلمان داود احمد83039261841033009

العلوم كلية/واسط جامعة603.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيخالوي عبد جبار مصطفى83040261841201190

العلوم كلية/واسط جامعة602.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيالغالي عباس هالل زهراء83041261842116042

العلوم كلية/واسط جامعة601.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيخليف بناوي صالح سمر83042261842088065

العلوم كلية/واسط جامعة601.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيناصر جلوب الحسين عبد فاطمه83043261842080064

العلوم كلية/واسط جامعة600.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعلي كزار رشيد رحمه83044261842103018

العلوم كلية/واسط جامعة600.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبدالرضا علي حسين سجاد83045261841001066

العلوم كلية/واسط جامعة600.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائينعمه منصور هيثم زهراء83046281842065023

العلوم كلية/واسط جامعة600.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيعبد علي عارف باقر83047261841159005

العلوم كلية/واسط جامعة599.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيمحي محمد جبار زمن83048261842089040

العلوم كلية/واسط جامعة599.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيعنصول صكبان كريم علي83049261841008019

العلوم كلية/واسط جامعة598.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيحسون علي ابراهيم حسين83050261841027033

العلوم كلية/واسط جامعة598.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيصخي سالم فاضل رؤى83051261842117012

العلوم كلية/واسط جامعة598.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيوشيح الحسن عبد حردان هادي83052261841152022

العلوم كلية/واسط جامعة597.0الخارجياتواسطاحيائيعويد سلمان علي  موده83053261842401030

العلوم كلية/واسط جامعة596.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيصالح جمعه رياض محمد83054261841002044

العلوم كلية/واسط جامعة596.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيفرج يوسف حسن أحمد83055261841033002

العلوم كلية/واسط جامعة596.0الخارجياتواسطاحيائيعباس جاسم علي هدير83056261842401041

العلوم كلية/واسط جامعة595.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيصنيبر سعيد نعيم شهد83057261842095013

العلوم كلية/واسط جامعة595.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيعناد كاظم جواد هدى83058261842099041

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعريان رهيف رحم باسم83059261841010015

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعيسى هادي صهيب شغف83060261842096098

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيهللا عبد حسين حميد رحمه83061261842088035

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجابر عبدالرزاق شاكر محمود83062261841010142

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيساجت وناس علي فاضل83063261841159024

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعبد علي سعد زينب83064261842116044

العلوم كلية/واسط جامعة594.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيراضي جواد فاضل كرار83065261841001138

العلوم كلية/واسط جامعة593.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيجناني حتاتة عيسى نور83066261842124014

العلوم كلية/واسط جامعة593.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائييونس الحسن عبد كريم رتاج83067261842106025

العلوم كلية/واسط جامعة593.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيعويد االمير عبد ماجد مياسه83068261842090045

العلوم كلية/واسط جامعة592.0للبنين بدرة اعداديةواسطاحيائيسحيب محمد ناظم علي83069261841021010

العلوم كلية/واسط جامعة592.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيعبد كاظم هاشم زينب83070261842076014

العلوم كلية/واسط جامعة592.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيغازي راضي جاسم خديجة83071261842124005

العلوم كلية/واسط جامعة591.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيخلف راهي ماجد نبأ83072261842109076
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العلوم كلية/واسط جامعة591.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس جوده كاظم زينب83073261842096087

العلوم كلية/واسط جامعة591.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزيد عبد فاضل عباس محمد83074251841031672

العلوم كلية/واسط جامعة590.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيحمد الرضا عبد محمد حيدر83075261841044016

العلوم كلية/واسط جامعة590.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيصيوان جابر فطيس زينب83076261842109048

العلوم كلية/واسط جامعة590.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد كاظم حسن مريم83077261842097074

العلوم كلية/واسط جامعة590.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيناصح خضير ياسين رتاج83078261842132037

العلوم كلية/واسط جامعة590.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمنخي حسين ميثم حوراء83079261842087034

العلوم كلية/واسط جامعة589.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيموات جاسم النبي عبد دعاء83080261842115007

العلوم كلية/واسط جامعة589.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيشوشي محمد جاسم بشرى83081261842124003

العلوم كلية/واسط جامعة589.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيرويضي حسن فالح زهراء83082261842095010

العلوم كلية/واسط جامعة589.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيعبدهللا جليب حسين مسلم83083261841017060

العلوم كلية/واسط جامعة588.0للبنين النموذجية االهلية السالم ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعطية جاسم حيدر علي83084131841044005

العلوم كلية/واسط جامعة588.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحساني عبدزيد حمزة حسن83085261841003018

العلوم كلية/واسط جامعة588.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيكريم جوده جعفر علي83086261841003098

العلوم كلية/واسط جامعة587.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيخسباك صبيح ماجد مؤمن83087261841028087

العلوم كلية/واسط جامعة587.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيخشين كامل بشير تبارك83088281842055010

العلوم كلية/واسط جامعة587.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيشلوان مستو علي زينب83089261842086064

العلوم كلية/واسط جامعة586.0للبنات الياقوت ثانويةواسطاحيائيحليو شميدل رحيم حنان83090261842131002

العلوم كلية/واسط جامعة586.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسن عوده علي محمد حيدر83091221841002085

العلوم كلية/واسط جامعة585.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيعايس طعيمه صباح بنين83092261842109016

العلوم كلية/واسط جامعة585.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيخلف نعيم ريحان صفاء83093261841003074

العلوم كلية/واسط جامعة585.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود حسين غازي اية83094141842132011

العلوم كلية/واسط جامعة584.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيثامر الحسن عبد الكاظم عبد ليلى83095261842075056

العلوم كلية/واسط جامعة583.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيياسين عويد زامل منتهى83096261842163022

العلوم كلية/واسط جامعة583.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيمنصور سلطان قاسم محمد83097261841003151

العلوم كلية/واسط جامعة583.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيحسين غميس نعيم رسل83098221842309006

العلوم كلية/واسط جامعة583.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد سعيد سلمان منتظر83099161841015030

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعلي نعيم محمد سهاد83100261842096097

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيحسين جابر سالم عذراء83101261842071014

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيخريبط بادي االئمة عبد ابراهيم83102261841007001

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيغالي ناصر االمير عبد صادق83103261841036009

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيزميم بجاي نعيم ساره83104261842075037

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيعباس سلطان ثجيل سجاد83105261841055012

العلوم كلية/واسط جامعة582.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيخضير كريم ابراهيم رضوان83106231741031024

العلوم كلية/واسط جامعة581.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعليوي رشيد كريم زينب83107261842086068

العلوم كلية/واسط جامعة581.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيمنيهل عجاج كاظم فاطمه83108261842107078

العلوم كلية/واسط جامعة581.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيدغيش هدهود امير يوسف83109261841055032

العلوم كلية/واسط جامعة580.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعبود االمير عبد كريم زهراء83110261842103029

العلوم كلية/واسط جامعة580.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيامتاني فنجان سامي نور83111261842078050

العلوم كلية/واسط جامعة580.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد جاسم83112111841058019

العلوم كلية/واسط جامعة579.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيعذيب صالح حيدر براء83113261842109015

العلوم كلية/واسط جامعة579.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجياد عبد جبار حيدر83114261841033037

العلوم كلية/واسط جامعة579.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيندهان عبهول رشاد غدير83115221841030028

العلوم كلية/واسط جامعة578.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيمحمد كاظم خليل كرار83116221841010091
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العلوم كلية/واسط جامعة578.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيفليح عبيد علي كصاد83117261841055025

العلوم كلية/واسط جامعة578.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيبدير حسن فرحان غدير83118261842107073

العلوم كلية/واسط جامعة578.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيصخي مخيلف مهدي علي83119281841001073

العلوم كلية/واسط جامعة577.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعبيد عطيه محمد الهدى نور83120261842089095

العلوم كلية/واسط جامعة577.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيضويحي سباهي دويش شهد83121261842116052

العلوم كلية/واسط جامعة577.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيجبر شنان فليح اسعد83122261841001009

العلوم كلية/واسط جامعة577.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيهويدي فرحان كريم االء83123261842088007

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيظاهر راهي حسن زهراء83124261842086048

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذياحيائيحسين علي حسين حمزه83125221841004016

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيمحمد جاسم سعد زهراء83126261842116031

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيموسى حسين جاسم رفل83127261842106027

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيعبيد كاظم سعد احمد83128261841023001

العلوم كلية/واسط جامعة576.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيحميد عبدالجبار مظفر فرات83129261841005072

العلوم كلية/واسط جامعة575.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعليوي صالح الحسين عبد ندى83130261842075063

العلوم كلية/واسط جامعة575.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيسرحان هالل حسن زينب83131261842086059

العلوم كلية/واسط جامعة574.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيهميم كالن مطلك هديل83132261842075080

العلوم كلية/واسط جامعة574.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد وهاب حيدر مجتبى83133131841002041

العلوم كلية/واسط جامعة574.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعبد حسين محمد ايه83134261842102014

العلوم كلية/واسط جامعة574.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيحسين نعمه حيدر بنين83135261842095004

العلوم كلية/واسط جامعة574.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيفزيع مطر جبار كرار83136261841003128

العلوم كلية/واسط جامعة573.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيكريم عبدالعباس كريم عباس83137261841028056

العلوم كلية/واسط جامعة573.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائيسنسول حسين ياسر علي83138261841171010

العلوم كلية/واسط جامعة573.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيجاسم خلف سمير ريام83139261842119021

العلوم كلية/واسط جامعة573.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيحسن الجبار عبد جهاد ميار83140261842080076

العلوم كلية/واسط جامعة572.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعيدي حسين علي تبارك83141261842086025

العلوم كلية/واسط جامعة572.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيالحسن عبد احمد صفاء حسين83142131841224006

العلوم كلية/واسط جامعة572.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيثامر حلو عواد سهام83143261842086076

العلوم كلية/واسط جامعة572.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيشويل لطيف الحسين عبد علي83144261841202038

العلوم كلية/واسط جامعة572.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيرويح لفته كريم رسل83145261842089032

العلوم كلية/واسط جامعة571.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيداخل عزيز مهدي فاطمه83146261842097070

العلوم كلية/واسط جامعة571.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمحمد حسن احمد ميثم83147281841014027

العلوم كلية/واسط جامعة570.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد فاضل سمير زهراء83148241842106048

العلوم كلية/واسط جامعة570.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيخلف جسام عالوي بالل83149261841018004

العلوم كلية/واسط جامعة570.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعيسى محمد حسن هدى83150291842053096

العلوم كلية/واسط جامعة570.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي الكاظم عبد علي مؤمل83151241841011067

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائييازع عنيد غانم مصطفى83152261841033110

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيحمدي ياسين حمزه طيف83153261842106043

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعباس محمد خالد زهراء83154261842089044

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيوطين شالل حسين ميساء83155261842250200

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيصكبان صادق لطيف فاطمه83156271842091100

العلوم كلية/واسط جامعة569.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيخلف فاضل عباس محمد83157261841033096

العلوم كلية/واسط جامعة568.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيشلوش الرزاق عبد محمد ايات83158261842109010

العلوم كلية/واسط جامعة568.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيهللا عطا علي محسن اديان83159261842109003

العلوم كلية/واسط جامعة568.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيشمخي محمد رحيم تبارك83160261842087026
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العلوم كلية/واسط جامعة568.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيكطان عبدالتاج حيدر علي83161261841017039

العلوم كلية/واسط جامعة567.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيرحيم حسن مكي اسراء83162261842086004

العلوم كلية/واسط جامعة566.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيخشان منيهل عطيه بيداء83163261842119009

العلوم كلية/واسط جامعة566.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيدلفي صالح عدي كوثر83164261842080067

العلوم كلية/واسط جامعة566.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيمحمد رحمن علي ديار83165261842082009

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيكاظم جابر صباح زينب83166261842119027

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيحسن فليح عالء محمدصادق83167261841005098

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيعلي كاظم لفته سكينه83168261842107063

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيعليوي العباس عبد مهدي تبارك83169281842065011

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيعكله جاسم حميد طاهر83170281841016026

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبود ناجي سليم زينب83171261842250179

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيقاضي عادل علي نور83172231842077099

العلوم كلية/واسط جامعة564.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيمنادي ماهود مرتضى سجاد83173161841309007

العلوم كلية/واسط جامعة564.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيسهر هاشم علي فاطمه83174261842082030

العلوم كلية/واسط جامعة564.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيراشد حمود ثامر حسين83175261841022029

العلوم كلية/واسط جامعة564.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيفرحان جمعه خالد نبأ83176261842080080

العلوم كلية/واسط جامعة564.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيجودة رحيم فهيد ايمان83177281842060010

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيحران جاسم شمال حسين83178261841017018

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيعارف مزعل عدنان سرى83179261842091031

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيعليخان مسير سعد سيف83180261841004026

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحاجم سعيد عماد علي83181231841251138

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيبدر كاظم علي سيف83182281841016025

العلوم كلية/واسط جامعة563.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيالحسن عبد زيد جبار علي83183181841085037

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيحسين حاوي محمد هللا عبد83184281841010009

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيابراهيم اسماعيل حامد فاطمه83185261842132077

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعباس محسن باسم علي83186261841002027

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر غانم جواد83187261841007020

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيفضيل هيكل فيصل عباس83188261841033053

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيطاهر علي المحسن عبد نور83189261842097087

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيجبار ثابت علي تبارك83190261842080009

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيجبر حسين تركي هبه83191261842090053

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيزايد خلف رحيم فاطمة83192261842078039

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعبود مشكور ماجد زهراء83193261842087056

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيكاظم عبود كريم استبرق83194261842134002

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيرسن رحمه علي همام83195261841033121

العلوم كلية/واسط جامعة561.0للبنين االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائيهللا عبد لطيف عباس علي83196261841042011

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيحميد مطير وناس رحاب83197261842089030

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيرحيمه جخيور ناهي عباس83198261841028058

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحطب زعون بادي غفران83199261842102085

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيجاسم فاضل عباس ريتاج83200261842103021

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيصويدج رحم قاسم غفران83201261842086090

العلوم كلية/واسط جامعة560.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيمطير جاسم حسين ريام83202261842103020

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيعباس لهمود طعيمة سرى83203261842124008

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفلحي جاسم زهير نمير83204131841252062
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العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيكطامي هالل نجم جعفر83205261841005014

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيغالي علوش المحسن عبد محمد83206241741005111

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد عباس يحيى هادي83207121841026146

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيكيلو عبدعون هليل ضياء83208261841004030

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيبحث حسين تحسين مرتضى83209261841012138

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيدحدوح فرج عباس فاضل83210261841017050

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيدهام عبد موسى حوراء83211261842089025

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيحسين عبيد حامد ساره83212261842097056

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيمحيسن عبود معاني هبة83213281842060044

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذياحيائيمزهر حسن صالح محمد83214221841004043

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائينايف نعيمه حسين منار83215261842116078

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيشذر نغيمش حسين حيدر83216221841017022

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين المثنى ثانويةقار ذياحيائيالكريم عبد قمر العباس عبد حسن83217221841032003

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيحسن سلطان نصرت نور83218261842115028

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيشمخي كاظم هاتف مرتضى83219221841065045

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيوجر شاهر جاسم هدى83220261842090054

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيجاسم هالل هيثم طيبه83221261842076017

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيخلف صالح محمد امنيه83222171842231033

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمجلي علي حسين حنين83223261842087030

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمود ستار دحام ايمان83224261842250157

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيخليفه حسين ستار سكينه83225221842168019

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيجالب جعيز محمد صادق83226221841067033

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهرير جليب احمد كاظم83227141841048074

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعطيه كاظم جاسب سجود83228261842102067

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعوجه ابو جابر غالي حسن83229261841001025

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعلي عبد امهاوي علي حسين83230281841008012

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيخشان عباس خضير فاطمه83231261842102091

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعبيد علي رحيم تبارك83232261842086022

العلوم كلية/واسط جامعة555.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس حميد سعيد مؤمل83233261841001143

العلوم كلية/واسط جامعة555.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبار جعفر علي كرار83234141841012040

العلوم كلية/واسط جامعة555.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعبيد جبار نصيف حوراء83235261842094012

العلوم كلية/واسط جامعة555.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيسلمان خليف زيدان مهدي83236261841022165

العلوم كلية/واسط جامعة554.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيرضا علي حسين زينب83237261842102056

العلوم كلية/واسط جامعة554.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيثامر طعيمه محمد زهراء83238261842116039

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعيسى حسين هاشم فاطمه83239261842087099

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمطرود علي عبد محمد سميه83240261842075040

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيرشيد صالح احسان تبارك83241261842109017

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيموسى عمران محمد الهدى نور83242281842052099

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيداود فاضل وسام حيدر83243231841031038

العلوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيمحمود جبير طالب زينب83244261842071009

العلوم كلية/واسط جامعة630.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيهارف عنبر ناصر رواء83245261852078008

العلوم كلية/واسط جامعة587.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعلي جهاد علي عبد فاطمه83246261852095030

العلوم كلية/واسط جامعة584.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيعلي عبد محسن ناجي زهراء83247261852115008

العلوم كلية/واسط جامعة584.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيراشد محيميد جاسم دعاء83248221852172016
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العلوم كلية/واسط جامعة568.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيعذافه رهيف قاسم سارة83249281852065023

العلوم كلية/واسط جامعة566.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقينعمه محمد الحمزه عبد زهراء83250261852093011

العلوم كلية/واسط جامعة565.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيشياع مزيد طالب اشواق83251261852095008

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيبردي خليل حسين احمد83252261851005003

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيعلي مرزه المجيد عبد لجين83253221852169023

العلوم كلية/واسط جامعة562.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقياحميد محمد فرات زينه83254221852169014

العلوم كلية/واسط جامعة559.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيابراهيم كاظم ابراهيم االء83255261852109002

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيمدير حمود حاتم محمد83256261851017069

العلوم كلية/واسط جامعة558.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحاجي مفتن حازم آيات83257281852065001

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيصالح سنادي ياسين مصطفى83258261851002070

العلوم كلية/واسط جامعة557.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيزعيل جالب اديب مريم83259261852093018

العلوم كلية/واسط جامعة556.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيمحمد زاهر حمزه أحمد83260261851008001

العلوم كلية/واسط جامعة551.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيسيد فزع محمد جاسم83261261851022009

العلوم كلية/واسط جامعة550.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيمفتن الحسين عبد جبار بشار83262261851043008

العلوم كلية/واسط جامعة548.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيالرحمن عبد هالل غازي هيام83263261852075022

العلوم كلية/واسط جامعة548.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمهدي طاهر حسين بتول83264261852086005

العلوم كلية/واسط جامعة547.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقييابر فتحي صالح سحر83265261852104012

العلوم كلية/واسط جامعة544.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيعلي حسن ماهر صادق محمد83266261851007075

العلوم كلية/واسط جامعة542.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيعلي جاسم حربي منار83267261852115015

العلوم كلية/واسط جامعة541.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمحمد مزعل كريم مصطفى83268261851001061

العلوم كلية/واسط جامعة539.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعباس سالم نعيم براء83269281852055007

العلوم كلية/واسط جامعة538.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيمالح دعدوش حسن وضاح83270261851172017

العلوم كلية/واسط جامعة538.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمزعل عوده علي مقتدى83271281851006147

العلوم كلية/واسط جامعة537.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيهللا جار هللا عبد حسين نشوه83272261852088010

العلوم كلية/واسط جامعة536.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعلي جاسم محمد مصطفى83273261851008040

العلوم كلية/واسط جامعة536.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيعباس كاظم فاضل هاني83274261851003056

العلوم كلية/واسط جامعة535.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيكيطان طالب فراس فاطمه83275261852102033

العلوم كلية/واسط جامعة533.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيشخيتر نعيمه علي جنه83276281852071006

العلوم كلية/واسط جامعة533.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيفالح الحسين عبد علي زهراء83277261852106015

العلوم كلية/واسط جامعة532.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقييوسف نجم يوسف آيات83278261852078002

العلوم كلية/واسط جامعة532.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيكريم محسن علي فاطمة83279281852051068

العلوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيحسين كاظم سالم احمد83280281851016007

العلوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيمحمد نوري علي مصطفى83281281851012077

العلوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيسعودي الرضا عبد اياد ضرغام83282281851151285

العلوم كلية/واسط جامعة531.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيمرشد محمد جاسم حوراء83283261852106009

العلوم كلية/واسط جامعة529.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيجبر محمد رعد حسنين83284281851044028

العلوم كلية/واسط جامعة526.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيشالكه حسن فالح هدى83285261852107023

العلوم كلية/واسط جامعة526.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيفرج شبيب عباس مريم83286261852115014

العلوم كلية/واسط جامعة525.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيمطر محسن احمد طيف83287281852063020

العلوم كلية/واسط جامعة525.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيشبوط جباري رحيم علي83288281851018049

العلوم كلية/واسط جامعة524.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقينفيلي صيهود خضير عباس83289261851023028

العلوم كلية/واسط جامعة524.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيمذري دهيم عدنان رسول83290261851018013

العلوم كلية/واسط جامعة523.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيجرو شنيح كاظم زهراء83291281852071016

العلوم كلية/واسط جامعة522.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيذجر الحسن عبد عامر حنين83292261852097012
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العلوم كلية/واسط جامعة522.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيسباهي عنيد النبي عبد غفران83293261852102031

العلوم كلية/واسط جامعة521.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعلي سوادي مجيد علي83294291851004132

العلوم كلية/واسط جامعة521.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيعذاب هرو محمد يوسف83295261851007098

العلوم كلية/واسط جامعة521.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمجلي فاضل عباس رسل83296261852086016

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحسين صبري احمد محمد83297281851013030

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيحياوي الحسين عبد رزوقي حسين83298261851204006

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيحسين احمد وسام احمد83299221851033010

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعلوان باشا حيدر حوراء83300261852087006

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيشاوي سلمان سعدون زهراء83301281852077038

العلوم كلية/واسط جامعة520.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيالحسين عبد الساده عبد نجم نرجس83302261852089046

العلوم كلية/واسط جامعة519.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيجويعد عناد علي عبد ليث83303261851007069

العلوم كلية/واسط جامعة519.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيطلب فندي نعيم تبارك83304261852095011

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعلي خلف رزاق مرتضى83305261851019051

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جعفر حاكم سجاد83306251851031064

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيمطير عطروز حسين زهراء83307281852063013

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيجبر عجيل حسام الحسن ابو83308221851382001

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيحرز كطيف فالح فاطمه83309261852093016

العلوم كلية/واسط جامعة518.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيحسين كاظم عظيم ايات83310261852109005

العلوم كلية/واسط جامعة517.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيجاسم كاظم علي احمد83311281851017010

العلوم كلية/واسط جامعة516.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيمريهج رزاق كريم سجى83312261852089032

العلوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيكرم علي محسن زينب83313281852051038

العلوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيعداي كطيف هاشم تبارك83314261852097011

العلوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيزغير فضول حسين دعاء83315261852087007

العلوم كلية/واسط جامعة514.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيعريبي عودة محمد جعفر83316281851016022

العلوم كلية/واسط جامعة513.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيجوده هتلر حميد مرتظى83317261851001058

العلوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيزميم بجاي نعيم خديجه83318261852075008

العلوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيوهيب ماشاف محمد اسراء83319261852095006

العلوم كلية/واسط جامعة512.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيكطان مخيط جعفر مريم83320261852095032

العلوم كلية/واسط جامعة512.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيغاجي كاظم جبر حسن83321281851008024

العلوم كلية/واسط جامعة512.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيعجيل شريف موسى سكنه83322261852107015

العلوم كلية/واسط جامعة511.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيهللا عبد نجم محمد زهراء83323261852097019

العلوم كلية/واسط جامعة511.0المختلطة الشرشاب فهد ثانويةقار ذيتطبيقيشديد حايف محسن مؤيد83324221851340004

العلوم كلية/واسط جامعة510.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانتطبيقيغويض جابر علي حسين83325281851010004

العلوم كلية/واسط جامعة510.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمفتن مزهر ستار مآب83326261852086035

العلوم كلية/واسط جامعة509.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيسالم نعمه لطيف حمزه83327261851005019

العلوم كلية/واسط جامعة508.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيمهدي صالح علي حيدر83328281851008044

العلوم كلية/واسط جامعة508.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيجاسم جياد طه علي83329261851043043

العلوم كلية/واسط جامعة507.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيالرضا عبد كريم الحسن عبد فاطمه83330261852106019

العلوم كلية/واسط جامعة507.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيشايع سلمان عبدالرضا مؤمل83331261851002048

العلوم كلية/واسط جامعة507.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيسعدون محمد جابر واثق83332261851022064

العلوم كلية/واسط جامعة507.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيحمد خلف فاضل نور83333261852172005

العلوم كلية/واسط جامعة506.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعطيه عيفان عدنان سجى83334261852087014

العلوم كلية/واسط جامعة505.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيجبر حسن سليم زهراء83335261852106013

العلوم كلية/واسط جامعة505.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيصالح علي عبد محسن هاني83336261851007095
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العلوم كلية/واسط جامعة505.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعلي شراد طه دعاء83337261852102012

العلوم كلية/واسط جامعة504.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيظاهر الحسن عبد حمود غفران83338261852104016

العلوم كلية/واسط جامعة503.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسوني هاشم حميد حسين83339281851151121

العلوم كلية/واسط جامعة502.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحميدي حسين رحيم منتظر83340281851018082

العلوم كلية/واسط جامعة502.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعناد فيصل حيدر رونق83341221852168017

العلوم كلية/واسط جامعة501.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيمظلوم مطر حامد كوثر83342281852055059

العلوم كلية/واسط جامعة501.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيرهيف هادي عباس سجى83343281852059023

العلوم كلية/واسط جامعة501.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسان حاتم محمد حسنين83344281851001032

العلوم كلية/واسط جامعة500.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيمحمد حسين صادق محمد83345261851002057

العلوم كلية/واسط جامعة500.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيقاسم طارش علي محمد83346281851013038

العلوم كلية/واسط جامعة500.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيسهيم عطية بداي اياد83347281851021006

العلوم كلية/واسط جامعة500.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيجاسم نصيف الرزاق عبد رسل83348261852107010

العلوم كلية/واسط جامعة500.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيسهر ادهيم علي حيدر83349281851008043

العلوم كلية/واسط جامعة499.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقينعيمة زغير كاظم زينب83350221852172032

العلوم كلية/واسط جامعة499.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمطلك جاسم عليوي عمار83351281851151410

العلوم كلية/واسط جامعة499.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيسلطان بدوي ترف نوره83352261852089048

العلوم كلية/واسط جامعة499.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيعبود كريم محمد اشرف83353271851150022

العلوم كلية/واسط جامعة499.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيموسى عمران اسعد منتظر83354261851021030

العلوم كلية/واسط جامعة498.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيجاسم جبر سلمان الرحمن عبد83355231851166014

العلوم كلية/واسط جامعة498.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيعبدهللا كعيم مظفر نبا83356221852394008

العلوم كلية/واسط جامعة498.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانتطبيقيراضي جوني كريم محمد83357281851033019

العلوم كلية/واسط جامعة497.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيشخير كاظم مجيد حوراء83358261852088001

العلوم كلية/واسط جامعة497.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيصيهود عبد باسم ايمن83359261851010015

العلوم كلية/واسط جامعة497.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمحمد كاظم جواد نور83360261852087025

العلوم كلية/واسط جامعة497.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيعذاب مخيلف مالك مريم83361261852103024

العلوم كلية/واسط جامعة496.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيدليل محسن علي فاطمه83362261852250029

العلوم كلية/واسط جامعة496.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيمحمد هاشم موسى فاطمه83363261852078019

العلوم كلية/واسط جامعة495.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعجيل عباس رحيم عصام83364261851043035

العلوم كلية/واسط جامعة495.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيامين احمد محمد فاطمه83365261852104020

العلوم كلية/واسط جامعة494.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي حسين علي باسم83366221851054082

العلوم كلية/واسط جامعة494.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيمالك نظام باسم صفا83367231852078041

العلوم كلية/واسط جامعة494.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيحسين رمضان رحيم زينب83368161852290006

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيمحيسن رضو يحيى كوثر83369261852093017

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيحاجي سلطان مهدي يوسف83370281851022093

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيرزن كاظم حازم البنين ام83371261852090003

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيحنوش زاير كاظم حوراء83372261852086012

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيحنون عطيه حسين دعاء83373221852162005

العلوم كلية/واسط جامعة492.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمحي الرزاق عبد الدين محي علي83374281851009055

العلوم كلية/واسط جامعة492.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيفليفل فرحان حاجم وليد83375281851008147

العلوم كلية/واسط جامعة492.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيكمر طاهر ضياء طاهر83376261851033025

العلوم كلية/واسط جامعة492.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيمشتت حبيب احمد حسين83377281851031002

العلوم كلية/واسط جامعة492.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيكاظم كاطع فاضل سجاد83378281851031006

العلوم كلية/واسط جامعة491.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيحمود علي حسن زينب83379261852106016

العلوم كلية/واسط جامعة491.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيجابر مهدي كامل كرار83380261851159010
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العلوم كلية/واسط جامعة491.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيصكبان مصطاح عادل علي83381221851031045

العلوم كلية/واسط جامعة490.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيعبيد ناصر كريم بتول83382261852093003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة670.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيبلغان مبارك خضير فاطمه83383261842106050

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة653.6المتميزين ثاتويةواسطاحيائيسلمان داود محمد حسن محمد83384261841040032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة630.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاظم الرزاق عبد عدي مرتضى83385221841098121

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة625.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيدخيل عبد موسى يقين83386261842086128

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة599.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيويس تقي جنيد حيدر83387201841001065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة596.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيفيصل كاظم جواد حنين83388261842086028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة592.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيسعدون رهيف فرحان زينب83389261842086067

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة575.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيمرواح جوده عبيد هاجر83390221842162120

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة564.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيكمر طاهر مظفر زينب83391261842096089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة562.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيفرحان محمد راشد حسن83392261841027026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم محمد شمس83393261842102073

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة556.0وارسو في االهلية العراقية السالم دار مدرسةاالولى الرصافةاحيائيجاسم أسعد فراس طه83394131841217002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة555.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيجابر الزهره عبد علي زينب83395261842078029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيشاهر عرد علي هيام83396261842089106

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد الكاظم عبد الكريم عبد زهراء83397261842104044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيصادق كاظم جواد فاطمه83398261842096107

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة549.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعباس قاسم محمد شهد83399261842103038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة548.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيجهلول علوان حسين فاطمه83400261842075047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة547.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيمنصور عبد رحيم عبدهللا83401261841032015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة546.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيناصر محمد الحسين عبد احمد83402271841021002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة546.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيكيطان عباس هللا عبد زينب83403261842106034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة545.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيمحمود باقر حسين محمود83404261841027118

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة544.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيفرحان علي عبد كريم بتول83405261842089010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة543.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيحثاله جاسم حسن سجاد83406261841018016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة543.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيوناس الرضا عبد سعيد سهاده83407261842086075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة541.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعناد حسين علي مؤمل83408261841005080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة540.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيداود علي حسين سجاد83409281841018013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة540.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيشدهان ربح ثامر مصطفى83410261841007096

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة540.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيحمود عزيز كلف مريم83411261842097076

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة538.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمنشد الحمزه عبد حامد سرمد83412241841003071

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة538.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعباس محيسن أحمد رغد83413261842116026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة537.5المتميزين ثاتويةواسطاحيائيمجيد علي عباس حسن83414261841040006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة537.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيحسين سلمان سمير باقر83415261841007016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة537.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيكاظم طالب عباس سمر83416261842102069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة537.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيكريدي شعيب علي حنين83417261842081011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة536.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجبيل حميد علي العابدين زين83418261841033044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة534.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيراهي علي حسين بتول83419261842104012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة534.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحسين كاظم عظيم زهراء83420261842250175

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة532.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعكله حسين مهند زينب83421261842106039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيس موسى حيدر مجتبى83422231841017134

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيجباره سلمان فالح مرتضى83423261841004069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة531.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجبر موسى عبد كرار83424241841207240
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة530.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيطاهر ياسين طه الحوراء زينب83425261842097050

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة530.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيسموم بريسم حسن زهراء83426261842081018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة530.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيكاظم جاسم هاشم فاطمه83427261842099028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة530.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائينشمي خلف حيدر فاطمه83428261842095018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة530.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيكريم عجه نعيم سامي83429261841055011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة529.0للبنات االهلية القسام ثانويةواسطاحيائيعمران كاظم نزار شهد83430261842122010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة529.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيزليزل حسن احمد سجاد83431261841011053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة527.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيزغير شويل محمد مرتضى83432261841002056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة527.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيحسن خيون هادي بنين83433261842075010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة526.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيرويح لفته كريم آيات83434261842089002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة525.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحمادي سالم ذياب عباس83435261841003081

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة524.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيراضي عبيد ريسان معتصم83436261841202062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة523.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعبدالحسين كاظم راضي محمد83437261841005086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة523.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعذيب زغير عطا منتظر83438261841033115

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة521.0الخارجيونواسطاحيائيمهدي سلمان عماد احمد83439261841400003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة521.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيالماني عبداالمير وليد محمد83440261841001167

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة520.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيفرحان بند حمد محمد83441261841011119

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة520.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيمحمد جبر كريم زهره83442261842117018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة519.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعباس دبي سعد زهراء83443261842075024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة519.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيحمد جهيد عزيز عبدهللا83444261841014042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة519.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيجبار ياسر ناجي حيدرعلي83445261841018014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة519.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيكاظم علي حسن زينب83446231842123035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة518.0المتميزين ثاتويةواسطاحيائيمصطاف نعمان ثامر العابدين زين83447261841040018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيخليف ناجي جليل حسين83448261841005017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة517.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيدريبي حنظل رياض ايات83449261842086012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة517.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعبره حسين حيدر هبه83450261842106066

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة516.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي علي حسين مصطفى83451121841030172

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة516.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيشاطي عبد صاحب مصطفى83452261841003167

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحمزه محيسن نايف فاطمه83453261842104089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيوادي رضيوي طالب سجاد83454261841041015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيخميس سعد صفاء مها83455261842081033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيبريج عبد هللا خير بتول83456261842102015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيراضي الرضا عبد برهان ايالف83457261842109012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطاحيائينعمه حمزه الرحمن عبد زهراء83458261842133008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيسلمان الكاظم عبد اياد طيف83459261842079013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان دلفي حيدر بنين83460261842096021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة514.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيمصحب عطيه ناهي مصطفى83461231841257133

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيكاطع هللا خير محمد فاطمة83462261842078040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيغزاي عزيز نعيم ضياء83463261841018023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيرضا جابر ميثم عال83464261842088074

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيكاظم شراد عيدان زينب83465261842126036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيسحاب سلمان جاسم طيبه83466261842163017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيعباس االمير عبد فاضل هبه83467261842095030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة512.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيفرحان منعثر كريم منى83468261842074076
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة512.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيطلب منشد رزاق حوراء83469261842106019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة512.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد شوكت هيثم علي83470141841008069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة512.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيخزعل ماجد غسان الزهراء فاطمه83471261842097065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة511.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيفضل الهادي عبد صالح شهد83472261842109061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة561.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيجبر محمد الكاظم عبد رفل83473261852109013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة553.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيشطب جاسم مجيد ادم83474261851021002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة553.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيزامل دويج كاظم ختام83475261852093007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة543.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيكاظم جاسم هاشم ايات83476261852089006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة535.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيجمعه حسن داخل زهراء83477261852250028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة527.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيبلجي سعدون عماد فاطمه83478261852075020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة525.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيصالح سناوي علي سجاد83479261851033023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة525.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيضمد الرضا عبد اسعد المهدي محمد83480261851003043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة522.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعلي عبداالمير ثامر محمدحسين83481261851001055

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة521.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيجالب فرحان صالح سجاد83482281851044059

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة519.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيهدهود حسن عبدالعباس حيدر83483261851018011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيساير سويف خلف احمد83484261851033003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة518.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيشاطي حسين سالم حسين83485261851001019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة517.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيعباس عجيل محمد زينب83486261852109016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة516.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيمحمد كاظم سالم حيدر83487261851003022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة515.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقينعيمه جوده جاسم زهراء83488261852078009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة514.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيجوبان صبر عامر صادق83489231851017039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة513.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيعذيب صالح رحيم طه83490261851033026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة512.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيغريب رضا جميل صالح83491271851007049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة511.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيحسين علي نبيل رسل83492261852102014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة509.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود ناصر محمد علي83493111851024025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة509.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد العالي عبد الباقي عبد جواد محمد83494161851015069

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة506.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعبد عبدعلي حميد حسين83495261851019015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة505.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيشاتي فزع ساجد امنه83496261852103003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة505.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيدهش كاظم حسن هدى83497261852109033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة505.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيحمد حميدي احمد سعد83498191851096008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة504.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيكشيمر عياي حسين رسل83499261852102013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة504.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيرسن سهم ناجي اساور83500261852103001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة500.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيحسين علي حمد حيدر83501261851019017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة498.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيراضي مالح علي حسن83502261851022012

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة498.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيهللا عبد حديد نصير زينب83503261852097028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة498.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيمذكور شايل شاكر احمد83504261851007006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة497.0للبنين االخضر الحزام ثانويةالبصرةتطبيقيعطب محمد ناهض ابراهيم83505161851048001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة497.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقييوسف موسى صادق تبارك83506261852116004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة496.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيمهنا جمعه كريم حاتم83507261851019010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة495.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيعوده عداي علي يقين83508261852075024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة495.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعبيس عطيه بالسم ساره83509261852095025

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة495.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيمضخور كريم صبيح علي83510261851017052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة494.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيحمد علي عصام ماهر83511271851035029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة494.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيراشد محمد رحيم اياد83512261851028011

2889 من 1898 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة493.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيالعالي عبد فارس خليل العابدين زين83513221851005021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة491.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيهاشم كريم حافظ محمد83514261851027063

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة491.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيمريوش فنيطل زغير احمد83515281851013003

القانون كلية/واسط جامعة661.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمحمد جميل سعود بلسم83516261822111006

القانون كلية/واسط جامعة655.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيجبر حسن طارق زينب83517261822086027

القانون كلية/واسط جامعة647.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيمحمد االمير عبد نجم براق83518261822078006

القانون كلية/واسط جامعة638.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعبيد حميد هادي فاطمه83519261822102042

القانون كلية/واسط جامعة637.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيحسن علي عدنان رقية83520261822128008

القانون كلية/واسط جامعة624.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيداري ابراهيم اسماعيل رتاج83521261822082010

القانون كلية/واسط جامعة620.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيمجباس محمد سعد ليث83522261821026060

القانون كلية/واسط جامعة618.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيفزاع حسون هاشم رنين83523261822082013

القانون كلية/واسط جامعة610.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحسن شميع عزيز مريم83524261822083055

القانون كلية/واسط جامعة607.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعبد سلمان عباس موالين83525261822119038

القانون كلية/واسط جامعة605.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيحاشوش جابر شوقي عذراء83526261822075017

القانون كلية/واسط جامعة603.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيعبود شاكر حيدر االء83527261822078002

القانون كلية/واسط جامعة603.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيعبد كريم محمد زينب83528261822115012

القانون كلية/واسط جامعة603.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيسعيد عواد علي حسن83529261821006016

القانون كلية/واسط جامعة602.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيسابط فالح قاسم روتاج83530261822102022

القانون كلية/واسط جامعة601.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيحسين جبر خلف فاطمه83531261822129020

القانون كلية/واسط جامعة601.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيجبر غليس سالم هدى83532261822250036

القانون كلية/واسط جامعة598.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيعباس محمد باسم الهدى نور83533261822082034

القانون كلية/واسط جامعة597.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعزال مطلك احمد حسين83534261821026011

القانون كلية/واسط جامعة594.0للبنات النور اعداديةواسطادبيناصر محمد عباس هاجر83535261822119046

القانون كلية/واسط جامعة593.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيوريثه حافظ كاظم حسين83536261821006024

القانون كلية/واسط جامعة588.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيهادي فاضل محمد زهراء83537261822076026

القانون كلية/واسط جامعة588.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيزرزور دويج علي مؤمل83538261821006062

القانون كلية/واسط جامعة588.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيموسى جعفر صالح هدى83539261822075026

القانون كلية/واسط جامعة585.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيسلحب هادي صاحب احمد83540261821006005

القانون كلية/واسط جامعة585.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيفهد عبد ناصر حسين83541261821019003

القانون كلية/واسط جامعة583.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيادريس أنصيف حسين احمد83542261821018002

القانون كلية/واسط جامعة583.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيمحمد عجوب جبار زهراء83543261822082014

القانون كلية/واسط جامعة582.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجبر مرزه رشاد مصطفى83544261821047172

القانون كلية/واسط جامعة581.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجفات حسن كريم علي83545261821047122

القانون كلية/واسط جامعة580.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجحش عبد علوان حسين83546261821047055

القانون كلية/واسط جامعة579.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيدهش كاظم عباس هللا عبد83547261821005061

القانون كلية/واسط جامعة577.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيصالح مرغيل حنون عال83548261822103033

القانون كلية/واسط جامعة576.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيالخالق عبد سامي جعفر حوراء83549261822100007

القانون كلية/واسط جامعة575.0للبنات النور اعداديةواسطادبيخضير حنون قاسم بنين83550261822119008

القانون كلية/واسط جامعة574.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيدامس محيبس كريم يقين83551261822087050

القانون كلية/واسط جامعة574.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيكاظم حميد علي سجى83552261822106021

القانون كلية/واسط جامعة573.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحسين عوده فيصل مهند83553261821013141

القانون كلية/واسط جامعة573.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيمحيسن غانم جواد فاطمه83554261822081025

القانون كلية/واسط جامعة571.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيكاظم حافظ عامر الهدى نور83555261822117024

القانون كلية/واسط جامعة570.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعارف اسعد حيدر حسين83556261821013033
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القانون كلية/واسط جامعة568.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيسلطان حسين ياسر سجى83557261822086030

القانون كلية/واسط جامعة567.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيحزيم كاظم كمر محمد83558261821004066

القانون كلية/واسط جامعة567.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيجياد شرقي كفاح الحسن ابو83559261821045002

القانون كلية/واسط جامعة565.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيسلمان شاكر مجيد مصطفى83560261821056077

القانون كلية/واسط جامعة564.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيعكش محسن مهدي منتظر83561261821154022

القانون كلية/واسط جامعة563.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيجاسم حسين جميل حسين83562261821006020

القانون كلية/واسط جامعة563.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطادبيشكايه عباس فالح حسين83563261821152002

القانون كلية/واسط جامعة560.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيهويدي عاجل حمدان مؤمل83564261821175019

القانون كلية/واسط جامعة559.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيكاظم سلمان علي مصطفى83565261821018066

القانون كلية/واسط جامعة556.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيمحمود شاكر احمد الهدى نور83566261822124017

القانون كلية/واسط جامعة556.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيصفر جمعه فاضل جمانه83567261822082005

القانون كلية/واسط جامعة556.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيسعيد عواد حيدر مصطفى83568261821006079

القانون كلية/واسط جامعة555.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبينوروز محمد باسم عال83569261822084030

القانون كلية/واسط جامعة554.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعوده سريح جبار سجاد83570261821006036

القانون كلية/واسط جامعة554.0المختلطة عشتار ثانويةواسطادبيعبد شايد كاظم حسين83571261821170003

القانون كلية/واسط جامعة553.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيجبر كريم محسن زينب83572261822089019

القانون كلية/واسط جامعة553.0للبنين المسائية الجواهري ثانويةواسطادبيجهلول شجين دعيدش يعقوب83573261821207009

القانون كلية/واسط جامعة552.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيهللا جار رحيم أحمد فاطمه83574261822106030

القانون كلية/واسط جامعة552.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبياغضيب حسين فاضل يمام83575261822115029

القانون كلية/واسط جامعة551.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيغالم طه ميثم احمد83576261821005017

القانون كلية/واسط جامعة551.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيعلي شكر رشيد اسراء83577261822097005

القانون كلية/واسط جامعة550.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيعليوي كاظم رحم أسيل83578261822107001

القانون كلية/واسط جامعة550.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيحمد سعد يوسف زينب83579261822082020

القانون كلية/واسط جامعة550.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيمحيل عطيه نعيم علي83580261821175016

القانون كلية/واسط جامعة549.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيحسين سكر عاشور اصيل83581261822110004

القانون كلية/واسط جامعة549.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيعباس علي فائق حنين83582261822082006

القانون كلية/واسط جامعة549.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيعلوان صعيفر ياسين رقيه83583261822097012

القانون كلية/واسط جامعة549.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيراضي جابر ستار اسيل83584261822079002

القانون كلية/واسط جامعة549.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيابراهيم غني عماد زهراء83585261822082016

القانون كلية/واسط جامعة548.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيجبر غليس كريم تقوى83586261822071006

القانون كلية/واسط جامعة547.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيكريش االمير عبد احمد الرحمن عبد83587261821176024

القانون كلية/واسط جامعة547.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيجحيل صخيل عون عبد غرام83588261822103034

القانون كلية/واسط جامعة547.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيسلمان شعيوط ثامر هدى83589261822082037

القانون كلية/واسط جامعة547.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيعطيه كريم كاظم عباس83590261821025031

القانون كلية/واسط جامعة546.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبينايف كبيش احمد مرتضى83591261821175021

القانون كلية/واسط جامعة545.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيعلي هللا خير الجبار عبد رسل83592261822101013

القانون كلية/واسط جامعة544.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيموسى حسون جبار سجاد83593261821045013

القانون كلية/واسط جامعة544.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيجبر فرحان صبري محسن83594261821046036

القانون كلية/واسط جامعة543.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيتقي طعيمه عادل ليث83595261821018054

القانون كلية/واسط جامعة543.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمحمد عزيز فاضل حسين83596261821006023

القانون كلية/واسط جامعة543.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعاشور صخي صباح الفضل ابو83597261821006003

القانون كلية/واسط جامعة542.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيثامر الرضا عبد مالك محمد83598261821157034

القانون كلية/واسط جامعة542.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيعباس جبار خوام فاطمه83599261822127034

القانون كلية/واسط جامعة541.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيكاظم شدهان الحسين عبد بركات83600261822107008
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القانون كلية/واسط جامعة541.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيبلعوط خلف علي مصطفى83601261821043043

القانون كلية/واسط جامعة541.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيسليمان عيد عباس مجتبى83602261821026061

القانون كلية/واسط جامعة540.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعطيه حامد طارق تمارا83603261822126024

القانون كلية/واسط جامعة540.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيعيدي خضير علي حوراء83604261822115007

القانون كلية/واسط جامعة540.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيخلف ابراهيم علي يقين83605261822076052

القانون كلية/واسط جامعة540.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيمحيسن هاشم جابر الدين شمس83606261821016025

القانون كلية/واسط جامعة538.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيخلف علي محمد حسن منتظر83607261821006085

القانون كلية/واسط جامعة538.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيصيدان شياع الصاحب عبد حامد83608261821008015

القانون كلية/واسط جامعة537.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيعليوي حسين عمران فاطمة83609261822101030

القانون كلية/واسط جامعة537.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيحميد طارش جاسم هدى83610261822089031

القانون كلية/واسط جامعة537.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيصيوان جابر محسن محمد83611261821006074

القانون كلية/واسط جامعة537.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيصالح مهدي عباس منتظر83612261821006088

القانون كلية/واسط جامعة537.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيالزم مطير عادل حسين83613261821008016

القانون كلية/واسط جامعة536.0للبنات النور اعداديةواسطادبيمجيد كاظم محسن نور83614261822119045

القانون كلية/واسط جامعة535.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمطشر شاكر احمد هللا عبد83615261821006045

القانون كلية/واسط جامعة534.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيعباس عبد خالد رغد83616261822136009

القانون كلية/واسط جامعة534.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيشنيع كاطع جالب علياء83617261822089024

القانون كلية/واسط جامعة534.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيفارس مطلك حسين ضياء83618261821026035

القانون كلية/واسط جامعة534.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعذافه عباس الجليل عبد احمد83619261821056005

القانون كلية/واسط جامعة534.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيحسين رحيم سليم ياسر83620261821025055

القانون كلية/واسط جامعة533.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيحسين ابراهيم جواد بتول83621261822117005

القانون كلية/واسط جامعة533.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمعيدي كاظم كريم حسنين83622261821006018

القانون كلية/واسط جامعة533.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيخضر كرم عباس هيثم83623261821154025

القانون كلية/واسط جامعة531.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيجناني دحام مالك كرار83624261821045040

القانون كلية/واسط جامعة530.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيبدعي خضير نجاح فوز83625261822102044

القانون كلية/واسط جامعة530.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبياسماعيل غالب عباس ميامين83626261822094030

القانون كلية/واسط جامعة529.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيالحسين عبد قاسم محسن كرار83627261821006059

القانون كلية/واسط جامعة529.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبينجم عواد نعمه جعفر83628261821164002

القانون كلية/واسط جامعة528.0للبنين المسائية الجواهري ثانويةواسطادبيحسن منحوش عيسى سجاد83629261821207005

القانون كلية/واسط جامعة527.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيجبر عطا ضياء حنين83630261822097010

القانون كلية/واسط جامعة526.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمحمد حسن رحيم العابدين زين83631261821163005

القانون كلية/واسط جامعة526.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعلي الحسن عبد عالء ابرار83632261822102003

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيرضا محمد صباح بنين83633261822106006

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيتلوز عليوي غانم سجاد83634261821030013

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيداخل عويز قيس محمد83635261821035057

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيسيد مذبوب كريم مصطفى83636261821046039

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيجعفر خزعل سالم ايالف83637261822075004

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمحمود عباس فهد المهدي محمد83638261821033060

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسين كامل جبار هادي83639261821006095

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيكاظم جاسم حميد كرار83640261821164019

القانون كلية/واسط جامعة525.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيطالل فليح صباح رفل83641261822109024

القانون كلية/واسط جامعة524.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيجويح هادي حاكم منتظر83642261821163011

القانون كلية/واسط جامعة524.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيحسن كاظم محسن سجاد83643261821047080

القانون كلية/واسط جامعة523.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيحمد الرضا عبد محمد منتظر83644261821024034
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القانون كلية/واسط جامعة523.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيجاسم جياد ابراهيم جميل83645261821020012

القانون كلية/واسط جامعة523.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيصالح احمد علي منتظر83646261821047178

القانون كلية/واسط جامعة522.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيسلمان محمد باسم دعاء83647261822107010

القانون كلية/واسط جامعة522.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيحسين علوان محمد أحمد83648261821045001

القانون كلية/واسط جامعة522.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيجبر فرحان صبري عباس83649261821046026

القانون كلية/واسط جامعة522.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيحسين خواف خضير حسين83650261821018019

القانون كلية/واسط جامعة521.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيدعاج ابراهيم خليل مثنى83651261821056063

القانون كلية/واسط جامعة519.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيعيدان كامل علي مرتضى83652261821025049

القانون كلية/واسط جامعة519.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعلي حسين وليد فاطمة83653261822091035

القانون كلية/واسط جامعة518.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبييوسف سلمان داود حسن83654261821043007

القانون كلية/واسط جامعة518.0المختلطة المحاسن ثانويةواسطادبيعامر كاظم حسين ضياء83655261821150005

القانون كلية/واسط جامعة636.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيسرحان عزيز كريم عباس83656261841152011

القانون كلية/واسط جامعة594.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعوفي عبدهللا هادي مؤمل83657261841010120

القانون كلية/واسط جامعة584.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيمعيوف عويد علي يقين83658261842106068

القانون كلية/واسط جامعة555.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيموسى ناجي سالم االء83659261842090003

القانون كلية/واسط جامعة548.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيسمرمد طاهر قاسم انمار83660261841033017

القانون كلية/واسط جامعة545.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيطالل حمد شاكر محمد83661261841205042

القانون كلية/واسط جامعة543.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيوالي محمد حاتم علي83662261841033060

القانون كلية/واسط جامعة530.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيسمير جنام ستار زهراء83663261842090022

القانون كلية/واسط جامعة528.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيخلف الرضا عبد فاخر زهراء83664261842086054

القانون كلية/واسط جامعة522.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيفرحان محسن احمد نبأ83665261842080078

القانون كلية/واسط جامعة519.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطاحيائيثامر حلو هدام هادي83666261841043012

القانون كلية/واسط جامعة518.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطاحيائيالرزاق عبد جاسم علي حيدر83667261841043017

القانون كلية/واسط جامعة517.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيعبس عزيز شهيد حسين83668261841027040

القانون كلية/واسط جامعة516.1المتميزين ثاتويةواسطاحيائيمحمد كريم عباس الفقار ذو83669261841040014

القانون كلية/واسط جامعة515.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبد شالل احمد كوثر83670261842250110

القانون كلية/واسط جامعة512.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيانعيمة جودة قاسم محمد83671261841007089

القانون كلية/واسط جامعة510.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعباس جليل مسلم نبأ83672261842116083

القانون كلية/واسط جامعة510.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعبود بدر صالح بيداء83673261842089014

القانون كلية/واسط جامعة623.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيحمدهللا عبدالرحيم احمد شاكر83674261851004035

القانون كلية/واسط جامعة533.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيحسين عرنوص حبيب فاطمه83675261852077014

القانون كلية/واسط جامعة530.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيغافل نجم سهيل زهراء83676261852103016

القانون كلية/واسط جامعة526.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيمطير حنون حميد سجاد83677261851022026

القانون كلية/واسط جامعة520.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقيعلي كرم عامر الهدى نور83678261852117020

القانون كلية/واسط جامعة517.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيرسن احمد عباس أسراء83679261852109001

القانون كلية/واسط جامعة512.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيشمخي ناصر علي فاطمه83680261852104019

القانون كلية/واسط جامعة510.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعبيد غزاي هالل محمد83681261851043054

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة595.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيجابر فيصل محمد زهراء83682261842106032

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة566.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيباني غضبان لطيف عباس83683261841160016

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة557.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمعارك محمود خالد نورالدين83684261841001203

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة555.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعجه رحمه قاسم حمزه83685261841028034

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة547.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائينوري علوان حاتم يوسف83686261841171015

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة546.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيارحيم سالم مظفر تبارك83687261842111008

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة545.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيالحسين عبد قاسم محسن زهراء83688261842075030
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الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة541.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيموسى عباس فالح سجاد83689261841160011

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة538.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيكريم علي عبد علي الكرار حيدر83690261841020010

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة531.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محسن سمير مرتضى83691141841019087

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة529.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجبر منذور كاظم محمد83692261841038090

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة528.3للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيعلي محمد عبد الكريم عبد أيالف83693261842113001

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة522.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيعطيه صالح لطيف حسين83694261841008011

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة519.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيكمر جبار باسم محمدالباقر83695261841001169

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة515.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعليان هادي احمد زهراء83696261842086044

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة511.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيناهي علي حسين منتظر83697261841003174

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة507.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجباره خلف فيصل غازي83698141841003041

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة506.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيكاظم حسين علي زهراء83699261842103026

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة505.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيذهب جابر ناظم ديار83700261842080020

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة505.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد قاسم مؤيد نبأ83701141842142036

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة504.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيعيسى علي جابر مريم83702261742112027

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة503.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد الرضا عبد سالم رضا83703141841017048

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة503.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيصبر سلمان محسن مؤمل83704231841205021

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة503.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيصالح الحسين عبد خيري تقى83705261842080015

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة503.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعليوي العباس عبد الجبار عبد سرى83706281842190056

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة502.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيكريم عجه حسين علي83707261841055018

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة502.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسبهان خضير رعد رسل83708131842093044

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة499.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيسلطان عبيد حامد أيمن83709261841168003

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة499.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحسن جفجير حران أفهام83710261842107002

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة499.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيحطيم طعيمه علي حسين83711261841008008

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة499.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكاظم هادي سعد اسامه83712261841011014

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة498.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيمحمد الكاظم عبد اركان حمزة83713261841044013

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة497.0الخارجياتواسطاحيائيمحسن محمد ماجد دعاء83714261842401013

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة496.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعلي مجدي كريم عباس83715251841116019

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة496.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحرز حسين فالح فوز83716141842134089

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة496.0للبنات الياقوت ثانويةواسطاحيائيمطر كاظم عكله رجاء83717261842131005

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة494.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيناصر غافل ماجد مريم83718281842052084

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة494.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيياسر زناد نعيم سعيد83719261841008015

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة493.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمحمد جواد محمد حال83720261842091016

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة493.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيمظلوم سلمان داود رغده83721261842089033

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة492.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيالزم كاظم جواد تقى83722221842171010

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة491.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيحنون خالد ماجد ضرغام83723261841037011

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة490.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيظاهر كريم غانم رحاب83724261842109036

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة489.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم سعد عالء83725261841201110

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة487.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيغزال مروز زغير اسماء83726261842096011

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة487.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيذجر الحسن عبد عامر احمد83727261841201008

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة486.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد مزعل طارق فراس83728111841026108

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة486.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيزغير عبدهللا عبدالكريم العابدين زين83729261841004023

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة485.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيموسى عباس فالح حسين83730261841160010

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة483.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيجبر  شامخ محمد  غادة83731111842401029

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة483.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائييبر ناصر خضير هاجر83732261842115029
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الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة482.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيالهيل ابو عيالن ناصر احمد83733261841008004

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة481.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحاحيائيخماس عويد طه هللا عبد83734181841121010

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة481.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيناهي رضيو علي الرا83735261842104094

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة481.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيجسام نصيف حسن علياء83736261842087092

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة480.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائينمينم عبود فالح زينب83737261842096086

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم حسن طعمه حسين83738241841008035

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيجبر خضير تركي محمد83739251841051026

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيحنتوش نور حسين محمد83740231841172034

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيشمخي علي عدنان الهدى نور83741261842132096

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيلفته يوسف حمزة اسحاق83742251841122017

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة479.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيجهلول حسين علي حسين83743261841008007

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة478.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيصحن ماجد خالد فاطمه83744261842250101

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة476.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيشعيا يوسف حسام ايفان83745141841021022

الزراعة كلية/واسط جامعة506.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيخضير نحيل مدين مهند83746261841010164

الزراعة كلية/واسط جامعة484.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيكسار خضير يونس غصون83747261842106048

الزراعة كلية/واسط جامعة478.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيحسن ابراهيم كاظم دعاء83748251842058010

الزراعة كلية/واسط جامعة468.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيجاسم كاظم جواد حسين83749261841005018

الزراعة كلية/واسط جامعة466.0للبنات االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائييوسف يعكوب اياد نرجس83750261842114012

الزراعة كلية/واسط جامعة463.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعذاب هندي عالوي هاجر83751261842106065

الزراعة كلية/واسط جامعة460.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعلوان هللا حمد مجيد سعد83752261841201087

الزراعة كلية/واسط جامعة459.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيجبر الزهره عبد حسين مريم83753261842107084

الزراعة كلية/واسط جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيجابر العباس عبد رائد رتاج83754261842097033

الزراعة كلية/واسط جامعة453.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعجيل منصور حمادي سرى83755261842097059

الزراعة كلية/واسط جامعة451.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيياسين كريم غازي منار83756261842086105

الزراعة كلية/واسط جامعة451.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيعنيد عبدعلي جمعه عمر83757261741005061

الزراعة كلية/واسط جامعة450.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائييرموز اعنيد حيدر سيف83758261841028048

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيسالم ناصر كريم أدم83759261841033005

الزراعة كلية/واسط جامعة442.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيفصل مسير احمد محمد83760261841026036

الزراعة كلية/واسط جامعة442.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيرسن فريح محمد زينب83761261842083047

الزراعة كلية/واسط جامعة442.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيسلمان حسين سالم زينب83762261842132055

الزراعة كلية/واسط جامعة484.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيخماس دخان منخي فاطمة83763261852109025

الزراعة كلية/واسط جامعة482.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيمحمد هالل محمد زهراء83764261852075013

الزراعة كلية/واسط جامعة469.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيصاحي محسن حسين علي83765261851008025

الزراعة كلية/واسط جامعة466.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيتقي كمر موسى سليمان83766261851008015

الزراعة كلية/واسط جامعة465.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسن فزع محسن83767221851067090

الزراعة كلية/واسط جامعة465.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعذيفه عويد عليوي عباس83768261851019031

الزراعة كلية/واسط جامعة465.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيجازع مشط كريم سجى83769261852090024

الزراعة كلية/واسط جامعة465.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعريبي محسن رابح ايمن83770261851043007

الزراعة كلية/واسط جامعة465.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيحمادي كاظم جواد زينب83771261852089027

الزراعة كلية/واسط جامعة464.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقيجراغ حسين علي زينب83772261852117013

الزراعة كلية/واسط جامعة464.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيهادي خلف زيدان علي83773261851020018

الزراعة كلية/واسط جامعة464.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيشعالن ناجي رزاق شيماء83774261852104013

الزراعة كلية/واسط جامعة463.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطتطبيقيكريم علي حسين زهراء83775261852080003

الزراعة كلية/واسط جامعة463.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيداود عزيز الكريم عبد فاطمه83776261852097040
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الزراعة كلية/واسط جامعة463.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيايدام عبد عباس حسين83777261851005016

الزراعة كلية/واسط جامعة462.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيمبيريج شحل علي حسن83778261851043012

الزراعة كلية/واسط جامعة461.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيصالح العباس عبد فاضل ميامين83779261852119020

الزراعة كلية/واسط جامعة461.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيمحمد علي محمد الخالق عبد شونم83780261852088004

الزراعة كلية/واسط جامعة461.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيهادي خلف عنيد سجاد83781261851008013

الزراعة كلية/واسط جامعة461.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعشوب عبيد نجم اسماء83782261852087002

الزراعة كلية/واسط جامعة460.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيصبر جاسم نصيف طيبة83783261852089037

الزراعة كلية/واسط جامعة460.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيعبيد خليف زيدان ياسين83784261851027080

الزراعة كلية/واسط جامعة459.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعيال ساهي جمعه صفاء83785261851019026

الزراعة كلية/واسط جامعة458.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيثامر مزعل فريق علي83786261751001045

الزراعة كلية/واسط جامعة457.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقينهيب حمد سالم سجى83787261852109021

الزراعة كلية/واسط جامعة457.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيعذاب راشد الرزاق عبد صباح83788261851007048

الزراعة كلية/واسط جامعة457.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيدبي نعيس عزيز طارق83789261851018017

الزراعة كلية/واسط جامعة457.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعباس يونس محمد غفران83790261852087016

الزراعة كلية/واسط جامعة456.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيعطيه منصور هاشم منتهى83791261852078021

الزراعة كلية/واسط جامعة456.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقياميلح كاظم سعد نور83792261852095035

الزراعة كلية/واسط جامعة456.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمعارك محمود رحمان علي83793261851001036

الزراعة كلية/واسط جامعة456.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيجلوب اركان صالح منتظر83794261851009074

الزراعة كلية/واسط جامعة455.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيناصح منصور جعفر زينب83795261852078013

الزراعة كلية/واسط جامعة455.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيفرحان خليل علي حسين83796261851172005

الزراعة كلية/واسط جامعة455.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيجهلول نوري جبار ايمن83797261851017011

الزراعة كلية/واسط جامعة455.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيعويد عبد رحيم علي83798261851003037

الزراعة كلية/واسط جامعة454.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيشويخ حسن عالوي كوثر83799261852109026

الزراعة كلية/واسط جامعة453.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيازغير عبد هالل احمد83800261851033006

الزراعة كلية/واسط جامعة452.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيخليف ناجي كريم الهدى نور83801261852097051

الزراعة كلية/واسط جامعة452.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيحسين علوان حسين محمد83802261751002069

الزراعة كلية/واسط جامعة451.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحسون فريح نعيم منار83803281852065032

الزراعة كلية/واسط جامعة449.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيحلبوتي الكريم عبد جواد مصطفى83804261851172015

الزراعة كلية/واسط جامعة449.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيكريم حمود مرزوق سجاد83805261851007046

الزراعة كلية/واسط جامعة449.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيمناحي جبير منخي نمير83806261851010104

الزراعة كلية/واسط جامعة449.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيبادي علوان باسم أية83807261852116003

الزراعة كلية/واسط جامعة448.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيفارس مطلك الواحد عبد فاطمه83808261852077016

الزراعة كلية/واسط جامعة448.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيغياض علي نعيم علي83809261851019039

الزراعة كلية/واسط جامعة448.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقينصار رسم جمال احمد83810261851202005

الزراعة كلية/واسط جامعة448.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقينادر خضير كريم احمد83811261851007009

الزراعة كلية/واسط جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيعباس لفته عبد نيران83812261852097057

الزراعة كلية/واسط جامعة446.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعلي جابر ستار احمد83813261851008003

الزراعة كلية/واسط جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيمحمد الحسين عبد علي ايه83814261752097008

الزراعة كلية/واسط جامعة446.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيعطيه فرحان العيبي سجاد83815261751038009

الزراعة كلية/واسط جامعة446.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيضمد ناصر ستار مرتضى83816261851005075

الزراعة كلية/واسط جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيمحمد مزهر زيد هدى83817261852097060

الزراعة كلية/واسط جامعة445.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيعالوي وائل الكريم عبد احمد83818261851172002

الزراعة كلية/واسط جامعة445.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيجاوش هاشم علي سراج83819261851033024

الزراعة كلية/واسط جامعة445.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيعلي حسين ناصر محمد83820261851004063
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الزراعة كلية/واسط جامعة445.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيمناحي صالح رحم ندى83821261852102039

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيجبار عباس رحيم رسل83822261852089017

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيعبدهللا كايم فاضل موسى83823261851002076

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيعبد مذبوب قاسم زهراء83824261852090014

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيحسن غدير محمد جاسم83825261851036002

الزراعة كلية/واسط جامعة444.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيظاهر عبدالواحد ادريس ضياء83826261851018016

الزراعة كلية/واسط جامعة443.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيمرض عوفي فالح سحر83827261852119014

الزراعة كلية/واسط جامعة443.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيجبر حسن عودة زهراء83828221852172025

الزراعة كلية/واسط جامعة443.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيناصر ناجي كاظم علي83829261851007059

الزراعة كلية/واسط جامعة441.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيعبود ناجي رعد مريم83830261852103023

الزراعة كلية/واسط جامعة441.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيسعد حسن مهدي مرتضى83831261851004069

الزراعة كلية/واسط جامعة441.0للمتميزات الرباب ثانويةواسطتطبيقيشبي جبير علي عاطفة83832261752113028

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة615.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيهللا جار صالح مهدي براء83833261822109011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة584.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيحسن كريم صباح زهراء83834261822085014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة575.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيباقر يحيى حسن مأرب83835261822076040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة570.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيغبن سرحان علي فاطمه83836261822151011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة568.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيزغير مدلل ظالل ضياء83837261821045022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة562.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيشخير حريز جاسم منى83838261822085024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة558.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيخابط فعيو نجاح حوراء83839261822082008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة552.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيرحيمة لفتة قاسم عمار83840281821022064

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة552.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيمحمد عون عبد فيصل زهراء83841221822172016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة551.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيباصي حطاب حيدر رسل83842261822086015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة548.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيراضي محمد صالح غدير83843261822093045

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة544.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيعواد رعد حميد زهراء83844221822172015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة543.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيزيدان صاحب رزاق حيدر83845261821047064

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة543.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيبطي شابث علي عبد مالك83846281821031032

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة542.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيراضي داخل احمد تبارك83847221822166009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة541.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيعلي جابر موسى اثير83848221821033001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة540.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيكنكون طالل ياسر خديجة83849261822124005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة540.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيزغيرون كاظم سالم نبأ83850261822082031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة538.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيصنكور جاسم وصفي زهراء83851261822097017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة533.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيعباس جبار علي زينب83852261822136011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة533.0للبنات البتول ثانويةواسطادبينعمه حسن فالح فاطمه83853261822075019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة531.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعطيه عبد حسن مسلم83854141821003124

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة529.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيكاطع ادخيل مطر مصطفى83855261821166010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة529.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيخليف حسين عكار زينب83856261822093033

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة528.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيخضير خلف عباس حوراء83857261822072009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة527.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيوهيب حامد صابر احمد83858261821033004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة527.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيمنصور مويح حسن سوسن83859261822093039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة527.0المختلطة عشتار ثانويةواسطادبيشايد كاظم زهير مرتضى83860261821170010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة527.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيسيالن صاحب محمد حسين83861261821046016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة526.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيتايه مالح فاضل احمد83862261821008007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة526.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمعيتيج عبد نجم صادق83863261821008032

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة524.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيحمد خفيف محمد أحمد83864261821025002
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة523.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيثجيل بريج خليف محمد83865261821018057

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة523.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلي سالم ضياء وهب83866261821176052

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة522.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيحسن محمد يحيى الحافظ عبد زهراء83867261822082015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة520.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيحاجم غثيث سمير حسين83868221821033010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة517.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيخضير رسن عادل رسل83869261822076019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة516.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيهللا عبد عبد عباس ريتاج83870261822076021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة515.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبييوسف يعقوب يوسف حيدر83871261821035023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة515.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيفضيله عويد حيدر طيبه83872261822107022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة515.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيطالل جساب حسن نغم83873261822092021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة515.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيمجلي جحيش سعيد نوره83874261822093066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة514.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيرداد محيسن غانم منير83875261821056081

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة512.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيالحسين عبد الرزاق عبد عماد ايالف83876261822076005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة512.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيجبر زيدان فيصل جبار83877261821004006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة512.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيراشد كشاش ماهر وسام83878261821159030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة512.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيهادي كطن ماجد زينب83879261822124013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة512.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيطاهر ياسين طارق فاطمة83880261822082023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة511.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيالرضا عبد محمد جاسم مصطفى83881221821055059

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة511.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبيجيزان موزان ناجح هدى83882261822130008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة511.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيمشعل صبيح حسن امجد83883261821024005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة510.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمطشر ناصر احمد حسين83884261821157008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة510.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعلي عبيد حسين زهراء83885261822087020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيكريم عليوي محي كرار83886261821015090

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعباس خضير السالم عبد محمد83887261821033067

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيمفتاح خليفه زيدان حسن83888281821013008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيجابر ياسر محسن نبأ83889261822101031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعبد عطية ماجد حسين83890221821376031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعيسى عباس محمد موج83891261822102051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيهالل حمزه هاشم ايمان83892261822087007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيغازي راضي جاسم زينب83893261822129013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيغضبان حسن نعيم نداء83894261822106040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيفرحان حنظل عدنان حسن83895261821201029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيمحسن حسين خميس يحيى83896261821164029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيكصيور العالي عبد حسين حيدر83897261821157011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطادبيخلف محمد صادق كاظم83898261821152004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيزيدان ياسر كاظم ستار83899261821047074

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة506.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعبيد قدوري قاسم حسن83900261821006017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة506.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيفرحان سايب الرضا عبد صالح83901221821376056

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة506.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيرداد حسن فليح زهراء83902261822078013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة505.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيثجيل كوين نور ضياء83903221821376058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة505.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيغرب مشنهص عويد حسين83904261821047057

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة504.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمحمد علي حلو قاسم83905261821157026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة504.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيخليف بادي ناصر علي83906261821056053

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة504.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيحويش خليف سالم محمد83907281821013056

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيسلمان عبد جميل منتظر83908261821164026
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيمفضل وساف نعمه حسن83909261821041008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيمحمد رحيم حامد هبه83910261822126103

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيشبيب هاشم محمد مصطفى83911261821208025

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيعطيه سيد فاضل علي83912281821031027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيسلمان النبي عبد عذافه حيدر83913261821019005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيعلي عبد سلمان جابر مريم83914261822110039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيواجد مجباش قابل محمد83915261821043036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبينايف دعيل مالك العابدين زين83916261821033027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة501.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيرجب سعيد وليد احمد83917261821021002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة501.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعشعوش محباس حسين زينه83918261822119027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة501.0المختلطة عشتار ثانويةواسطادبيبسيتي عبيد كامل حوراء83919261822170002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة500.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيكريدي حلول عطيه باقر83920281821031002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة500.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيحمد ظاهر جاسب براء83921261822078005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة500.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيعباس ناصر حسين كميل83922261821004058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعلي عبد هويدي عادل مصطفى83923261821056076

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيبجاي عاصي الكريم عبد كرار83924261821033057

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيكاطع عباس منصور رغد83925261822252009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيسلطان عذاب شهيد كرار83926261821044050

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحميد مجيد محمد فاطمه83927261822102041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيجودة حميد النبي عبد آية83928261822101002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحرامي عيدان صبحي عباس83929261821151012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمسلم عارف جعفر يوسف83930261821033086

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيغزاي صكبان ناطق فالح83931261821162024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيمحمود الوهاب عبد جعفر والء83932261822102060

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعلي محمد علي محسن احمد83933261821033006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىادبيمحمد جاسم عقيل علي83934211821031014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمحمد مصطفى سليم باهر83935261821015012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيصيان تاج حميزه محمد83936261821176041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيكزار هاشم لطيف فاطمه83937261822092017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحمزه العباس عبد مهند مصطفى83938261821006083

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة495.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيسمرمد محمد جاسم نورس83939261822091051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة495.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمويع محمد سعد كرار83940261821008050

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة495.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيذويه كيطان مهدي سحر83941261822109036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة495.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيالحسين عبد فرج صادق جعفر83942261821006012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعباس الحسين عبد عادل عباس83943261821047099

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيياسين مهدي جبار مهيمن83944261821020051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيخلف محسن علي مؤمن83945261821020038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيهويش كريم شاكر حسين83946261821056020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيطاهر غباش عليوي المحسن عبد83947261821018035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين السالم مدينة ثانويةديالىادبيمجيد حميد دريد عمر83948211821024020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيمزعل ياسر حسين نبأ83949261822109053

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيجوده نوام نجيب سرور83950261822103027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيهللا عبد مطر جبار سيف83951261821019009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة493.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمردان كاظم عباس مهدي83952261821157040
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة493.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعلي عبد مهدي صالح حسنين83953261821033015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة493.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيمجيرس رحم ميس حسين83954261821035019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة492.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعكلة عويز الحسن عبد مهند83955261821047185

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة492.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعباس جابر علي حسين83956251821116012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبينصيف جبار حسن يعقوب83957261821004076

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيخابور احمد محمد عباس83958261821024018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسين فنجان عدنان هللا عبد83959261821006047

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيمزعل جعفر جمعة هللا عبد83960261821044035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة490.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيكاظم مطلك حاكم أحمد83961261821169002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة490.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيونس الحسين عبد علي سجاد83962281821013022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيشجر جبر منخي فاطمه83963261822136013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيعلي عبيد رستم عباس83964261821015051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيطبيج كاطع عالوي وسام83965261821056085

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبييوسف موسى صادق فاطمه83966261822116013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة488.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيحسين لفته رحيم كرار83967261821026056

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعبيد زغير جبار علي83968261821056047

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيدابس صيوان فالح حسين83969261821154009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيجبر منخي علي حسين83970261821166003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيكايم غني علي حوراء83971221822166012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيكاكي الخالق عبد نجم امير83972261821033008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيسويل عباس مهدي حسن محمد83973261821006066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيمطير كريدي حسين علي83974261821056050

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيبهلي طاهر جمال زينب83975261822094014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيجمعه لطيف الحسين عبد نوال83976261822097034

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيمحيسن ظالل سعيد هدى83977261822082038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيهادي سفاح حميد وليد83978261821045058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيبدر عنوك سرحان محسن83979281821013053

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيعبد خضير احمد الندى قطر83980261822129023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيحنتوش علوان راضي سجاد83981261821046022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيزحاف محان الحسين عبد عالء83982261821159018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعباس هللا عبد نجم هللا عبد83983261821047107

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيكاظم كريم عدنان جمال83984261821024010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيفنجان عبعوب محمود عدنان83985261821044040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيصبيح جالب حيدر مصطفى83986261821166009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيعجيل مجتم حسون طارق83987281821013027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمزعل محمد جاسم احمد83988261821015002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيجبر علي هادي هدى83989261822115027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيخيون قاسم محمد احمد83990221821018003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيمناحي هللا عبد ستار تقى83991261822151001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيلفته فرحان كاظم حيدر83992221821376036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيضيدان عبد حميد حسين83993261821046012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمحمد شالكه رحمن محمد83994261821006067

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيزغير عوده عطا حسين83995261821006021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعيدان حبيب هاشم زينب83996261822076032
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيهالل سلمان اسعد الهادي عبد83997261821056043

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيعلي محمد هللا عبد قيصر83998211821217012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبييازع كاظم محمد منتظر83999261821006091

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيحمزة شاكر عدنان عباس84000261821047100

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيحميد حسن محمد سجاد84001261821154010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيمحميد رمح عاشور محمد84002261821200051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبينبهان علي ثامر علي84003261821043020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيحسوني سفيح ساجت يوسف84004261821033087

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيمحمد خلف جروان ورود84005261822109069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيعبد هادي حسين علي84006261821157021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيرمح ساجت سلمان مصطفى84007261821044062

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبينغيمش داود نافع زهراء84008221822115030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيعناد غراف سلمان ساره84009261822175008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيعليوي كاظم حبيب شهد84010261822107021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيجبيل هندي سيف هديل84011261822093069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيجازع هويدي حسين محمد84012221821056019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبياينه عيدان محمود سجاد84013261821033029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة590.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيسيد زعالن حسين عال84014261842250097

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة534.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحمود جبر فالح علي84015261841003110

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة522.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيحسين كاظم جواد نسرين84016261842099035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة514.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيعذاب راضي حسين رحاب84017261842085024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة511.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعناد كاظم علي تبارك84018261842102025

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة510.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائياحمد مهدي صالح انوار84019261842071003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيخضير كاطع ياسر رسل84020261842085028

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة509.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيفرج حميد ماجد شفاء84021261842086077

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيثنو عايد حسين ضحى84022261842085051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين مظلوم حمزة سالم84023261841203012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة508.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحميدي علي حسين تبارك84024261842107020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة507.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيجبر جوالن كريم رقية84025261842109038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة507.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيجابر عبد فالح ندى84026261842124013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة506.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيمحان حسين عبدالحسن جابر84027261841004011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة506.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد سالم رياض زهراء84028261842089047

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة504.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعبد محسن طالب زينب84029261842102060

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة504.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيكريده دبيسان رياض عذراء84030261842086084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيجاسم الرزاق عبد الصاحب عبد زمن84031261842097039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنين االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائيغالب كامل بركات احمد84032261841042002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة503.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيكاطع ناصر لطيف سحر84033261842094022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيغايب طالب ناصر فاطمه84034261842104087

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيالرضا عبد كريم الحسن عبد مريم84035261842106060

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعطيه محمد قاسم حسين84036261841003030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم صادق رانيه84037261842106023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة502.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعليوي مقطاع سعد مرتضى84038261841028109

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة501.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمحمد هاشم موسى زينب84039261842250181

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائييونس كاظم طالب ثريا84040261842162004
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيابراهيم ماجد مضر عائشه84041261842096105

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيخضير عبداالمير حسن امير84042261841033016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة499.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيجوير علوان باسم ايات84043261842086010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيهللا عبد عرد اسعد زهراء84044261842097040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيفالح سماري جاسم العابدين زين84045261841004021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيعلي الحسين عبد حسين وداد84046261842078052

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة498.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعبدهللا علي قيس محمد84047261841002049

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيدخيل عبد كاظم نبأ84048261842096136

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعكله عتوب فرحان زينب84049141842110084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة497.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعيسى حسين فرات حنين84050261842094010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيجبير كاظم محمد زهراء84051261842102052

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلطيف صبري صباح زهراء84052151842080051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيصالح مهدي صبار اسراء84053261842089005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيمحسن مكي احمد شهد84054261842119034

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات الياقوت ثانويةواسطاحيائيمطر كاظم عكله حوراء84055261842131004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة494.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيهللا عبد كطن عقيل نبأ84056261842086112

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيعبد فاضل عباس ماجد84057261841004057

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيخليف عبيد رحمن فاطمة84058261842109066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنات الياقوت ثانويةواسطاحيائيطشحيل حنون عالوي حنين84059261842131003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة488.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيبديوي عزيز لطيف علي84060261841003116

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة488.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائييوسف حسين محسن رتاج84061261842090015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة488.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيمحمد هاشم اسماعيل خيرهللا84062261841033041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيخواف وادي هالل قاسم84063261841005073

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيمجيد عبيد علي زهراء84064261842089051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيسفيح دحام رهيف تنسيم84065261842119014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيغافل سلمان غالب بنين84066261842104017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيكاطع كاظم جواد علي84067261841033059

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجواد كاظم جاسم علي84068231841251125

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيداود رحمان مسلم زينب84069261842106038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعزيز الصاحب عبد سعد علي84070261841201121

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيمحمد جبر كاظم ريتاج84071261842096061

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيداير هليل علي طفوف84072261842107069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيشنداخ حسين قاسم حنين84073261842088026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسليمان لفته عدنان علي84074131741003043

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائينعيم خليف نعيم محمدباقر84075261841005097

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيرداد جبار ناجح مريم84076261842116073

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيصبح نعيمه سعيد ساره84077261842250183

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيكاظم عبد قرطاس غصون84078261842109063

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيحنتوش الحسين عبد هاشم نعمات84079261842085058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطاحيائيعواد حطحوط قاسم مصطفى84080261841043008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحميد لطيف رضا ايات84081261842250155

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيملك ياركه صفاء علي84082261841002030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيعزيز جبار علي آيات84083261842119001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمحمد رشيد ثائر الهدى نور84084261842097082
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيحسن مجيد االمير عبد علي84085261841202037

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمرغيل الرزاق عبد عادل فاطمه84086261842132081

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجودي عبداالمير هاني امير84087261841010013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي محسن حسن حسين84088241841011018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيسلمان زايد محمد رتاج84089261842103017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيحبيب حسين احمد رحاب84090261842096052

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيأبراهيم محسن علي حنين84091261842089019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيخلف باجي تحسين نورس84092261842074083

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيفرج عيدان رعد براء84093261842090008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيشعيبث جابر اسماعيل زينب84094261842090026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعطب مطير عدنان اسراء84095261842089006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة476.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيحسين كاظم العباس عبد آيات84096261842081002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة476.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيحسين حلو سلمان علي84097221841301019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة476.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيحبيل مبروك هالل مشاعل84098261842119045

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلوان بعير جبار زينب84099261842087061

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيفاضل مؤيد سامر علي84100261841001111

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة474.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعقله الرضا عبد محمد حوراء84101261842097026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة474.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي الكريم عبد جميل دعاء84102261842250164

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة474.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعلي حسين غالب زهراء84103261842116035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة474.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيفليح محي احسان مريم84104261842096123

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة473.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيكليهم وحيد حميد زهراء84105261842115009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة473.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس سلمان سنان محمدحسين84106261841001172

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيسلمان وهيب عباس زينب84107261842085038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيصالح الحسين عبد علي آنس84108261841203001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعبود عوده قاسم حسين84109261841033033

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيحميد لطيف رضا فرقان84110261842094029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيغافل كاظم أياد نور84111261842075067

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيالرضا عبد عبد باسم تبارك84112261842075011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيسلمان كاظم جبار كاظم84113261841008021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيعبد كليل سالم ايثار84114261842110002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيخشان عباس رحيم فاطمه84115261842089082

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيهويدي الكريم عبد عباس زهراء84116261842096065

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيراهي رزاق كريم ايناس84117261842078008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيجابر فيصل غازي سرى84118261842106040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيحسين برهان عباس حسن84119261841201038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيفدعوس فرهود عويد احمد84120261841023002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيشياع شدهان ستار رسل84121261842086041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبيد امعين كاظم حسن84122261841003021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحريب عباس فاضل علي84123261841003109

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائياحمد الكاظم عبد ستار رسول84124261841020011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبدالمطلب هاشم عصام علي84125261841001118

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائيجاسم نعمه علي الفقار ذو84126261841042006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيكاظم حميد هادي يقين84127261842250212

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيراهي عبد كعيد مالك84128261841003134
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة465.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيمنخي محمد هاشم الحسن84129261841009013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة465.0للبنات االهلية القسام ثانويةواسطاحيائيطاهر محسن محمد أبرار84130261842122001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة465.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيحواس طه باسم سجاد84131261841001065

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة464.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيدهموش خمخيم رشيد محمد84132261841038084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة464.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيعرير سعيد حمزه صفاء84133261842095015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة463.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيميذاب حسان محسن سجى84134261842081027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة463.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالصمد عبد عيسى لؤي هللا عبد84135161841140041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة463.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعواد علي حسن اطياف84136261842250152

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة462.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين ابراهيم حسين محمد84137141841019076

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة462.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيضميد دشر حميد زهراء84138261842163011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة461.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيكنيدر جبار ستار باقر84139261841005012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة460.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيمهدي احمد سعد زينه84140261842110014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة459.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيجبر عيدان محمد رقيه84141261842086042

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة459.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيمجدي سالم خالد مريم84142261842085055

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة459.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعبود جمعه حميد براء84143261842087019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيشيوب كامل صباح علي84144261841022089

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيكشيش جليب راضي كوثر84145261742107079

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمفتن طعمة كريم فاطمه84146261842132084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيغياض شناوه عذيب فاطمه84147261842086096

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيخليفه حسن نعيم دعاء84148261842086036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة458.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبدهللا جاسم عباس حسن84149261841011027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة457.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعلي عباس كريم نور84150261842104120

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة457.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيسلمان حمزه جليل مهدي84151261841037024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة457.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيحسن كاظم عصام الهدى نور84152261842074080

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة456.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيروضان كليل جبار علي84153261841018027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة456.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيفيصل عباس عليوي سيف84154261841169004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة456.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعيسى ياسين باسم ساره84155261842097055

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة456.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيفرحان بدر رحيم عباس84156261841022069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة455.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمطلك علي كريم رقيه84157261842091021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة455.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين ناصر غفران84158191842189123

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة455.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيمحان حسين ناصر عبدهللا84159261841004037

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة455.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيمطشر كريم كامل ليث84160261841028082

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة454.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيزيدان صاحب رزاق علي84161261841027084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة454.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعليوي عبدعون جعفر محمد84162261841033092

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة454.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجبير عبد محمد وسام84163261841033122

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة454.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيعكيلي بكان طالب علي84164261841155021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة454.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيالزم مزعل ماجد مصطفى84165261841201199

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة453.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيميزر نوري المحسن عبد محمد84166261841020032

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيحسون ياسر صادق باقر84167261841005013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيجبح جبل فرج منى84168261842152016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيجاسم جياد ابراهيم جليل84169261841020004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيمهوس الكاظم عبد القادر عبد ضحى84170261842107066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسربوت كاظم جواد محمد84171261841201159

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة452.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيحنتوش عبدالعظيم عبداالمير احمد84172261841028009
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة451.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيرسن الحميد عبد ماجد زينب84173261842097054

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة451.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيحسين ناصر كريم بشائر84174261842118005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة451.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيجوال تايه رحمن علي84175261841201118

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة450.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيزمان كريم حسين محمد84176261841026038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة450.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيخزام زاهي عبدالكاظم خالد84177261841017027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة450.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائياحمد عزيز حيدر امنة84178221842135011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة450.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيصالح مهدي صالح الرحمن عبد84179261841020016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة450.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس فضل رحيم مسلم84180261841201186

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة449.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهادي الحمزة عبد فليح سعد84181251841150170

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة449.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيخلف كاظم سليم آيه84182261842119004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة449.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيبجاي رعوف كاطع عباس84183261841201104

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة449.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيحسين كرمش شمس مرتضى84184261841026042

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيجالل صكب حليم آالء84185211842174001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعلي سعدون تركي عباس84186261841001079

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيخلف صادق جعفر زهراء84187261842079007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجوني وحيد جاسم حسين84188261841033026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطرود عكار صباح منتظر84189141841152023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيناصر حسين بشير بينات84190261842076002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيثجيل عليوي حسين علي84191261841033062

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيكاظم خيون عالوي ريسان84192261841044018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة448.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيجابر نجم حسين علي84193261841163006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيمحمد نجم كريم نادية84194261842082036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيشرف علي محمد شرف زينب84195261842080040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيعلوان مهدي صالح سجاد84196261841007039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين مهدي هادي انوار84197261842092007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيمنصور محمد عنون عالء84198261841007061

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيراشد عبيد علي إلهام84199261842072001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة447.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيبدر محمد سعدون طه84200261841007048

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة446.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعباس كريم اسعد منى84201261842087107

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة446.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيماجد محمود شاكر نورا84202261842111038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة446.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيهربود خليف عذاب سجى84203261842089069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة445.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيفنجان مضراب فالح عباس84204261741017031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة445.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذياحيائيسبادي دويج رشيد حسين84205221841061012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة445.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمطرود وادي علي كرار84206231841252121

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة445.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيلطيف فرحان سليمان نور84207261842120160

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة444.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيمحمد سعدون جمال قيصر84208261741037017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة444.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيهاشم مكطوف شداد محمد84209261841041031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة444.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيرمضان حميد مجيد علي84210261841028075

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة444.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيخلف مجيد محمد زهراء84211261842103030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة444.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعزيز رضا محمد احمد اسراء84212261842096008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيعبد بديوي اسوادي احمد84213251841156002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيلطيف محمد ابراهيم علي84214261841026023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي جابر ستار نور84215261842250129

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسن صالح حسن عذراء84216261842083066

2889 من 1914 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعويد كاظم ناصر أماني84217261842075002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعويز وحيد غالب طيبة84218241842106078

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيكاظم صاحب صالح ثائر84219231841173015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيمحمد حسن فالح زهراء84220231842139023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعلي سلمان جمال رفيده84221221842412018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد راضي عبد كرار84222261841201139

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد عباس معن مروه84223241742122032

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيدبعون الكاظم عبد احمد ريام84224251842061014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيخطار حنيس ترف ضياء84225261841001078

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم وادي كاظم عباس84226241841207165

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيبنيه فرحان ماجد تبارك84227261842076003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيناهي جبار عزيز نعيم84228261841169019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة442.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيسوسي طعيمه كاظم عمار84229261841202041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة441.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيابراهيم خليل عباس فاضل84230211841052051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة441.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيمحمد رمضان رياض امير84231261841005008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة441.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسن محمد كريم مرتضى84232231841173103

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة441.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه حسين تركي زينب84233241842118051

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة441.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيكاظم خيون فليح محمد84234261841044043

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيحسين الواحد عبد علي عباس84235121841007090

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيجلوب دهام عباس كحالء84236261842111028

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيمحسن زيدان حمزه فاطمه84237261842083077

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيعبود حسين عباس محمد84238261841032023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد عيدان سعدي زينب84239141842086098

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيالزهره عبد عباس مقداد علي84240241841010083

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم حمزه عباس سجى84241231842271177

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيطالل غازي مظفر حسين84242271841034016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيصافي بجاي راضي محمد84243221841078018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة440.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائينعمه صباح حسن الرحمن عبد84244261841169007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم احمد نورالدين84245261841012162

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمحمد عزيز حيدر مصطفى84246261841022147

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيدرويش علي رياض منى84247261842116079

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيوشاح مطير عويد زينب84248261842099018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيعبيد مطشر مصعب زينه84249231842122023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم عبد محسن زهراء84250231842090123

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيعلي عبيد فخري سجاد84251231841016012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم منديل كاظم سجاد84252241841207136

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيناوي حسن الحسين عبد ساره84253261842096093

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيالبشر عبيد رضا هبه84254261842104123

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم نجم حيدر دالل84255241842114069

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحسين حمود جبار علي84256221841035106

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكريم حميد حسن علي84257231841002113

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائياحميد مديلي حبيب سجى84258261842104067

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي موسى سلمان علي84259241841037035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيعباس جواد وحيد جواد84260251841030006
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيراضي علوان ادريس تبارك84261261842087024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةاحيائيعلي محمد الرحيم عبد خالد حيدر84262241841055002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعلوان محسن كريم علي84263231841025027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبار وناس مكي دانيا84264241842220094

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيطالب عطشان طالب الهدى نور84265231842099037

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعباس مدلول امجد محمد84266231841252130

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيمنذور منصور ساهي ناهض84267231841257135

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمرزوك عوده االمير عبد مريم84268221842185078

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسوادي حسن ماجد بتول84269131842094008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة505.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيعبد صبر علي حسين84270261851021007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة496.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمرهج جاسم حسن عمار84271221851065023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة495.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيالزم رسن ستار همسه84272261852095036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن جبار صبار الرحمن عبد84273141851015016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة491.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطتطبيقيعواد دالي محمود علي84274261851032018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمعال داخل فرحان عباس84275161851007056

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيحمودي اسماعيل حسن بجير84276261851001009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة489.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيجاسم جياد طه احمد84277261851043003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة488.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيسلطان غافل حسين احمد84278261851043001

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة487.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعبدالحسين كاظم جواد كرار84279261851014061

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيسعدون سلمان عبد سجاد84280261851019020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة486.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيالوهاب عبد المهدي عبد نزيه زينب84281261852075015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيجابر غضبان حميد زينب84282261852097022

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيحسين الكاظم عبد جواد دانيه84283261852102010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيجسام عباس ابراهيم علي84284221851365009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة485.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيحسون عطيه ناظم نور84285261852086046

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيكاظم موسى عباس سجاد84286261851022027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيمحمد حطاب ماجد ايه84287261852103006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة484.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيعبدهللا سلطان اسماعيل حسنين84288261851004016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيكاظم طالب علي ثائر84289261851007020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيعلي عليل بالسم عذراء84290261852089038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيسنوح لطيف الحسن عبد زهراء84291261752085006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة483.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيغرب بلبل هللا عبد سجى84292261852090023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة482.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيمجيد محمد سمير رسل84293281852069018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيبريسم عزيز كريم سحر84294261852103021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيداود برزان عامر دنيا84295261852086014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيحبيني عبد رضا فاطمه84296261852097038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيجاسم كريم جبار تبارك84297261852086008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيمحمد كريم عادل يسرى84298261852095040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة481.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيشالل شنيت حاتم مريم84299261852116023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيعلي دعيبل العظيم عبد رواء84300261852090010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيفنخير عناد حمد وجدان84301261852095038

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيعذيب فليح جبار زهراء84302261852107012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيجاسم رشيد حامد هند84303261852250026

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة480.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين رفاك ريسان براء84304221852172011
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيغنتاب حميد ماجد عالء84305161851365096

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيراعي حميد حسن سجاد84306261851028035

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيعباس المهدي عبد سعد مجتبى84307261851007070

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة479.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيعبد حبيب نعمان حوراء84308261852075007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيحمد طاهر صافي ضرغام84309261851007049

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيعلي الحسين عبد حامي هللا عبد84310161851143013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة478.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيمعليو متعب عليوي سلوى84311261852089034

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة477.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيمحمد صغير عبد ختام84312261852089014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة476.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيلطيف غالم الكاظم عبد زهراء84313261852097016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيسعيد جباري ناصر محمد84314161851033112

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيفزاع فنجان خالد حسن84315221851052007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة475.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيمشوح هادي موسى زينب84316261852109017

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة474.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيناهي كاظم صلف علياء84317261852086030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة473.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيهليل كاظم جواد بنين84318261852086006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة473.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيظاهر يونس ساجد حيدر84319261851003021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيطوكان معيش جودة هللا عبد84320221851033056

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيمانع ياسين سعد سميه84321221852171030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيداود عادل سمير احمد84322221851005002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيسويل محمد غالي هاجر84323261852097058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيكاظم محسن عدنان زينب84324261852086027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيداود برزان عامر نوره84325261852086047

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة472.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقينجم عواد قاسم حيدر84326261851010040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيرسن طاهر محسن محمد84327261851020032

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيعباس علي كاظم حنان84328281852081013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيعلوان حسن كريم نبأ84329261852109030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيعرمش بادي موحان محمد84330261851202084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيغضبان لطيف سلمان جنان84331261852085005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة471.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيعيدان ساده علي أيات84332261852116002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان عبادي احمد طيبه84333241852102045

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0الخارجيونبابلتطبيقيمظلوم هاشم حيدر هاشم84334231851400024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيشريده عباس ماهر احمد84335161851001018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيداود رحمان مسلم ايالف84336261852106005

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيجهلول خميس كاطع حسين84337261851004021

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيصيوان نفاوه الكريم عبد محمد84338221851005042

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقينعيس حاوي رحيم رونق84339261852075011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيماضي غالي مناحي حسين84340261851043016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقينشمي عزيز حسين حنين84341261852095013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة470.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيجويد جمعه كريم تبارك84342261852106007

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيرويح غضبان كريم مريم84343261852089041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيسالم حسناوي عالج كاظم84344161851030099

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيموسى لفته محمد آيات84345161852252002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيظاهر عبد فرحان مهند84346221851274014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عربيد نبيل زهراء84347221852171023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيسيه حسن ثامر مصطفى84348211851011053
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيحسون علي محمد حوراء84349261852102009

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقينعمة محمد كاظم جالل84350281851002013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيكاظم رسن لعيبي زينب84351281852051036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيموزان فليح محسن سجاد84352281851013014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحسين ناصر احمد كوثر84353281852065030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيعذيب صالح رحيم مصطفى84354261851033062

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة469.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيكاظم لطيف فاضل عباس84355261851002029

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس الجليل عبد محمد مصطفى84356241851036112

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيرضوي لطيف اركان جعفر84357261851010019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيياسين حسين حيدر شهد84358281852090033

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيحاشوش يوسف يعقوب غدير84359281852190034

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعلي هاني حيدر محمد84360281851151482

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيزغير زيد عبد ناصر وهاب84361231851006087

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيعلي حسين رحيم أيوب84362231851183002

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيشنان نعيم فائز كرار84363161851038083

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيفضيل صاحب طه مصطفى84364221851002117

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيماهود علوان حسين آمنه84365221852164003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي فاضل مهدي حسين84366131851011010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيحالوب جابر رزاق عامر84367261851027039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيراضي هياع كاظم مريم84368291852054067

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبد ثجيل علي محمد84369261851001048

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمودي عطيه عبد محمد84370101851029030

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيهللا حمد يبر محمد زينب84371261852095023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيمهاري سماري علي وفاء84372261852095039

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيالحسين عبد منصور هللا عبد هاني84373261851007094

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة468.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس مسير حسن سجاد84374241851013036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين علي هادي مريم84375241852169015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيرهيف رشيد داخل بهاء84376241851203058

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين متعب فالح حنين84377241852220023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعجد حاجم الهادي عبد زينب84378231852271037

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم هاشم منتظر مهدي84379161851079066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور الكاظم عبد سلمان ورده84380161852243077

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيالسادة عبد محسن الحسين عبد سجود84381261852109020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعذيب مطشر خالد امجد84382221851018008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيحامد نحوي زامل علي84383221851031040

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد سفيح اسعد زهراء84384221852168018

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيناصر عليوي كاظم سجاد84385221851275016

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين حسني حسن هللا عبد84386141851182008

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيحلواس ضعيف جبار صادق84387261751007047

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد صادق محمد84388271851006036

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن جابر بشير حسين84389241851002015

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيعزاوي ياسين محمد حسين84390231851043012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيخويط حميد شاكر تبارك84391261852085004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع عبد نجم هبة84392221852172048
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيمزهر كريم نذير ساجد84393251851153054

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة466.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعبد هادي علي عبد يونس84394271851007123

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة641.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيحمد عيدان جبار مرتضى84395261841008027

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة639.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحمد كريم حاتم زينب84396261842075033

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة635.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيداخل كاظم مثنى ميسر84397261842097078

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة628.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيتوفيق ماجد يعرب علي84398221841051023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة627.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيكمير حسن ماجد صادق84399261841038051

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة624.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيمعيوف جفات رحمن منتظر84400261841019025

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة619.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيكرم نعيمه بشار فاطمه84401261842075046

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة618.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيراضي برهان حيدر عالء84402261841038058

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة617.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيمحسن زريجي مديح حسين84403261841008012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة614.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيجابر كاظم جويد باسم84404241841046010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة613.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيسلمان غاوي احمد ايثار84405261842094004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة610.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيراهي شمران عدنان فاطمة84406261842088075

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة609.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيخفيف عليوي صاحب محمد84407261841010128

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة608.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيشعيبث حسن امين سجى84408221842413044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة605.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحمد كاظم محمد بتول84409261842087018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة605.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيخضير اعطيه كريم زهراء84410261842085035

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة604.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيعتيج مهدي محمد حسين84411261841155009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة603.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيياسين سعدون كريم عماد84412261841159023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة601.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيايود عبد قاسم ايه84413261842103011

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة600.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيكاظم حسين جبار ميثاق84414221842132019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة600.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم طعمه حسن ساره84415261842088059

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة598.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعبد رضا نعيم مريم84416261842116075

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة596.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيعكيض عوده نعيم محاسن84417261842107082

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة596.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائييوسف كرم عزيز زينب84418261842085039

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة595.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيعوده عباس هالل براءه84419261842085010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة595.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيمهنه عطيه علي حسين84420261841008009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة593.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبيد سمير علي حيدر84421261841010051

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة592.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيبديوي صالح عباس مريم84422221842229008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيموسى ياسين محمد زهراء84423261842117017

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعلي ثجيل هداب مصطفى84424221841031141

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيذباح خيون محسن شهيد84425251841116016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة590.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر علي عبد سامي حنين84426141842070022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة589.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعيفان عبدالهادي عباس عليم84427261841011100

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيشمخي نعمه حسين سراج84428221842172050

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة586.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيمزعل كوزه نحو الهدى نور84429261842116086

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة585.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيماضي عبيد رسول ضرغام84430261841162009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة585.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيموازي جساس باسم مرتضى84431221841031131

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة584.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيصلف كريم االمير عبد مريم84432261842088082

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة582.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيكشاش مريض عيدان حمدهللا84433261841010047

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة582.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيمزعل سلمان هادي علي84434261841201130

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة582.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيكاظم حسين ياسر زينب84435261842089066

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيعوده نوفي الحسين عبد أزل84436261842152001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيضميد دشر جميل قاسم84437261841163009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيشمخي سفاح مالك حيدر84438221841031043

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيثجيل بنو حيدر ساره84439261842107056

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة579.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائينعيثل عايد شرهان طفوف84440261842107068

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة579.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيجابر حمد محمد حسين84441261841028030

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة579.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيموسى سلمان عامر ضحى84442261842104075

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة577.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيجابر كاظم جويد قاسم84443241841046029

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد المنعم عبد نجاح هبه84444241842115040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيمحمد حنش حميد محسن84445261841008025

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة574.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعزيز فاضل سعد منتظر84446221841031143

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيازعيل محمد عايد حوراء84447261842106020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكزار جاسم كريم احمد84448221841098005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيمحسن ناصر ناجح مصطفى84449261841028127

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة572.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيمنجل فزيع عواد مهند84450221841225040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة571.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحمد جبر سعيد هدى84451261842075077

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيثجيل بريه حسين ايناس84452221842393021

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيجابر عبيد صالح ازهار84453261842081005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة569.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيخزام عسكر كاطع مسلم84454261841152021

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة564.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيمحمد دويج عبد تبارك84455261842117006

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيلفته غزيل غانم منتظر84456261841038119

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعلي محسن صادق ريام84457261842104034

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيحسين جدوع طالب مرتضى84458221841030036

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيمطير حسن فالح احمد84459241841046008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائييوسف جباري سلمان يوسف84460221841028087

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيغضيب عجيل عدنان زهراء84461261842118011

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيحسين جدوع طالب سهاد84462221842169033

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة560.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيحبوب ناهي فرحان زهراء84463221842172034

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمحسن الحسن عبد عباس االء84464261842087010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0الخارجياتواسطاحيائيعازم صابط صباح نور84465261842401039

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيسلمان موسى رحيم صادق84466221841053048

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيجميغ موحان رزاق حوراء84467261842120054

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة555.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيطعيمه صكر محمد زهراء84468261842086056

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة555.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيكبر ذرب حامد الهدى نور84469221842171039

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة555.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيجبح رويضي محسن باقر84470261841152005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيلفته سوادي رحمن شروق84471261842087077

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعجيل طاهر فراس مصطفى84472221841031139

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيشمخي هندول علي اديان84473221842204007

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلوان عبد عدنان عباس84474261841009057

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعاصي ذياب حميد رحاب84475261842075018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعباس خليل عصام مصطفى84476261841003168

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيمهدي يوسف علي مريم84477261842109073

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيمحمد حمزة فاضل محمد84478261841003149

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيكاطع راهي حميد مريم84479261842118022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيجبار ابراهيم عباس حسين84480261841019003
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيحسين جاسم هادي سجى84481261842109054

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيخزى لفته حسن ضياء84482261841038052

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيعجاج ثجيل حسين صفاء84483261841023022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعاشور عباس شوقي ايه84484261842096015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيثامر طعيمه حيدر منال84485261842086107

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيجاسم خليفه هاشم حياه84486261842081012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيجبر راشد حسون كاظم84487261841160020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيكزار االمير عبد سرحان االء84488221842232002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيناهي فرحان محسن علي84489261841022092

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيغالي مهاوش كالص احمد84490261841017004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيشافي محسن حسن امير84491241841207035

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعذاب سرحان زياد دعاء84492221842204052

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيتوفيق هاني ناهض منار84493261842120147

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيكمر جابر رحيم دعاء84494261842152007

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائينعيثل عايد شرهان اسالم84495261842107008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيبيده فضاله رحيم مصطفى84496261841005101

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيشخناب راضي ربيش كرار84497261841003130

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيمحمد غازي ساجد احمد84498221841031004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعباس خضير حميد احمد84499221841365004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيشبل شاكر سالم سجى84500261842119030

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيياسين خضير ياس دعاء84501261842086038

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيكايم عبد جابر كريمه84502221842301027

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيجريدي رسول كاظم زينب84503261842089065

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيخليف حسن فالح حيدر84504231841204007

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة541.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيخلف حسين فرحان االء84505261842102008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيجبر سعدون سامي ايناس84506261842163004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيشخيتر داخل سربوت آحمد84507261841022002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيهويجل حمود سلمان جنان84508261842124004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلي محمد علي وسن84509261842087120

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات المناهل اعداديةواسطاحيائيمنعوت عبيد جويد ساره84510261842115015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمدب عجيل سالم مثنى84511261841010122

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيحمد لفته شهيد زينب84512261842074044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيثامر الحسن عبد الكاظم عبد زهراء84513261842075025

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعبادي كاظم محمد زهراء84514221842393049

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة536.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيعوده عوفي حسن هدى84515261842152019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجاسم حميد ماجد صادق84516261841010067

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيكويش كاظم عماد نور84517241842112033

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيكاظم غالب حاكم ابراهيم84518221841051001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبد عويد ثامر علي84519261841010085

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيعلوان حسن فالح علي84520261741014064

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة534.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبدالحسين اكريم باسم عبدالحسين84521261841003089

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة534.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيعبد سايب محسن مريم84522261842152015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة534.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد غالب غني تبارك84523261842119011

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة534.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيجابر علي حسن مصطفى84524261841008029
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة533.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيجاسم ترف ثامر احمد84525261841007002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة533.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيكليفح فاضل عواد عيسى84526261841022096

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة533.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعشعوش عباس مهدي عيسى84527261841201134

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيداشي ابراهيم فائز مازن84528261841007081

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيكشاش رضيو ناظم زينب84529261842081024

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي رايش المنعم عبد نور84530241842124153

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسين عبيس جاسم فاطمه84531261842087096

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيشخناب منصور شعيبث عليه84532261842118018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعبيد خضير نصيف علي84533261841202040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيعليوي ناصر الساده عبد محمد84534221841078019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيجاسم علي حسين ليث84535261841022110

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيضيدان لطيف شاكر نور84536261842152017

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيكمر مكطوف فليح براء84537261842163005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيشذر نغيمش وحيد ماجد84538261841033089

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيفياض سلمان كريم رحمه84539261842087038

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيكشمر خليف رزاق هشام84540261841010165

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعبيد مجول صافي خالد84541261841202016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيشرار شراد الرضا عبد أسعد84542261841155003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيصياح مذبوب ياسر عباس84543261841010079

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطاحيائيمجلي جحيش محسن فاطمه84544261842133013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيحسين محان صاحب استبرق84545221842394003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسفاح عكموش كاطع ضياء84546261841201096

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيداود محسن حاتم كرار84547261841017052

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنين الكرامة اعداديةواسطاحيائيسنيد سالم فرحان حسن84548261841004013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيحمد غالب عباس تيجان84549261842089016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيقاسم سلمان عباس مريم84550261842162014

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيفرحان خفيف كاظم فاطمه84551261842250108

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيزماط شعيوط ناجي علي84552261841023040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيتويه مشيغيب محسن علي84553241841035057

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيخلوهن مزهر لطيف احمد84554261841022013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعكله حسن فليح هدى84555221842175191

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيوالي ظاهر جليل مها84556241842112028

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيجياد صيهود ميثم علي84557241841203127

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعكاب حسن فليح أمجد84558261841022003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبد بجاي حازم حسنين84559261841010031

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيلفته صالح كريم حسنين84560261841020006

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيصالل حامد محمد هللا عبد84561261841169009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعويز مظلوم ماجد راضي84562221841051013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيمجيد شمخي حميد علي84563261841152015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحطحوط جدعان نعيم زينب84564261842104059

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسين ياسر فاهم نور84565241842088030

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس عجمي تايه صباح84566261841201094

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائييوسف ذياب سرحان رزاق84567241841208008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم مهدي حنين84568221842150015
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد صكبان عزيز حسين84569221841259004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيلفته حسين علي زينب84570261842075036

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيمحمد خضير ابراهيم اسماء84571231842119016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0الخارجياتواسطاحيائيصكب درويش ضياء  كوثر84572261842401028

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيمشكور جابر ستار اساور84573221842169001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجادر راقب سعيد احمد84574231841251016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيسليمان عبدالرزاق عيسى احمد84575261841016006

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيخايف حميد جبار جنان84576261842116022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيمطير رضا حيدر مريم84577261842107085

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيشريجي راضي غازي رسول84578261841005037

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيمطر محل مصطفى حسن84579231841032022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيحسين علوان باقر نور84580261842086116

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيصادق سلوم محسن نرجس84581261842075065

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيحربي كزار رحيم آيات84582231842081012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمحمد صالح منذر حيدر84583221841039041

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعبدالحسين عاشور وليد مصطفى84584261841022155

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعبيد جالن فالح زينب84585231842119113

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيكرم االمير عبد خريبط امجد84586261841007012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيجبر الزهرة عبد عماد عباس84587241841013054

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيحسين كاظم منعم مؤمل84588261841028085

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة654.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيمنكاش محسن حاكم حنان84589261852093004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة638.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيوشاح عناد جميل محسن84590261751018026

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة632.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيعبيد هللا عبد كريم اسراء84591261852085002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة629.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيخليل ناصر حسين احمد84592261851005004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة628.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيتركي الكريم عبد احمد سحر84593261852115011

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة623.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيمحمد خلف أحمد ضحى84594261852115012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة617.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيداود طعمه عبدالرسول علي84595261851001038

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة614.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد هندي محمد صقيل84596221852169018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة612.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيشعيوط محسن الغني عبد زهراء84597221852393013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة607.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيكيوش كامل سالم عمار84598261851004053

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة597.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيصايم كطل عزيز ساره84599221852393020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة589.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيشاعل عباس عطيه نور84600261852086044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة589.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جواد طالب سجا84601221852169015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة586.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعليوي حميد حسين خلود84602261852095015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة579.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمحسن عبدالحسن رزاق اسعد84603261851009003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيصالح مفتن حسين رسول84604221851031019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيكاظم كطوف اياد زهراء84605261852103014

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة577.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيحسين ياسر جواد آيات84606261852115001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيرزاق ترف جابر بنين84607261852089009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيراشد حنحون ناصر ختام84608261852095014

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيفرج حمود حميد مصطفى84609261851043056

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيعلوان حسين علي ساره84610261852077010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة569.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيعبد محمد طعمه شهد84611261852088003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد علك غالب بنين84612221852393004
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيعلوان حسين علي مروه84613261852077018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة560.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيابراهيم كريم محمد براق84614261852104002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة560.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعوده هاشم مهدي حال84615261852095012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيصبر عليوي حسين زهراء84616261852116009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيشهاب هللا عبد عزت نسرين84617261852079024

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيجاسم بشير حسين عباس84618261851019030

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيحمادي جاسم قاسم الهدى نور84619261852107020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبيد عيسى حيدر علي84620261851009034

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيجويعد هندول قيس زينب84621261852095022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطتطبيقيكيطان عبيد فجر مصطفى84622261851029009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمزهر شرحان صالح عباس84623261851009025

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيسرحان حسين طاهر ضمياء84624261852077012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيباني امبيرم حاتم فاطمه84625261852086032

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة545.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيحبيب كريم عدنان استبرق84626261852250027

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيكرم هنيدي فرحان احمد84627261851019003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيشون عزيز حسن نبراس84628261852088009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة541.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيصاحي سلمان حميد عباس84629261851018018

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيعبدزيد جاسم سالم أحمد84630251851013001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيعذيب هليل نصيف رانيا84631261852119006

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيكزار غزال علوان محمد84632261851204016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعيسى طه محمد زهراء84633261852087009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة538.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيموزان حميدي جبار محمد84634261851003044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة538.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيكاظم جواد ثجيل محمد84635261851004056

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيمجذاب محسن حسين جالل84636231851224008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة536.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيشكايه عباس فالح عباس84637261851008019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيمحمود جبار محمد حسن84638261851027017

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة534.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيهللا حمد ياسر فالح ضياء84639221851051023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعبد نجم جبار يوسف84640261851010108

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنات الموفقية اعداديةواسطتطبيقيهداب شمال داشور حوراء84641261852093005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيطرهيل هدام احمد زينب84642221852172027

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد حسين ناظم احمد84643221851098005

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيمطر عوده حسن احمد84644261851021001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيشنيف ماهور عبد رائد84645261851017037

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيعباس هللا عبد سعيد زهراء84646261852103015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيكمر عايد علي زهراء84647221852393015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيطراد محيسن سامي علي84648261851023040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيدنبوس عسكر جبار بشار84649261851019009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيامانه حسين علي فاضل84650261851008031

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيصجم كاظم عماد مصطفى84651261851009066

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبد نعيمة خلف زينب84652221852172029

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيمحسن حسن محمد زينب84653261852116016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيزهير ابيدي رحيم منتظر84654261851003052

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيبندر حسن إبراهيم هللا عبد84655221851030019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر عواد جمعه حيدر84656221851068005
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبالد رفيج الغفار عبد ياسر84657221851311201

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعنون سالم رياض عباس84658251851010051

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيعبود لزام راهي هللا عبد84659251851046035

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنين بدرة اعداديةواسطتطبيقيجبر كاظم يوسف سيف84660261851021010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعلك عليوي علول منار84661221852170048

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيمشيري خلف عواد غفران84662221852321032

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيحسن علي محمد بنين84663231852118004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيجبار لفته عزيز آالء84664221852064001

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر يوسف حيدر براق84665221852152004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه كاظم شاكر محمود84666241851160029

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم محمد علي حوراء84667221852165014

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم طالب ضياء افراح84668241852080002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيمساعد جدران عواد تبارك84669221852165009

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيدهيلي حسين رحيم مريم84670241852115038

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيشدهان كاظم رضيوي مؤيد84671291851105020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور عامر عادل مرتضى84672221851067095

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيحسين علي غسان زينب84673261852087010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين النصر اعداديةقار ذيتطبيقيياسر عبود هللا جار كمال84674221851027045

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيناصر ثعبان الحسن عبد علي84675221851019044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيخضير جعفر موسى غدير84676261852090029

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيالكاظم عبد محسن حارث مرتضى84677291851002116

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيازيرج كويني محمد طالب84678291851005053

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنات االحرار اعداديةواسطتطبيقيكباشي فطيسه الحسين عبد حوراء84679261852106010

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيبلبول القادر عبد ستار احمد84680161851089004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيعلوان مطلك حيدر كرار84681261851155023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيجبر كطن محمد رسول84682261851007043

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمحسن شرهان جبار علي84683261851001035

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيجويسم محمد طالب حسن84684221851042013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيخطل مهدي صالح مجتبى84685221851049022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيالحسين عبد جبر الرضا عبد سجى84686221852170034

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جابر ابراهيم غزوان84687221851034050

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيساجت مطشر هالل حسين84688221851033028

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد خلف صبار سناء84689221852263007

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد كاظم علي مسلم84690161851303031

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان هاشم عدنان هاشم84691221851092026

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقينشمي خلف أحمد نرجس84692261852095033

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد كريم سليم علي84693221851015021

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة510.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعسل سهيل سلمان مصطفى84694261851008039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة667.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيصخي حسين عليوي زينب84695261822100013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة663.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيابراهيم شوندي احمد فاطمه84696261822093047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة662.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيوادي شالكه ناصر زينب84697261822161010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة659.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيسمار لعيبي غازي شكران84698261822100017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة644.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيياسين ظاهر حسون انغام84699261822116001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة643.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعاشور نعيم صالح كوثر84700261822093054
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة632.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيابراهيم حافظ نبيل زينب84701261822087029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة631.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيمنخي رحيم منصور آيات84702261822128002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة631.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيسدخان حسن محمد فاطمه84703261822093053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة630.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيهيمت نعمه عادل زهراء84704261822117016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة629.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيمهذول كاظم جواد زينب84705261822161009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة629.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيحمدان علي كريم علي84706261821045035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة627.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحالف لفته عليوي هبه84707261822109067

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة625.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيطاهر هللا عبد العكار عبد يقين84708261822100028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة622.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيحسين منصور بالسم فاطمه84709261822079032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة622.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيشمخي الحسين عبد سليم أقبال84710261822107002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة621.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيمحمد جاسم حسن بتول84711261822090001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة619.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيهللا عبد كريم حسين ليث84712261821176038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة618.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيمنهل طالل سامي سرى84713261822086031

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة615.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيصبري حمزه محمد زهراء84714261822087027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة615.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيوهيب حامد صابر فاطمة84715261822103035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة612.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيوسيج مرير عباس افراح84716261822102005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة610.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيدويحي رهو حسين فاطمه84717261822081026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة610.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيمحمد كريدي قاسم غفران84718261822071018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة606.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيشبوط عطيه حميد فاطمه84719261822115020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة604.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيابراهيم شوندي احمد حسن84720261821056014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة604.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيمهدي ثويني جبر زينب84721261822093029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة602.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيعويد حسين حيدر مريم84722261822116017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة602.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيابراهيم اسماعيل علي محمد زينب84723261822087028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة601.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيهليل محسين صالح قدس84724261822100020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة600.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيفرج يوسف عباس زهراء84725261822136010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة597.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيطلب هللا عبد عويد دعاء84726261822085009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة595.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيكثير خلف نجيب اديان84727261822085003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة592.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيعطيه بني جميل ناديه84728261822103040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيجبر علي حيدر منتظر84729261821005104

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعلي نفيس كاظم ضياء84730221821376057

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة591.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيكحروت حميد ماجد علي84731261821021017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمحمد هليل ترف حمزة84732261821047062

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيحميد مجيد هللا عبد زهراء84733261822078010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيعتيج بخيت سعد سجا84734261822100015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيجبر عبود كريم يمام84735261822109070

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيناصر عطيه عدنان ماهر84736261821176039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة588.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيكريدي سعد قاسم عالء84737261821018036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيهادي خلف زيدان مؤمل84738261821006060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيحاوي محسن جبر زهراء84739261822129007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبينجيبان سوادي كاظم مريم84740221822188023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة586.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيجبر عبد حسن الكريم عبد84741261821036010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة585.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيهللا عبد جاسم عباس زهراء84742261822076023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة585.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيوالي حميد بادي زهراء84743261822086021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة584.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيحاجم كاظم الحسين عبد بتول84744261822136005
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة583.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيخضير حسين عباس مثنى84745261821176040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة582.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيعلي عباس سالم زهراء84746261822161008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيرضا كنجي المحسن عبد مؤمن84747261821021019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبينصيف شابث شاكر زهراء84748221822204007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيحسين خضير سلمان هاجر84749261822106045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمجلي سليم الحسين عبد علي84750261821008044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيمنشار الساده عبد نزار زهراء84751261822102029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيحسن عبد الكريم عبد نبأ84752261822084035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيسمار مجيد حميد رقيه84753261822107014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيسمين محمود الهادي عبد هدى84754261822117026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيحسين معيلو جمعه علي84755261821033048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيالرضا عبد سلمان محمود سبأ84756261822087033

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة577.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيمحمد احمد ناجي محمد84757261821026066

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة577.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيخضير علي عطيه سالم84758261821013053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيعبيد عباس صباح عامر84759261821018034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيثامر خليل رزاق بنين84760261822103008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيبربيت حمد عادل جعفر84761261821159006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيفليح مهدي حاتم زينب84762261822128011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيخطار بدر طارق شهد84763261822085019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيعبد عطيه محمد ضحى84764261822106028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة573.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيرديم حسين علي زينه84765261822079024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة572.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيداود راشد خالد علي84766261821044043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة572.0الخارجياتواسطادبيهللا عبد  كريم  رزاق  زينب84767261822401021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة572.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيخلف نجم عدنان زهراء84768261822129011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة572.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيفيصل فرحان وحيد مرتضى84769221821086078

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة571.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيكاظم ياسين رحمان ايمان84770221822171006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيعباس هاشم ريسان حوراء84771261822136008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيحسين باقر حيدر زينب84772261822116010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة570.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعناد محيسن مهند تبارك84773261822102012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة569.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيمحيل خليف كريم زهراء84774261822116008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة569.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيخوين حسين رزاق حسين84775221821376024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة568.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيالرحمن عبد هالل طارق غسق84776261822109038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة568.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيكاطع جمعه نايف جنات84777261822083018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة567.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيهالل زامل مجيد سميه84778261822093037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة567.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيمحمد احمد ناجي علي84779261821026048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة566.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيغيث صعيصع خضر عباس84780261821047098

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة566.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعيدان حمد سعيد مصطفى84781251821116047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة566.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيحميد شرهان رحيم هبه84782261822103042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة566.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيسدخان محمد كاظم خديجة84783221822231004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة566.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيسلمان زيدان قاسم زينب84784261822128014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيغميس رحيم كامل رقية84785281822093022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيمنخي طبيج محمد سجى84786261822094022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيياره طالب حيدر زهراء84787261822129009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيعباس علي حسين ميعاد84788261822074039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينصيف شعيوط كريم وسن84789261822093071

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيعطيه نعمان عدنان ميادة84790261822124015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيجابر الساده عبد سمير نور84791261822103041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة562.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيزرزور جميل سعد يحيى84792261821006098

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة562.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيجمعه غليس حيدر عبير84793261822071016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعباس محيسن حامد عبير84794261822093043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة560.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيشندي محمد جاسم حوراء84795261822089009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيمهاوش شغاتي الكاظم عبد الزهراء فاطمة84796261822086035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيجياد مغير علي كاظم84797261821158023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيجرن ابو فنيخر شايع حيدر84798281821013019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيعفر فهد عذاب حسن84799281821013009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة558.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيهللا عبد خلف فرحان زينب84800261822094018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة558.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيمشاي شمال حبيب مريم84801261822086042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحسين ناصر محمد آيات84802261822083005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيجفات حسن صالح ثناء84803261822087013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيصالح احمد سلمان الرحمن عبد84804261821156018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيعطيه مطشر رحيم هبه84805261822100025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعكل محسن صالح اسراء84806261822158001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات النور اعداديةواسطادبيكاظم شعالن جاسم نبأ84807261822119040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبينهير الحسن عبد علي ضياء84808261821164011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنات الياقوت ثانويةواسطادبيبويج حسين علي رسل84809261822131002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيخشان كامل علي زهراء84810261822078012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيجاسم غازي رشيد زينب84811261822085015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحاتم كيوف ضياء حنين84812261822102014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة554.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيمحمد جباري ظاهر كرار84813261821056060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبينعمة جودة جابر جنان84814261822128005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحسن محمد نعمه تبارك84815261822109015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيجاسم فاضل عباس نغم84816261822071023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيحمود زايد علي يقين84817261822079040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيعباس سالم جاسم زينب84818261822094013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمحمد غضبان شعالن زهراء84819221822204008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحسن فالح طاهر زهراء84820261822151005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحسين كريم شهيد نمارق84821261822127046

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبياهدل علي حسين محمد84822261821047155

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة550.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيناهي كاظم جواد محمد84823221821225022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيجسام عبد كاظم زهراء84824261822127018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيكهيه عليوي حسن انفال84825261822072003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيوالي جخيور شنيشل ساره84826261822085016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيعيطه نعمان احسان نور84827261822124016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيغياض جودي حسين زهراء84828261822081007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيطعيمه محمد قيصر حوراء84829221822169014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحمودي الكريم عبد حمودي آيه84830261822102007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيضاحي هللا عبد عباس احمد84831261821176002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيالكريم عبد زيدان خالد رحمه84832261822107012
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة545.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيمشكور محسن منصور صفاء84833261822097022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة545.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيسنده ابو حسين سالم رغد84834261822095015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة545.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيحسين رشيد محمد زهراء84835261822093028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيهديهد محسن علي ساره84836261822097019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيعليوي كاظم جواد رسل84837261822109023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيحميد ضاري ابكار امنه84838261822084002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمحمد حسن سالم استبرق84839261822163002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبينوفي عيدان رامز هدى84840261822094034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيالخضر عبد كامل سعد هللا عبد84841221821233005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيعلي عزيز هاشم مرتضى84842211821028026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيشونه عطيه فاهم تبارك84843261822085007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة541.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيسعد مفتن حميد نور84844261822109059

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيماضي حسن اياد ايات84845261822094004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيحميد طارش جاسم ايمان84846261822089005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعودة رحيل مطر ضياء84847261821056036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة538.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيمحسن مجيد محمد زهراء84848261822081014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة538.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيشجر عويد راهي ساجده84849261822100014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة537.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيتويه بني جميل اخالص84850261822115004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة536.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيخيطان نعيم عماد نبأ84851221822169038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيغنوان عنيد حسين زهراء84852261822085012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيكريدي علي رسن براء84853261822107007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيحسون كاظم الكريم عبد فاطمة84854261822128020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعبد حمزه صباح سرور84855261822087038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيوناس تركي حاتم غدير84856261822074028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيكريم كاظم محمد ساره84857281822093037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيزامل حسين عالء زينب84858261822075013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة531.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيشنجير حميد امل كرار84859221821376109

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيزغير مخيلف عزيز مخيلف84860261821044056

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيعلي كاظم منعم أيات84861261822124001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيحمودي رزوقي علي يقين84862261822087049

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة529.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيكاظم عبد رعد سجى84863261822098010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيعبود جابر حسن حميد84864221821213005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيكريدي حاشوش محسن محمد84865261821047163

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيناصر مروح حبيب زينب84866261822074019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيعالوي عبد صباح زينب84867261822094015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيجالب رحم مهدي زهراء84868261822163006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيمحيسن حسن علي زهراء84869261822090010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيفاضل الرحمن عبد محمد ابراهيم84870261821154001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيحسين جابر ابراهيم فاطمه84871221822171030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعسكر كعيد صبر حسنين84872261821047045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة525.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيمحمد حسون غني ظفر84873261822100019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيناصر الجليل عبد عدنان دعاء84874261822095011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيخالطي شنيشل سعد سماء84875261822078020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيسعدون سلمان طالب وفاء84876261822129025
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيرزيج علي نعيم اسراء84877261822086001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيسعدون جبري ماجد طيبه84878261822094023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيهللا عبد رزاق لزام بيادر84879261822107009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيفرمان كاظم مهدي فاطمه84880261822071021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلادبيمرهون صبيح مسلم عبد مهند84881231821254041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيبدن جابر سعدون ستار84882261821160006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيسدخان عاصي هادي مصطفى84883261821056079

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة521.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيناهي سعود ناجي علي84884151821020080

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيبديوي خليف حسون عال84885261822115019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة520.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيعويد جبير حاكم حسن84886221821056003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيجحش سحيب فيصل وجدان84887221822171044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيمسلم حسن قاسم هدى84888261822071026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة519.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيكاظم مخلف خميس هناء84889261822126108

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة518.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيرضا فيصل حسن امير84890221821028006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيزوره دعير محمد حازم84891261821017012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيجادر كزار حيدر زهراء84892261822112011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيحمادي حمزه رحيم علي84893241821051041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحمد سلمان منعم آيه84894261822127003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة517.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيياسين مسير شهاب شهد84895261822102036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيجليل شنين عصام مروه84896261822094028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعلي حسين عالء مرتضى84897261821047167

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة516.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيهادي ضلع حمزه زهراء84898261822086023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيحميدي عفدول حامد ايمان84899261822250009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعلي حمزه الحسن عبد فالح84900261821158022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات النور اعداديةواسطادبيحمزه منعم لطيف نور84901261822119044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيبنيان حسين محمد مرتضى84902261821006076

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيلفته حافظ جاسم فاطمة84903281822093050

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيصادق حردان علي زهراء84904261822071013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيزغير حسين محمود االء84905261822086002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة515.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيحمود علي رسن رتاج84906261822106008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيحمزه صاحب فاهم علي84907241821158017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيالعيبي ابراهيم محمد نهلة84908261822128026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبييزل الزم مهدي زينب84909261822094019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيصالح هدهود غالب همام84910261821008067

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيزنبور شدهان عطا احمد84911261821045003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيعلوان عبد ماهر نازك84912261822086048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة514.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبياسباهي راضي رسول االء84913261822079005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيحسين عاشور محمد باسم84914261821154004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيحسين خلف محسن نهاد84915261822093060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيعبد حسين عالء زهراء84916261822078011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيسرحان علي احمد سمر84917261822127027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة513.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيكريم محسن داخل علي84918261821169012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيرشيد ماجد حيدر زهراء84919261822094011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيكريم الصاحب عبد ماجد غفران84920281822093049
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيشمران عيدان ستار ضحى84921261822092013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيلطيف علي هادي رواء84922261822093025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيطوكان شركام ويس عبد جنات84923261822116005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيجبوري ذياب جعفر زهراء84924261822127016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة511.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلي حميد حسين دعاء84925261822176002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيجاسم رزاق عماد احمد84926261821047022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيخنجر سفاح ناظم حوراء84927261822078007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيرفش يحيى حبيب زينب84928221822169022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة510.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيياسر يوسف زيد علي84929261821035039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة510.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيعبيد خلف سعد غسق84930221822169032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيمحمد علي عبد حسن الدين تاج84931261821041005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيصرويط جبار ضياء هبه84932261822109066

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيمحمد كريم عالء لبنى84933281822071047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيعبود اعطيه فاضل ميامي84934261822106039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيكطامي عبيد هاني فاطمه84935261822094026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيمشكور حبيب الحسين عبد بتول84936211822227004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيسلمان امطاش قاسم عذراء84937261822093044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيمرهون جميل شرهان حسن84938261821056016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيسعود الحسين عبد عايد جالل84939261821025010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعلي حسين سعد صادق84940261821006039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيشاهر جبر مجيد موسى84941261821056083

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0المختلطة الرحمانية ثانويةواسطادبيدويريج مصيحب وسمي كرار84942261821153003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبينجم حمودي العظيم عبد علي84943221821376085

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيسلمان خضير الكريم عبد نرجس84944261822115024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيحوين حسين جاسم زينب84945261822089017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيناصر تاغي شاكر زينب84946261822093032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة507.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيمحمد هليل كريم نورس84947261822098012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيجعفر خلف عادل فاطمة84948261822076039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيعبيد حتي جمال عايد84949261821021011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيرخيص صالح مهدي صالح84950261821047091

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيثامر الرضا عبد خالد مهيمن84951261821157042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيموسى عيسى محمد صباح84952231821009059

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة506.0للبنات النور اعداديةواسطادبيهالل بردان بشار خديجه84953261822119015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيمحمد مسلم الخالق عبد هبه84954261822079037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيسدخان كاظم حاتم ناديه84955261822086047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيجدالن خماس الخضر عبد زهراء84956261822081010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيجبر عبود شاكر حسن84957261821033013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيجبر عربي شاكر هدى84958261822106048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيراضي عباس فرحان تبارك84959261822086010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة505.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيسلطان كاظم النبي عبد مروه84960261822124014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة504.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيعلي محمد كطوف حازم زهراء84961261822117015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة504.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيزاير غالي جهاد ناطق84962261821008065

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبييونس صالح مهدي احمد84963261821015006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيهوير بريج عيدان كوثر84964261822250030
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلي المحسن عبد باسم رسول84965261821176018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيعوده والي عبد عزيز84966221821023002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيعالوي بشت سالم محمد84967261821043031

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيحسين حمزه علي رسول84968261821026023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة503.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلوان حمزه مرزه ضحى84969261822176005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيحبيب منعم طالب اسراء84970261822111004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0الخارجيونواسطادبيشمخي  الكاظم عبد  سالم  حسن84971261821400005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيضويحي طيوم عذاب منار84972261822093055

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيسلطان عريمش شاكر زهراء84973261822095017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيعبد خضير ياس مريم84974221822171036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيصريم جبجاب جبار عباس84975261821017038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيحسن عبيد راضي فاطمه84976261822071019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعلوان حسين جبار ايات84977261822076004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعباس الواحد عبد حسن اسماء84978281822092005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة501.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيصرويط جبار ضياء بنين84979261822109012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة501.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيبادي هاشم حسن دعاء84980261822075006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعبيد علي منذر اكرم84981271821022008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيعواد عليان عبود هدى84982261822078030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيبداي جعفر حسن اسيل84983261822100003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيعباس حنش كاطع دعاء84984261822109021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعكال مزعل سالم زينب84985261822102030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيخميس حسين عطه عذراء84986261822082021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة499.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيشمران محسن علي زهراء84987261822087024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة499.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيمحمد محسن جابر مصطفى84988221821023012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة499.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبينجم حنين كامل فاطمه84989261822085021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة499.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيخضر هللا عبد كامل هاله84990261822086053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيارحيمه حسن يوسف أمين84991261821013003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيعرزال علي حسن مثنى84992251821116039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيخلف غني رياض رقيه84993261822102021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيياسر محمد خالد زينب84994261822074020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيراضي محمد طالب حسن84995241821008014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيمهرج دحام سامي نور84996261822087048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمجيد عباس فاضل عباس84997261821033039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيبرغش ليلو ستار محمد84998261821030030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبينوام حمداوي شاكر االء84999221822172002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيغزاي شالل رشيد مريم85000261822106036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبينشيد محمد هاشم زهراء85001261822130005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيحسين كاظم عبود ايه85002241822115012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة496.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيجاسم محمد الكريم عبد زينب85003261822082018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة496.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيبعير الهادي عبد صالح هادي85004221821023014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة496.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيحمزه سلمان احمد مقتدى85005261821176048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة496.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيعوزه كاظم بالش عباس85006281821104023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة495.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيفوزان كريم جاسم بنين85007261822102009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة495.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيبدر راضي هادي مريم85008261822107028
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة495.0المختلطة المحاسن ثانويةواسطادبيعبد سلمان حسن صالح85009261821150004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيرحيم حميد مجيد سجى85010261822087035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيسليمان الرزاق عبد اللطيف عبد محمد85011261821030031

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيبدن رشيد رواء زمن85012261822075007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد محمد رحيم صفا85013121822089050

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيكمر جابر فاضل محمد85014261821008058

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات النور اعداديةواسطادبيجالب كاظم سلمان مريم85015261822119037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيهللا عبد مطر جبار ساره85016261822109034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيرهيف محسن فرحان مريم85017261822075020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيزويد عمود حمود رحيم85018261821056027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيخشان بلبوص حميد ساره85019261822106019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيهادي خلف محبس سلوى85020261822081018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيشاهر جبر حميد علي85021261821056051

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيراضي جبر هادي أيات85022261822250001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيمحيي مهدي حسين سجاد85023281821101027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحالف لفته هادي مريم85024261822109048

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيموسى يونس عادل اساور85025261822109003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيياسر غند محسن علياء85026281822093047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة492.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيجودي سلمان داود محمد85027261821020041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة492.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيياسين سعدون صالح تبارك85028221822169009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة492.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيراضي خضير جميل جموح85029261822095008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة491.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيمحمد الصاحب عبد نجاح ساره85030261822102034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة491.0المختلطة الرحمانية ثانويةواسطادبيجرامه صيوان مطشر أيات85031261822153001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة491.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيعايز سوادي عيسى مريم85032261822097027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة491.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيحاجم شناوه عبود ساره85033261822163008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيراضي كاظم خالد تكتم85034261822089007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيعلي جاسم حسن حسين85035261821026013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيكريم حميد رشيد رتاج85036261822082011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيهليس طعيس محسن مصطفى85037261821043044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيعكار هللا عبد نجم هللا عبد85038261821008042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيكريم رسول الرزاق عبد حنين85039261822128006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عبد محمد قاسم85040141821029063

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيصالح عبد محسن ايمان85041221822171008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيوثيج الحسن عبد محمد مصطفى85042261821161019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيكرمود بردان كامل احمد85043221821056002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة490.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيثجيل عبود جبار رحيم85044281821102016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيلطيف سمير حسين زهراء85045261822089014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيموحان رمضان عالء مؤمل85046261821006061

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيراضي خضير المطلب عبد بنين85047261822074005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيواوي عويد زبيدي صادق85048261821159014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيشعالن ناجي رزاق ضحى85049261822127029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنات النور اعداديةواسطادبيكاظم شعالن قاسم سجى85050261822119029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبييبير حمود محمد رباب85051261822089011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيمطير عبيد فضيل علياء85052261822250026
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيرحيل جدوع رسول آيات85053261822093003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيسالم دخان سهيل علي85054221821225015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيرشيد رحيم ماجد غدير85055261822093046

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيحسين نجم عيدان بسعاد85056261822095006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيفالح محمد عضيد مصطفى85057281821007047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيحسن كاظم طاهر زهراء85058261822071012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيسلومي حسين مالك زهراء85059261822092007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيجهلول سلمان صادق علي85060261821017050

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيحسين سلمان داود كرار85061261821056057

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن علي حسن احمد85062141821174002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيداخل علي نجيب علي85063221821023005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيعذافه زراك علي حسين85064221821082009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينصار حميدي الستار عبد حوراء85065261822093015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيداغر ثويني رضا عذراء85066261822117022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة486.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيحسين نجم عيدان احالم85067261822095002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة486.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعلي عبد هويدي عادل احمد85068261821056004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيعسل ارضيان كريم رائد85069261821203026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيغدير حسين صالح علي85070261821021016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيعلوان يوسف وجدي بنين85071261822128004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيحسين موحان حنون شهالء85072261822093040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعيسى نعمه الواحد عبد عباس85073221821039035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0المختلطة االباء ثميسانادبيمحمد كاطع محمد طيبة85074281822107005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيكاظم هادي ضياء اطياف85075261822079004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيطعمه حاتم صادق جعفر85076261821006011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيناصر هللا عبد قاسم حسين85077221821376030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمريهج فليح عباس حيدر85078281821151066

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينجم جعيول احمد آيات85079261822093002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمغتاض نعمة حسين احمد85080261821008002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيابريش حسن قاسم ضياء85081261821030016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيكاظم جبار عادل ريتاج85082261822086020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيمنشي جبر عايد كرار85083141821032041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيمهدي صالح احمد توحيد85084281822093015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبياحثال شرشاب محمد كاظم85085221821039046

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيزبيب فهد خلف امير85086231821022012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيمحمد رحيم عالء ساره85087261822087031

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطادبيمحيميد مهدي سلمان حوراء85088261822173003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيرميض كزار كريم كرار85089241821151016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيشنين ثامر مجيد نور85090261822100024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيعليوي برغش كاظم تاج85091261821041006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمري زبون كاظم هيام85092261822163010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيحمود حواس سالم عفاف85093261822176008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعاصي مكدر زغير علي85094221821376080

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيعلي كريم عقيل زينب85095261822129015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبينصيف رضا محمد حوراء85096261822090005
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيالحسن عبد داخل شاكر سجى85097261822090012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيشاهر هادي حسان مرتضى85098261821008061

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيعداي عبيد مهدي عباس85099221821225011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيبزون موله عماد زهراء85100261822084020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيحسن غالي ابراهيم نبأ85101221822171038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيراضي محمد قيس رقيه85102261822093022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيثويني ترف بشير محمد85103261821056065

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيجلود جبار علي زهراء85104261822081011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيسيد مهنه عزيز جواهر85105261822163003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيعطيه خضير صباح فاطمه85106261822129021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنات الياقوت ثانويةواسطادبيضيدان محيسن عالوي ميعاد85107261822131006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيسلطان جاسم علي ديوان85108261822117013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجبار جعفر محمد مهند85109141821012095

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيضايع خضير عامر ايات85110261822161003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيصخي جودة مجيد علي85111221821034020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيثجيل محسن علي سجى85112261822115016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة480.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيصبر فاخر سرحان مهند85113261821154024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيزرار حسين كريم حسنين85114261821035013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيميمون سلطان الرزاق عبد منتظر85115261821006089

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيدفار ورد جاسم هديل85116261822100027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيشبيب حميد سعيد طيبه85117261822126073

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبياليذ فاضل عباس تماره85118261822102013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيحميد مجيد مهدي مريم85119261822097028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيموسى سلمان موسى زهراء85120261822095018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيعبعوب جواد فؤاد حسين85121211821083004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعباس شفيق منير علي85122261821020032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيشامي شاهين محمد زهراء85123261822110026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبينتيشون زغير الحسن عبد كاظم85124221821086059

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيزوير عواية علي امين85125221821086009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيدواس عنبر حالوي صباح85126261821163006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطادبيعبد سلمان حسن فالح85127261821202032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيصلف كريم بديع دنيا85128261822093018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيفرحان عبد جمعه حمزه85129221821028019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيعبيد حسين ياسر احمد85130261821043002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيسلومي عباس نهير جعفر85131261821005024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيمحسن عيدان محمد محسن85132261821020039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيرحيم هاشم يحيى تيما85133261822109017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيدويج جالب احمد زهراء85134261822126043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيعيون عويد كاظم زهراء85135261822106013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيرسيل حسن الكريم عبد زينب85136281822071029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيجاسم هالل شرهان عباس85137261821046025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعيدان حبيب هاشم علي85138261821006056

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيهويز شتال حميد عباس85139261821021012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيعبيد مذري رحم كرار85140261821045039
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيكاطع عجم هالل عالء85141261821047108

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسن عباس كريم علي85142261821006054

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيداود سلمان حيدر دانيه85143261822102017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيسرحان زيدان خالد طيبه85144261822135011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيعوده حسن علي حسين85145241821151003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيشنان حافظ جابر زهراء85146261822128009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعويد صانع علي اسعد85147261821047025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبييوسف رشاد مرتضى مريم85148261822087045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيفزاع حسون هاشم حسين85149261821005038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيعلي عبد كاظم صباح صادق85150261821025027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيهودان الحسن عبد عامر حوراء85151261822082007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعربي حسن علي هللا عبد85152261821033042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيمحمد جاسم محمد منار85153261822079034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيشلوب جبار احمد اسماء85154261822076003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيحمد علي فليح كريمه85155261822074034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيبنيان هاشم علي زينب85156261822095019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمنكاش سليم هليل زهراء85157261822163007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيضمد مطشر علي مريم85158261822106037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات النور اعداديةواسطادبيوضح ثجيل محمد زينب85159261822119025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيناصر جحش حميد غيث85160241821016032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيجياد صبيح فالح منتظر85161261821015114

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيكطوف كاظم كريم سجاد85162241821008028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيعلي منصور محسن العابدين زين85163261821035024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيحميد طارش جاسم مريم85164261822089027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيشبوط خلف عادل فاطمه85165121822125075

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيعباس خضير علي حسين85166271821048015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعلي لطيف كاظم امجد85167261821056007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيشنون كاظم االمير عبد أيمان85168261822117002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيجازع هاشم راشد وائل85169221821048026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيجباره خنجر نوري هاجر85170261822081035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيسويف خضير عدنان ايه85171261822086006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيالذر ابو عبد ثجيل عزيز محمد85172261821035055

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيرسن الرضا عبد علي حسين85173261821043010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيحسن فليح مهدي سجى85174261822087036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيجفات خضير علي حسين85175261821056022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيشذر قنديل ضياء آالء85176221822422002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيابراهيم علي عبد تهاني85177261822136007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيعبيد عليوي عوده زينب85178261822106018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبينحيو قاسم سامي بنين85179261822095007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيغليم كريم ميثار باقر85180281821010008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخادبيسوادي نور نبيل هللا عبد85181121821201026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيرحيم علي سعد سيف85182281821031015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيصادق الرضا عبد جاسم ياسر85183261821013150

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيسلمان تعبان سليم مريم85184221822171035
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيعصفور إدنيف غانم مهند85185261821157041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيمحمد جاسم عباس زهراء85186261822094012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيتقي بشار صباح مهيمن85187261821008064

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيابراهيم علي حيدر هدى85188261822094033

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيخليف كاظم حسين ايسر85189261821024007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيشلخ ياسين خضير طيبة85190261822128018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيرسيل حسن الكريم عبد ساره85191281822071033

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة650.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيخنجر عبد رياض أيناس85192261842107005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة618.0المختلطة العزة ثانويةقار ذياحيائيطعيمه الساده عبد رحيم فاطمه85193221842345003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة618.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيطهيوش حمادي مبدر حسن85194221841225006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة616.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسباهي عبيد فالح حسين85195221841031037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة615.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيابراهيم هادي صالح شهد85196261842096101

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة612.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيجبر عالوي حسين امنه85197261842116009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة608.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيصبحي ديوان عطوي رسل85198261842118010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة607.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيجبر عبد حامد حوراء85199261842097024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة605.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيفرج كظيم حاكم احمد85200291841002009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة600.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيرسن ياسر حسام الهدى نور85201261842107094

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة595.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحمزه هادي حسن ساره85202261842104064

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة590.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيسفاح رحيم ستار ساره85203261842098016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة590.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيالحسن عبد محمد ماهر عباس85204261841022072

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبيد مطر فرحان علي85205261841010103

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة587.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعلي محمد جاسم مريم85206261842094031

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة584.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمحمد خضير خليل احمد85207231841173004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة584.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيصغير حلموش حسن حسين85208261841001034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة584.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيعلي شوكت المحسن عبد فاطمة85209261842117027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة583.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطاحيائيعلوان عبيس راجي فاطمه85210261842176004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة580.3المتميزين ثاتويةواسطاحيائيرسن الحميد عبد علي حسن85211261841040007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعطيه عبادي فيصل غزوان85212231841251155

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائينعمه عباس فاضل عباس85213221841065023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة567.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيثجيل عبد هادي احمد85214291841002019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيمسلم حسين محسن خمائل85215261842162005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة564.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزاير خلف جليل زينب85216221842204065

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة564.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعواجة كشيش حاسن علي85217291841003187

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة564.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعذيب كريم محمد مؤمل85218221841051025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة563.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحسن جدوع شاتي عباس85219221841031069

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيكاظم جواد تاغي حسين85220261841041006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة558.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيمذبوب فاضل رشيد رسل85221261842119018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيشمخي فضل رحيم الهدى نور85222261842086115

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيدحام جودي صالح علي85223261841001113

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة555.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعبيد حمادي منير حوراء85224261842096043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة553.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعلي بركات فارس بتول85225231842089018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيحنون كنش حسين عالء85226261841201109

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيجلفان وجعان حسين مريم85227261842078043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعنبر سلمان خليف عبدالحسين85228261841022075

2889 من 1937 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيخيار يوسف هادي محمد85229221741034044

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيناصر وثيج الرضا عبد ليلى85230261842163020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيكاظم معن محمد سجاد85231221841232003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيبدير رحيم خلف زهراء85232261842106029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائياحمد فاضل عليوي ايات85233261842098005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيايدام تقي هادي معتز85234261841012154

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيشويلي غافل عبدالواحد حسين85235261841010040

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمحسن ساجت رحيم كوثر85236261842097071

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيناصر عباس صالح تبارك85237241842078010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيكعيم عبيد هالل فاطمه85238261842107080

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيساجت نزال عقيل زمن85239261842251009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة540.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعزيز انعيم حيدر سجاد85240221841033032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيراضي حمزة سالم علي85241231841252092

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة538.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيعياز سرحان علي تبارك85242261842081008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة536.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيصالح محمد رعد زهراء85243261842251010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس جليل الزهره عبد محمد85244251841001241

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة533.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعبيد عباس خضير تبارك85245261842098007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسن علي جاسب هيثم85246231841173120

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطاحيائيعلي محمد ليث عال85247261842133011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة530.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعرار عواد باسم االء85248221842161009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعبد عيسى مصطفى محمد85249221841058059

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعطية رمضان باسم غفران85250161842332032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة526.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجمعه حسين محمد نور85251221842143177

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة627.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيعودة عبد طارش حسين85252221851076014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة625.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيحسن كاظم حسين زينب85253261852097021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة601.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيرسن بشير موحان حميد85254261851010037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة593.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعباس خضر علي سراب85255221852393022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة581.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسب عسكر كاظم اياد85256241851046009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة578.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيحسن بحر كريم علي85257221851076035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة576.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور ناعم فاهم غفران85258221852172037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة571.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيراشد محيميد حاتم زينب85259221852132005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة571.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيهللا عبد خليف عدنان زينب85260261852116013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة567.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيسليمان مزهر بهجت صادق85261221851011049

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيبجاي كريم شهيد كوثر85262221852394007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة565.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيصديج خيون حامد احمد85263221851031002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة562.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيمحي هادي طاهر مهند85264221851031063

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة561.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيسحاب سلمان قاسم ايات85265261852115003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة560.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيعكال منصور حسين حيدر85266221851051016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة559.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد هادي علي85267231851004063

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة556.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيدحام عات محسن محمد85268291851008052

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة555.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيفازع حمد خلف ضياء85269221851035060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيمظلوم مطرود هالل مهند85270261851033070

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة551.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقياحمد سلمان داود ساره85271261852117016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيخليل جدوع غالب حسين85272251851052017
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة549.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيجوده علي حازم ريم85273241852088008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة548.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيمسير ياسر شبيب بشار85274221851067019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة546.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيناصر حسين عادل مريم85275261852107017

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة544.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيناصر حسن فالح زينب85276221852172030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة543.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيخلف شعيث عدنان زهراء85277221852153055

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات الحي اعداديةواسطتطبيقيعلي طاهر عامر نقاء85278261852107018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة542.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيتطبيقيعاشور الكريم عبد طالب زهراء85279221852120007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجبر كاظم جابر يونس85280291851002144

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة535.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشمشير عبود نجم محمد85281221851028114

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيريس عليوي حسن براء85282261851011008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيفجر حسين ماجد غدير85283261852090028

اآلداب كلية/واسط جامعة496.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيسهيل سلمان خلف ضحى85284261822090013

اآلداب كلية/واسط جامعة473.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيعويد عبيد حليم سجاد85285261821201055

اآلداب كلية/واسط جامعة471.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيالفقار ذو درويش باسم أيالف85286261822102006

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيعون عبد عبود حسن سجاد85287261821045015

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسوني عبد علي همام85288261821006097

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيمظلوم حطاب رزاق فراس85289261821201108

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعلي فندي ضياء تبارك85290261822093013

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيالكاظم عبد هالل سعيد سجاد85291261821201057

اآلداب كلية/واسط جامعة469.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيرجه ساجت ياسر حسنين85292261821047046

اآلداب كلية/واسط جامعة469.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيسيد مسلم فاضل نوره85293261822250034

اآلداب كلية/واسط جامعة469.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعيفان فرج كريم علي85294261821033054

اآلداب كلية/واسط جامعة468.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبييوسف وهيب هيثم زهراء85295261822090011

اآلداب كلية/واسط جامعة468.0الخارجيونواسطادبيوني  النبي عبد  خالد  وليد85296261821400056

اآلداب كلية/واسط جامعة468.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيهدهود حسن الحسين عبد زهراء85297261822081009

اآلداب كلية/واسط جامعة467.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيجاسم عجيل صبري فاطمه85298261822086038

اآلداب كلية/واسط جامعة467.0الخارجيونواسطادبيتايه  ناهي  فزيع  عيسى85299261821400033

اآلداب كلية/واسط جامعة467.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيكواد فرحان محمد علي85300261821166008

اآلداب كلية/واسط جامعة467.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيجاسم ناصر الحسن عبد آيات85301261822109001

اآلداب كلية/واسط جامعة466.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيالسني الحسن عبد صالح حمزه85302261821018024

اآلداب كلية/واسط جامعة466.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيشدود عطيه علي سيف85303261821020019

اآلداب كلية/واسط جامعة466.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيفرحان مطشر خضر علي85304261821161011

اآلداب كلية/واسط جامعة466.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيهللا عبد هادي فيصل سكينه85305261822103028

اآلداب كلية/واسط جامعة466.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمحمد كريم مفيد ساره85306261822103026

اآلداب كلية/واسط جامعة465.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحنتوش خليف حسين منيره85307261822109052

اآلداب كلية/واسط جامعة465.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيحسون علوان عماد هدى85308261822250037

اآلداب كلية/واسط جامعة465.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيعذاب غضيب نعيم زهراء85309261822162003

اآلداب كلية/واسط جامعة464.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحنتوش نعمة طالب مخلد85310291821009114

اآلداب كلية/واسط جامعة464.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيفاضل زغير محمد مرتضى85311261821006077

اآلداب كلية/واسط جامعة463.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعلي حسين اكرم باقر محمد85312261821006064

اآلداب كلية/واسط جامعة463.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيمطر عزت صفاء نور85313261822109060

اآلداب كلية/واسط جامعة463.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبيسعيد غناب حسن سجى85314261822130007

اآلداب كلية/واسط جامعة463.0للبنات النور اعداديةواسطادبيفرحان كامل فرحان سميه85315261822119031

اآلداب كلية/واسط جامعة463.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبياالمير عبد ريسان خضير فدك85316261822115022
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اآلداب كلية/واسط جامعة462.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيكريدي عبيد محمد تمارا85317261822081004

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0للبنات النور اعداديةواسطادبيجنابي الحسين عبد ماجد زهراء85318261822119021

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيزعيالن هاشم جابر سجاد85319261821166004

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيأرزوقي يونس صباح زهراء85320261822087021

اآلداب كلية/واسط جامعة461.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيمحمد فرج علي رسل85321261822095014

اآلداب كلية/واسط جامعة460.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيناشي رشاد محسن زهراء85322261822078014

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعبيد احمد رويش احمد85323261821033003

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيعون عبد الحسين عبد عالوي زهراء85324261822089016

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيضامن مرعيد خليف زهراء85325261822098004

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيسهر مخيف ثامر حسين85326261821005028

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيدايش ناهي كاظم ايات85327261822086004

اآلداب كلية/واسط جامعة458.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيمهدي صالح عبد منار85328261822090019

اآلداب كلية/واسط جامعة458.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيحسوني سكر موحان مريم85329261822089028

اآلداب كلية/واسط جامعة458.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعكش ظاهر حسن وليد85330261821047192

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيأسماعيل عباس كاظم حسن85331261821047041

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيعزيز صالل غسان مهدي85332261821045055

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيمحمد حمزه فؤاد احمد85333261821020004

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيشعالن علي حسين تبارك85334261822109014

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيزعيور جاسم فيصل محمد85335261821201133

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيياسين طاهر عباس زينب85336261822129014

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيزامل عبد ناصر حسين85337261821033019

اآلداب كلية/واسط جامعة456.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيعبد علي هشام نور85338261822081033

اآلداب كلية/واسط جامعة456.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيحسين جبار كريم زهراء85339261822106014

اآلداب كلية/واسط جامعة456.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيحسين جاسب محمد زينب85340281822093035

اآلداب كلية/واسط جامعة456.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيعلي مشلوش ناصر أساور85341261822089001

اآلداب كلية/واسط جامعة455.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيخميس جابر صادق حيدر85342261821006029

اآلداب كلية/واسط جامعة455.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيشكايه معيبد عبد هديل85343261822095036

اآلداب كلية/واسط جامعة455.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعاريه عبود عالوي ايات85344261822119004

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعيدان علي حسين علي85345261821047112

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيغانم صدع محسن مريم85346261822086044

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبيخاروص صيوان احمد اسالم85347261822130002

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعاريه عبود عالوي سحر85348261822119030

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيجلوب حسين حسن مصطفى85349261821043041

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمنفي بادي صباح حسين85350261821047051

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيهويدي حميد ليث زهراء85351261822081013

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيياسين وهاب محمد نرجس85352261822082032

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيكطاف الصاحب عبد سعيد نرجس85353261822136014

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيسلمان المحسن عبد علي غدير85354261822097025

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيموسى سلمان ظافر زينب85355261822127021

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيحنتوش خليف جاسم محمد85356261821043029

اآلداب كلية/واسط جامعة452.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيصالح علي عبد الساده عبد نبأ85357261822086049

اآلداب كلية/واسط جامعة452.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيجاسم شمخي حمود خديجه85358261822129005

اآلداب كلية/واسط جامعة452.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعيدان حبيب علي باقر85359261821006010

اآلداب كلية/واسط جامعة451.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيسعد جوده عطيه احمد85360261821005014
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اآلداب كلية/واسط جامعة451.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيحسين خلباص صباح رقيه85361261822250016

اآلداب كلية/واسط جامعة451.0للبنات النور اعداديةواسطادبيجباري رزاق هيالن ازهار85362261822119001

اآلداب كلية/واسط جامعة451.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيجابر عبد حميد محمد85363261821033064

اآلداب كلية/واسط جامعة450.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيسلطان محسن جمال سلطان85364261821033030

اآلداب كلية/واسط جامعة449.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطادبيعتيج ثويني سعد عمر85365261721023053

اآلداب كلية/واسط جامعة449.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيمحمد عبد ربيع احمد85366261821157001

اآلداب كلية/واسط جامعة449.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيعلي نعمه احسان هللا عبد85367261821165011

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيصفوك سعود منصور علي85368261821056052

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيشايع ناظم علي مسلم85369261821018063

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيمسير شبيب حمود مهدي85370261821154023

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيفرحان صكبان عادل هبه85371261822100026

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيخلف شاكر سعيد علي85372281821013038

اآلداب كلية/واسط جامعة447.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمحمد مهدي فالح مهدي85373261821033082

اآلداب كلية/واسط جامعة447.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيجواد الواحد عبد عامر زهراء85374261822109028

اآلداب كلية/واسط جامعة447.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيعبيد سمير همام مؤمل85375261821004060

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيحسن صبحي نوري مهيمن85376261821033084

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيخشان الحسين عبد صادق زهراء85377261822086024

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيادريس نصيف علوان منتظر85378261721018083

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيحسن منهل محسن سجى85379261822095024

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبينصيف رضا محمد بتول85380261822124003

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيحسين حوار منصور دعاء85381261822129006

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيموزان علي حسين سجاد85382281821031014

اآلداب كلية/واسط جامعة445.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيحسين محمد جاسم محمد85383261821021020

اآلداب كلية/واسط جامعة445.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيحمد شهب احمد معتز85384261821033078

اآلداب كلية/واسط جامعة445.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيمطر خضير رحيم زهراء85385261822124009

اآلداب كلية/واسط جامعة445.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيكشكول حمادي عزيز غدير85386261822101025

اآلداب كلية/واسط جامعة445.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيمكي حسين علي وفاء85387261822127051

اآلداب كلية/واسط جامعة444.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيراشد حسن سلمان مرتضى85388261821021024

اآلداب كلية/واسط جامعة444.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيهللا عبد جبار محمود حوراء85389261822103012

اآلداب كلية/واسط جامعة444.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيكراخي كاظم عيدان مصطفى85390261821157038

اآلداب كلية/واسط جامعة444.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحسين ميذاب نجاح زينب85391261822102033

اآلداب كلية/واسط جامعة444.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيعبدالحسين عليوي حسن حوراء85392261822094007

اآلداب كلية/واسط جامعة443.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعباس رحيم حسن مهيمن85393261821033083

اآلداب كلية/واسط جامعة443.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيبدن الحسين عبد كريم منتظر85394261821033080

اآلداب كلية/واسط جامعة443.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيبغيل الجليل عبد رياض جمانه85395261822094006

اآلداب كلية/واسط جامعة443.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيمحمد سحيور صالح مريم85396261822115023

اآلداب كلية/واسط جامعة443.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيناصح خضير ياس زينب85397261822089020

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمويع محمد حسن محمد85398261821008054

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعلوان حسين كاظم عمر85399261821047131

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيهواش بدر سعد محمد85400261821005088

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيونحي جادر جاسم هدى85401261822128030

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيهللا عبد زغير كاظم محمد85402261821159026

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي جواد حازم علي85403141821048053

اآلداب كلية/واسط جامعة442.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيموسى سلمان ظافر أيالف85404261822127002
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اآلداب كلية/واسط جامعة441.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيرفش سكران مشعل سهله85405261822103029

اآلداب كلية/واسط جامعة441.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيموسى ابراهيم موسى الباقر محمد85406261821033059

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيحسون كاظم علي حوراء85407261822090004

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات البتول ثانويةواسطادبياكويت هادي عباس زهراء85408261822075011

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعرمش المنعم عبد مؤيد حسين محمد85409271821044117

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيرسن حسن حوشي صابرين85410281822077050

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيذياب حسن فليح عباس85411221821376065

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات بلقيس ثانويةواسطادبيشالش جمعه حميد مريم85412261822116016

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنين المسائية الجواهري ثانويةواسطادبيفريح محسن الرضا عبد محمد85413261821207008

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيهادي مشكور رحيم حيدر85414261821159010

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحمد مطير سليم حوراء85415261822127010

اآلداب كلية/واسط جامعة440.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمهدي فالح رائد ريم85416281822078023

اآلداب كلية/واسط جامعة439.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيعليوي انصاف عادل زينب85417261822094016

اآلداب كلية/واسط جامعة439.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطادبيحسون جبار عبد عباس85418261721023035

اآلداب كلية/واسط جامعة439.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيحسن نايف علي عبد آيات85419261822163001

اآلداب كلية/واسط جامعة439.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحاجم كاظم حسين زهراء85420261822109027

اآلداب كلية/واسط جامعة439.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيطوفان وادي ضاحي قاسم85421281821013050

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيهادي الساده عبد شاكر سال85422261822087039

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيصكبان لعيبي خليف محمد85423261821047156

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيحرز عزيز عباس زينب85424261822079022

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبينمر حسن محمد حسن85425261821154006

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيمطر عجيل عدنان سجى85426261822094021

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيعبود كطوف حسون دعاء85427261822127012

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيجهاد جاسب ميثم آيه85428261822095001

اآلداب كلية/واسط جامعة438.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيخليف انعيم عامر زهراء85429261822075010

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيخواف جبارة فرحان احمد85430261821008008

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنات جصان ثانويةواسطادبينوفان راضي سالم تألق85431261822071004

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيناصر يدوع علي أيه85432261822082002

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيسفيح غانم عويد دنيا85433261822086013

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيوثيج عبد رحمن محمد85434261821161014

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبييوده مطير عزيز مصطفى85435261821017070

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيسلمان حسين عبد جعفر85436261821033011

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيجراح راضي المنعم عبد اسراء85437261822102004

اآلداب كلية/واسط جامعة437.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيسفاح كامل تغلب علي85438261821033045

اآلداب كلية/واسط جامعة436.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمطر جبر اسماعيل حيدر85439121821025038

اآلداب كلية/واسط جامعة436.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيجابر مهدي كامل مهدي85440261821159029

اآلداب كلية/واسط جامعة436.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيابراهيم علي عبد اماني85441261822136004

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيباصي هادي مهدي بتول85442261822092003

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم عبدالقادر عامر عثمان85443141821038083

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيجمعة صالل هادي علي85444261821005077

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيموازي حربي شاكر نوال85445261822082033

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيادخيل حسين نعيم حسين85446261821004020

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيياسر خضير جمال احمد85447261821006004

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيزراك عبيد رضا محمد85448271821031172
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اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيشافي الكاظم عبد محمد داليا85449231822113016

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيمدودي حويش محمود مصطفى85450281821013063

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيعلي حسين ناصر سجاد85451261821166005

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيعلي حسن صالح صبا85452261822110033

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات النور اعداديةواسطادبيجابر رحيم كريم اسراء85453261822119002

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيهادي كطن ماجد تبارك85454261822124004

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيزمام عطيه مهدي هدير85455221822172032

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيحرب شويلي حسن مرتضى85456261821159027

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيصفر ولي حسين أيمان85457261822136001

اآلداب كلية/واسط جامعة435.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيعبيد عطيه علي سجى85458261822089022

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيصبيح فاضل حسين كرار85459261821020035

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمنجل عبد حسين علي85460261821015069

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيعليوي منادي خالص أمال85461261822252003

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيعاريه فري منصور حسنين85462261821157007

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيشياع غركان فيصل زينة85463261822101021

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0المختلطة المحاسن ثانويةواسطادبياكزار العباس عبد خضر علي85464261821150006

اآلداب كلية/واسط جامعة434.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيدهش كاظم حسن هبه85465261822109064

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيقريش عوده شاكر محمد85466261821033065

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيبهار حرب حسين مصطفى85467261821033075

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعباس جبار علي نور85468261822076048

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيجلعوط عباس خضير زهراء85469281822093025

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمحسن غائب محسن بنين85470261822103009

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيعتيج مهدي هادي مصطفى85471261821155029

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس مجيد عبدالحميد مروان85472141821038149

اآلداب كلية/واسط جامعة433.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيبدر موازي شاكر هللا نعمة85473221822132013

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيالحسن عبد صالل تركي زينب85474261822103021

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيجاسم كاظم سالم زينب85475261822106016

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيمسلم كريم سلمان صفا85476261822106026

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيحسن يوسف رعد محمد85477261821157032

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيحسين ناصر لواء بنين85478261822090003

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيهللا عبد مجيد باسم ميالد85479261822102052

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينجم جعيول خضير بنين85480261822093011

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيسربوت دبي احمد كاظمية85481221822193035

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيحسين هاشم صباح نرجس85482261822161011

اآلداب كلية/واسط جامعة432.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطادبيفرحان شدهان عماد حوراء85483261822117010

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيخماش صكب جابر كوثر85484261822128022

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعباس صالح صادق اسراء85485281822093002

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيشباط فرحان زيد ابو فاطمه85486261822250027

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيكاظم رحم ابراهيم يثرب85487261822103044

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيجاسم شهيد محمد هديل85488261822086055

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيسوسه حليبص عطا مريم85489261822082027

اآلداب كلية/واسط جامعة431.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيعلي طعمه نعمه رسل85490261822107013

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبييوسف الهادي عبد نجاح نبأ85491261822102054

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيمحيسن هللا خير صباح زينب85492261822126052
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اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيخزيم كاظم خالد آيات85493261822097002

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيحسين الزهره عبد علي ايه85494261822097008

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيتويلي علي كاظم مصطفى85495281821013062

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيزرزور ناجي وطن ساره85496261822250021

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيزوير سيد يوسف مصطفى85497261821160015

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيابراهيم غني عماد زينب85498261822082019

اآلداب كلية/واسط جامعة430.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعطيه فلفل حسين هبه85499261822126104

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيمجباس شنين عماد زينب85500261822128013

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيكاظم شراد طالب زهراء85501261822126045

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيخنجر حمود طعمه ساره85502261822103024

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيراضي خضير فاضل زينب85503261822095020

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيالسادة عبد محسن علي انفال85504261822103005

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيكطفان عذافه صادق سجى85505261822087034

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيمسلم حسين علي ميالد85506261822076044

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيبجاي ساجت عودة حسن85507121821034040

اآلداب كلية/واسط جامعة429.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيسلطان كمر ناهي رضا85508261821046020

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيفندي حريز طالب كوثر85509261822127039

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنات النور اعداديةواسطادبيهللا عبد عزيز صباح حوراء85510261822119014

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيشناتي علي مهدي منتظر85511221821055064

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس رحيم عامر طيبه85512141822079078

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعامر صدام علي سجاد85513141821024101

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيكسار عطشان عزوز فواز85514291821014165

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيجبار ابراهيم عباس علي85515261821157022

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيهللا عبد عودة اركان عمار85516261821047128

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيمتعب صياح حسون محمد85517261821056066

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمجباس سعدون مجيد محسن85518261821047151

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0المختلطة نابلس ثانويةبابلادبيسرحان مطلك صباح حسين85519231821194006

اآلداب كلية/واسط جامعة428.0الخارجيونواسطادبييوده جعفر بادي مصطفى85520261821400050

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيمحمد خلف علوان فاطمه85521261822102040

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيوادي موسى عطا اخالص85522141822108006

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبياحمد مهدي علي احمد85523261821004002

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمادي عبيس حسين محمد85524261821013121

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيبوري سلمان عبد استبرق85525151822051001

اآلداب كلية/واسط جامعة427.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيكاظم جميل جبار الفقار ذو85526261821047066

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيصانت كاظم جواد مينا85527261822102053

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيلجوكي جمعة رحيم اسراء85528281822067001

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيجهلول علوان شاكر حوراء85529261822161006

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحميد الكريم عبد بكر رفيف85530261822083021

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيجياد عباس صاحب حسين85531271821011026

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيصخي كاظم حمودي الدين منار85532261822109051

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيمهدي لطيف سعدي ساره85533261822081017

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيكاظم ثامر حاتم كرم85534261821013108

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيكتوب راشد خلوهن احمد85535261721046002

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحمد مهدي سعد مرتضى85536261821015102
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اآلداب كلية/واسط جامعة426.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس فاضل محمد ايالف85537131822115001

اآلداب كلية/واسط جامعة426.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحمد عبود ياسين المؤمن عبد85538261821156023

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيسلمان حمود الحمزه عبد رواء85539261822110022

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعطيه المنعم عبد علي روان85540261822076020

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيعبيد عكار خماط عباس85541261821164012

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيخضير شريف سلطان مصطفى85542261821024032

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيفرهود الرضا عبد صباح علي85543261821046032

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيشاهر جبر مجيد مالك85544261821056062

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيمناحي طليل الرضا عبد هدى85545281822093069

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمحمد عباس علي ياسين85546261821033085

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعبار صالح بادي مصطفى85547261821047171

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعبيد ناصر علي باسم85548261821056009

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيحايد الرضا عبد فاضل سجى85549261822078018

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىادبيشطب صاحب اسعد سيف85550211821273015

اآلداب كلية/واسط جامعة425.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيجالب محيبس محمد مصطفى85551261821056078

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيعليوي كاظم باسم سنار85552261822097021

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطادبيخشيف عبد محمد مجتبى85553261821208021

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمناتي محمد علي باقر85554281821004010

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيرفيش جويش كاظم علي85555261821160008

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيجبر خلف عبد تحسين85556261821157005

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسين المهدي عبد فالح منتظر85557261821006090

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي الحسين عبد زاهر تبارك85558121822125020

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيدايش ناهي كاظم نور85559261822086052

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيخضير عبادي محسن ايمان85560261822086005

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيعلوان صعيفر مطشر حسين85561261821045008

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيهللا عبد جبار ستار زينب85562261822078015

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيعلي شريف تركي صباح85563261821043016

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعنيد كاظم جواد ختام85564261822126031

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعزيز المجيد عبد باسم رفاه85565261822102020

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحجي لطيف سليم هجران85566261822102057

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيزمام حمود جبار محمود85567261821005096

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيمحمد طالب علي زهراء85568261822071014

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيمحمد صبري سالم زهراء85569281822051019

اآلداب كلية/واسط جامعة423.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيجاسم بربوتي وصفي هبه85570261822109068

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيعيال ساهي فالح اسراء85571261822161002

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيمعين مطشر قاسم مصطفى85572291821009121

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيجبار طالب قيصر صادق85573261821018032

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيحيران علي حسين علي85574131821017084

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيحمزة شرهان علي سيف85575261821047086

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0المختلطة عشتار ثانويةواسطادبيمحمد ويس رحيم أيمان85576261822170001

اآلداب كلية/واسط جامعة422.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعباس خضير ياس شهد85577261822102037

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيعلي صبري عادل فاطمة85578261822103036

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيوزن مانع حامد هللا عبد85579261821013072

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيكاظم الحسن عبد والي سجاد85580261821045019
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اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيفضل مدلول عمران منى85581261822086045

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيفريد حسن فليح ساره85582261722109052

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمهدي صالح علي مهند85583281821151224

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عزاوي علي شروق85584141822115058

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيمنصور حيدر مرتضى باقر85585281821002014

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيعويز علوان صالح منى85586261822111048

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيعلي كامل فليح اسراء85587261822136003

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيهللا عبد ايدام محمد ضياء85588261821169009

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين المسائية الجواهري ثانويةواسطادبيراضي حسن فالح سيف85589261821207006

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعليوي هادي كامل زهراء85590261822102026

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيغبن عبود الحسين عبد محمد85591261821161015

اآلداب كلية/واسط جامعة421.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيبابيره حاتم ماجد مصطفى85592281821031040

اآلداب كلية/واسط جامعة420.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيرسن حنون ابراهيم فاطمة85593281822061041

اآلداب كلية/واسط جامعة420.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبينافل محمد نافل زهراء85594281822092035

اآلداب كلية/واسط جامعة495.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيخضير مولود رعد شهد85595261842132067

اآلداب كلية/واسط جامعة491.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيتايه حسن فليح مريم85596261842112031

اآلداب كلية/واسط جامعة487.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيراجي صالح منصور احمد85597261841027008

اآلداب كلية/واسط جامعة486.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيعلي مهدي عامر ايناس85598261842080003

اآلداب كلية/واسط جامعة482.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسن فليح جعفر نبأ85599261842108101

اآلداب كلية/واسط جامعة478.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيهظل رحيم عبار زينب85600261842090027

اآلداب كلية/واسط جامعة475.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيودع يازع علي حسين85601261841028027

اآلداب كلية/واسط جامعة474.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيعوده عداي حيدر فاطمه85602261842080060

اآلداب كلية/واسط جامعة473.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعناد شعواط ستار طيبه85603261842250091

اآلداب كلية/واسط جامعة473.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيسنيد كاظم جويد حسن85604261841201037

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعلوان حمد حسين محمد85605271841009123

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيزهير هوبي ماجد دعاء85606261842106022

اآلداب كلية/واسط جامعة467.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيراضي عبد محمد جعفر85607261841201032

اآلداب كلية/واسط جامعة465.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمعن خزيم حامد دعاء85608261842102031

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيحسين علي عبد ناصر منى85609261742089078

اآلداب كلية/واسط جامعة462.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيكاطع ساهي صالح سميه85610131842243025

اآلداب كلية/واسط جامعة461.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعطيه عبدالعباس خضير عباس85611261841028053

اآلداب كلية/واسط جامعة461.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفؤاد بكري فؤاد الهدى نور85612141842105040

اآلداب كلية/واسط جامعة460.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيفياض غانم الحسين عبد دنيا85613261842250040

اآلداب كلية/واسط جامعة459.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيفالح فهد جاسب آمنة85614281842055001

اآلداب كلية/واسط جامعة458.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيمحمد جسام سالم اسراء85615261842126006

اآلداب كلية/واسط جامعة458.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعجيل جاسم علي شيماء85616261842094024

اآلداب كلية/واسط جامعة457.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيحسين خليفة عبد احمد85617281841002009

اآلداب كلية/واسط جامعة455.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيجواد كاظم جواد ابرار85618161842234001

اآلداب كلية/واسط جامعة454.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيرشيج جبار ستار احمد85619161841140003

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيالسيد عبد هادي فراس الهدى نور85620261842102117

اآلداب كلية/واسط جامعة453.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيطاهر امنيشن ياسر سجاد85621261841201086

اآلداب كلية/واسط جامعة452.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيكاظم جودة عامر سؤدد85622261842134020

اآلداب كلية/واسط جامعة451.0للبنين البيان ثانويةكربالءاحيائيحداوي االمير عبد توفيق اباذر85623271841032002

اآلداب كلية/واسط جامعة450.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعيدان طعمه غني علي85624261841012088
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اآلداب كلية/واسط جامعة450.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيجبر شاهر منصور أيمن85625271841036002

اآلداب كلية/واسط جامعة449.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيفرحان الساده عبد حسين حوراء85626221842153067

اآلداب كلية/واسط جامعة449.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسن فليح الكاظم عبد حسنين85627291841016012

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيسوسه شعيوط سالم ليلى85628261842081030

اآلداب كلية/واسط جامعة448.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيجاسم نور محمد مرتضى85629251841051038

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيغميس جليل علي دعاء85630221842202006

اآلداب كلية/واسط جامعة446.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلي حمزه محمدحسن احمد85631261841009009

اآلداب كلية/واسط جامعة489.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد مدلول مطير سعد85632161851041017

اآلداب كلية/واسط جامعة488.0للبنات النور اعداديةواسطتطبيقيعلي حسين سالم ساره85633261852119012

اآلداب كلية/واسط جامعة481.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيحسون جاسم غازي زهراء85634261852085008

اآلداب كلية/واسط جامعة479.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيعويد يابر شمخي مريم85635261852089040

اآلداب كلية/واسط جامعة477.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيحسن محمد علي عبد وسام زينب85636221852170029

اآلداب كلية/واسط جامعة477.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيصبر عباس جاسم ايات85637281852081002

اآلداب كلية/واسط جامعة477.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيجواد حميد علي فاطمه85638261852104018

اآلداب كلية/واسط جامعة474.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيشاهر انصير عباس حمزه85639161851026034

اآلداب كلية/واسط جامعة473.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد ماجد حامد احمد85640161751029002

اآلداب كلية/واسط جامعة473.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيعالوي الحسين عبد عزيز الطاهر85641281851018008

اآلداب كلية/واسط جامعة472.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيمدلول لفتة بلعوط كاظم85642281851002056

اآلداب كلية/واسط جامعة472.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيبناي مجيد حميد حيدر85643161851300020

اآلداب كلية/واسط جامعة470.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيمرهج خلف سالم ضحى85644221852164036

اآلداب كلية/واسط جامعة469.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيحسين جميل محمد السجاد علي85645261851201076

اآلداب كلية/واسط جامعة468.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيحميدي فاخر سعد علي85646281851031011

اآلداب كلية/واسط جامعة468.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيبصير محي خالد علي85647161851069045

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة610.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيهامل حافظ سعد زينب85648261822167007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة588.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيمحمد سلمان محمد مريم85649261822167010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة583.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيخلف حسين جواد رؤى85650261822167005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة580.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيعلي مهدي فائز وديان85651261822079039

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة557.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيشطب كريم حسين سوالف85652261822111032

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة552.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيشاهر ابراهيم سرحان سهيله85653261822126064

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة541.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيشاغي فاضل عباس فلاير85654261822111041

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيدرويش حسين علي سجى85655261822079026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة532.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيسلمان رشيد حسين ضحى85656261822111035

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة523.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيلباج درع فاضل هبه85657261822252022

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيشتيوي هادي كريم هدى85658261822091056

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعبود نايف قيصر تقى85659261822126023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيلفته عباس حسن داليا85660261822079014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيتقي شريف سلمان غفران85661261822091034

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة511.0الخارجياتواسطادبيخليفه  محمد  طالل  سراب85662261822401026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعباس حسن فالح ديانا85663261822083019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة509.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيمحمد هادي خليل فاطمه85664261822162004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمريوش سلمان عيدان زهراء85665261822111022

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمساعد طرفه صباح عيسى85666261821015084

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيتومان كحيوش عباس االء85667261822079006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة499.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيحيال جاسم شهيد زينب85668261822111028

2889 من 1947 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيعاشور كامل سعد نبأ85669261822084034

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة495.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعبيد عالوي جوده وداد85670261822083069

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة492.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيجاسم زيدان الحسن عبد نور85671261822111054

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة487.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيجاسم محمد بشير رونق85672261822151004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيخليفه سيد هادي زهراء85673261822112012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبياالمير عبد مسلم حسين هبه85674261822074046

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعبيد زغير حسين محمد85675261821013120

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيربيع محمد هاشم ايات85676261822084004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيرسم لكوان عبيد نور85677261822091048

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيعباس حمد هاشم حنان85678261822079011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيزناد موحان زويد العظيم عبد85679221821028039

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيزغير كاظم هيثم غفران85680261822175010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيعبود ضايع يوسف زهراء85681261822098007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة469.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيهاشم علي أحمد حسنين85682261821047044

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة469.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيعلي عيد علي حمزه85683261821176013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة468.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيغني صالح طارق مهتدى85684261821019025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة468.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيخلف حسين احمد براء85685261822167001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة468.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمحمد حسن فالح احمد85686261821015005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيحسين عبيد زغير حمزه85687261821176011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيصلبوخ جاسم يحيى علي85688261821044049

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيسلمان عبد علي محمد85689261821017063

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيحسين زاير الحسين عبد محسن85690261821017057

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيرزوقي ابراهيم حيدر ايه85691261822103006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمحمد مالح مبدر دينا85692261822111012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيعوده جواد علي اريج85693261822083007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيحاشوش حسين علي سمر85694261822110029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحسن مصطفى كريم علي85695261821013094

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيعلوان كريم طاهر سرى85696261822167009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنين المسائية الموفقية ثانويةواسطادبيخليف زبون عجيل الرضا عبد85697261821206009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة464.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيحذيه رحم حازم محمد85698261821018056

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة464.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيكايم خليل صباح كرار85699261821015087

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة464.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيوادي راضي هاشم يقين85700261822084045

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيحذيه نعيم علي زينب85701261822102032

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيصالل راضي عماد فاطمه85702261822081027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيبياوي غزاي العالي عبد هيلين85703221822171043

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيزاير سلمان محمد مجتبى85704261821008053

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمحميد مطشر بالسم زهراء85705261822083024

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيناصر علي ساجد الهدى نور85706221822393005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيخليل سالم عذاب محمد85707261821165016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيفيصل غازي عيسى غازي85708241821040032

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيمرعيد احمد هاشم ايات85709261822091006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيجسام كامل ياسين نبأ85710261822083060

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيغالب تركي يحيى روان85711261822111015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيسكران الرضا عبد محمد رسول85712261821160005
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيسحيب محمد جاسم بنين85713261822089006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيكحط خضير مناضل علي85714221821376094

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيابراهيم ذرب علي زهراء85715261822111021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيحسين غالي عادل فاطمة85716221822397015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيعودة صيوان حسين سالم85717261821015047

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجبر محمد جاسم محمد85718141821012073

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيخفيف عاجل حميد علي85719221821376079

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيمحمد الخالق عبد فرات طيبه85720261822107023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيحمدي جبار حاضور حيدر85721261821163003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيراهي حسين عباس ضياء85722261821047093

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيتومان غازي علي دعاء85723221822172011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطادبيمحيسن زبون حميد زبون85724261821202014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيعبيد خضير مهدي الهدى نور85725261822087047

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيربيع محمد قاسم بتول85726261822084007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيابراهيم حمزه عظيم حسين85727231821013014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيفهد عبد موفق مهند85728281821013066

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهللا عبد كامل علي ليث85729261821013110

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحيسن عوده شمال فاطمه85730111822072074

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيكريم هللا عبد عادل دهاق85731261822074012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيخليف عبيد احمد نور85732221822169039

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيمحمد رحمان سمير رشاد85733241821158009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيكاطع ابراهيم جبر محمد85734261821018055

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيخضير عبد ياسين براء85735261822072006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمحمد حسن رحيم علي85736261821163009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيعبيد نجم حسن الدين تاج85737261821025006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيجاسم مهاوش محمد مخلد85738261821045049

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيازغير محل ياسين زهراء85739261822165002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيعيدان دحام سالم حيدر85740281821013018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيكاظم حيدر طه اسراء85741221822169002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0المختلطة الهداية ثانويةقار ذيادبيخطار حسين قاسم احمد85742221821342002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيجبار سعدون كريم حاتم85743261821056011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيسعيد عطاي طالب الهدى نور85744261822111051

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيولي طوفان حامد حوراء85745261822111008

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيوادي بادي ضياء ابرار85746261822110001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمحان طبيج محسن مبارك85747261821008052

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيزبن صيره محمود رياض85748261821017031

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيصيهود مطر عباس كرار85749261821044053

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة453.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيكاظم هادي علي تبارك85750281822091011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة453.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيخالطي عبد محمد الرحمن عبد85751261821043018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة453.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحمزه علوان جاسم نبأ85752261822083058

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة453.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيعكله عزيز نايف حكيم85753241821158007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة452.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيسعيد يوسف لطيف فرح85754261822102043

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة452.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيبهك رحيم مهدي نرجس85755261822084037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة452.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيعباس فاهم محمد منتظر85756241821020018
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة451.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيحوات الهادي عبد مجيد علياء85757241822220038

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة451.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيسمير عكار عاصي احمد85758261821154002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة451.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيصحن الساده عبد كاظم سجاد85759281821151091

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة451.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيجياد دالي عباس سامي85760241821029031

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة450.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعلي ذياب طالب محمد85761221821376127

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة450.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيمحيش نوام محمد معتز85762261821026074

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة450.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيمحمد مرزه الحمزه عبد ايات85763261822126014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيمهيدي بريسم هادي أستبرق85764261822098001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيظاهر عبيد الساده عبد حنان85765261822087014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيجاسم جميل هادي زهراء85766261822084021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيخريص كاظم جعفر رباب85767281822190015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة449.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعسل شهد هللا عبد سجاد85768231821034037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيعذاب كريم وليد يقين85769261822084046

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجبر حمد كاظم زينب85770281822077040

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمحمود حسن فليح زهراء85771261822111023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيهللا عبد داود عبود سجاد85772261821008026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيمحمد فليح حسن شيرين85773261822079029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيوداعه كاظم حسن حيدر85774261821041013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيفليح هللا عبد محمود ساره85775211822234013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد محسن رهيف ديانه85776111822064023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيخابط حديد صياح يوسف85777261821200064

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبينعمان جابر كامل حسين85778221821225007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيرميض علي عباس تقى85779261822127007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيعبيد علي وليد فاطمه85780261822127038

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيقاسم عبود نجم انوار85781281822071004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيمحمد جاسم مكي ايوب85782231821255014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمعيوف تركي محمد مرتضى85783261821015105

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيهللا عبد نجم مجيد اشواق85784261822094003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيمساعد مسلم صباح سجى85785261822079025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيفيروز هللا عبد محمد رسل85786231822127019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبياسويري نيروز هادي بنين85787261822135003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلادبيشنان جودة كاظم حمزة85788231821168006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبييديم هللا عبد سعدون منتظر85789281821012057

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة446.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيعبد فيصل غازي اسراء85790261822127005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة446.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيعبيس خضير معين حسين85791231821165014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة446.0المختلطة عشتار ثانويةواسطادبيراشد حيال جمعه نور85792261822170003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة446.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيثامر جابر جلوب امير85793221821070004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة446.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيحسن مهدي كامل مرتضى85794261821017067

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيرشيد حميد عقيل محمد85795231821220016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمجيد السادة عبد منجد فاطمة85796281822073059

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيعطية فنجان جاسب احمد85797281821010003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيمحمد علي مهدي مصطفى85798261821006082

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيجعفر عيسى ثامر زينب85799261822091022

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيوهاب سمين جميل حر85800211821032009
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيعبد راشد لطيف حنين85801221822169013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيهللا جار حمزه محمد رقيه85802261822082012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيبطوش بوهي جمال فاطمه85803261822135013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيصافي علي عبد احمد مصطفى85804221821033052

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيسالم هالي عبد ضرغام85805261821044027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعلكه كاظم عالء حنين85806261822126028

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيشالش نعمه محمد طيبه85807281822093046

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنات المودة اعداديةواسطادبيمذبوب سلمان كريم نور85808261822078029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلادبيمحمد هلول حسين امير85809231821205005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيغليم كاطع قاسم زهراء85810281822071025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيشغي شحيل حبيب غفران85811281822071037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعنود كاظم جواد محمد85812221821028061

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيصالل كاظم زهير مرتضى85813261821032043

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيعليوي ضميد رحيم علي85814261821164014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعبود خميس الزهره عبد حوراء85815261822076013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيطارش ابراهيم خليل حسنين85816281821002018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبييونس علوان الكاظم عبد هدى85817261822095035

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0المختلطة االباء ثميسانادبيعناد ادريعم غازي حسين85818281821107004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيجابر محسن حميد صابرين85819281822067022

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيحمود العباس عبد حامد اماني85820231822160002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز خضير امين احمد85821141821028002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيعباس ظاهر فرحان زهراء85822261822101016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيبريج هللا حمد علي سجاد85823281821010026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيمحمد هليل مهدي امجد85824221821374004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيسلطان شراتي عزيز االء85825281822067004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الصفا اعداديةواسطادبيدفاس جبار كريم فاطمه85826261822085022

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيعبيد حتي جمال علي85827261821021014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيمعن عبد غازي اثار85828261822129001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيسلمان خلف فالح منى85829261822093056

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيخليف عبد عباس ايات85830261822082003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيبطي شعيوط فالح مصطفى85831261821056086

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيجاسم خلف ثائر زهراء85832281822067013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيجبر سالم سعدون علي85833281821013037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيحسين مفتن علي تبارك85834281822070011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيخالل شنيشل سعد عمار85835281821151151

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيحسين منصور طالب سكينه85836261822074024

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة607.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيجابر حمد ريسان علي85837261841028069

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة547.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيهامل شنان علي ضحى85838261842250189

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة539.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيصريم جواد سامي زينب85839261842092028

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة512.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيزغير محمود جمعه رسل85840261842120063

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة511.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيكاظم علي حسين نور85841261842091048

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيبري عبيد كريم ايمان85842261842079001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائييازع عبد علي امال85843261842098002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة508.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحسن حسين احمد مروه85844261842075059
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيهامل شنان علي ثرى85845261842250161

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمحمد جميل محمود غفران85846261842111024

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة500.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعلوان الكاظم عبد جواد طيبه85847261842251015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة495.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحمزة عصفور ناجي سجى85848261842120109

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة492.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجبر جاسم مهدي احمد85849221841019019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعمران فاضل قاسم محمد85850231841007096

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة489.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائيحسون الحسين عبد هللا عبد علي85851261841171006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحمادي عزيز فالح حسين85852221841002070

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعليوي الحسين عبد رشيد زينب85853261842094019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة488.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطاحيائيحسون علي حسن ضفاف85854261842135009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيثامر طعيمه حيدر افراح85855261842086006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمويش عبدعون علي مصطفى85856261841001184

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيحميدي تركي اسماعيل شيماء85857221842171026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمدير علي سلمان مرتضى85858261841022140

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعلي عبد سعدون حمزه فاطمه85859261842074063

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيبصراوي منحر يحيى خوام85860271741034027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيعمران مهنا شالوك مريم85861261842162013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيصكب الرضا عبد معمر مروه85862261842092041

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة478.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمنيهل عجاج عيدان ندى85863261842250203

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيحسين علي صباح براء85864261842126015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيداموك رحيم احمد سعد85865261841026014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعبد بازع حسين عتاب85866261842098021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعيدان طعمه نعمه هدى85867261842251025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبد حسن كريم مصطفى85868261841011138

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعطب الرضا عبد صادق هبه85869261842074084

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيمحمد سالم علي جاسم85870231841038014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجبار رسول محمد بنين85871241842077018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجاسم عبد عقيل زهراء85872221842103064

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيشفلح ذياب شعالن سلمان85873261841026015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطارش فرحان ضياء رجاء85874151842040050

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيكطان مطير صادق زهراء85875221842229004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة472.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيمجول محمد ثامر فاطمه85876231842171008

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيمحمد خضير عيسى أنسام85877221842309012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح جاسم ايمان85878231842114010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائياحمد عبد صالح امير85879261841205003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيمحسن علي محمد موسى فاطمه85880231842130042

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيجبر والي راهي شيماء85881221842172052

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة469.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحسن برهان هادي حسن85882241841027033

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة468.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيعبيس حمزه عامر احمد85883231841171003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة468.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيهلول كطران رحيم حيدر85884231841191020

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائييوسف حبيب حسن ايات85885231842172002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيراضي شلبه كريم ايات85886231842119027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعلي احمد حيدر هدى85887261842108123

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيعاشور يوسف جليل عباس85888241841061017
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة467.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبيس خضير باسم زينب85889261842092026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن يوسف أمير85890231841252001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيحاجي مهدي صالح محمد85891231841162019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه سليمان مسلم85892231841255084

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيكاطع قاسم محمد رسل85893261842155005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد محمد جاسم تبارك85894111842126008

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيهادي عبد سمير سجاد85895231841055015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة464.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيثجيل طالع رزاق ايات85896261842134005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيمخور كريم حسن اسماء85897231842109004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيمجهول صخر حسين امير85898251841051002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار سامي غسان سجاد85899131841025011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعمران علي محمد رسل85900261842108037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيساجت نزال عقيل رسل85901261842083023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة463.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيحسين حلو كريم اسعد85902221841225003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخلف كريم العباس عبد علي85903221841307077

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيشاطي الحسن عبد صباح حوراء85904241842080037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعباس أبراهيم خضير ندى85905261842098028

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيساجت سكران سامي محمد85906221841035164

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر هادي علي غدير85907141842136035

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة462.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعيدان هاشم هاني زينه85908261842251013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيفجر خيون لطيف اديان85909221842140001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيهاشم عريبي محسن دعاء85910221842161029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعكله جاسم عواد ضياء85911221841031062

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمزه مشهول عامر وضحه85912231842090290

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيعباس عبيد احمد محمد85913231841010044

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجعفر علي لطيف آالء85914221842175003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيخلف حسين طالب غفران85915261842250191

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعليوي عجيل حسن محمد85916221841311060

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمريهج منذر حسين لمياء85917221842311056

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائياسماعيل حسين اليمه عبد وفاء85918241842117126

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعباس حسين كامل عباس85919261841016037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيمحمد عبود فاضل أالء85920261842173001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم احمد هبه85921261842104122

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة460.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيناطور محسن مالك سجاد85922261841162006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيشمران فرحان حبيب انوار85923241842102015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل يوسف سلطان احمد85924141841011005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيثكب موسى فؤاد سجى85925231842090167

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيطرفه عبيد فاضل سبطين85926231841029015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيفهد خزعل حامد رمله85927221842172027

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيشداد رحيم محمد امنه85928241842168002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيسرحان بدر جميل زينب85929221842167024

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلي محمد علي سحر85930261842087073

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجواي ازرك رسول رقيه85931241842117042

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكريم سليم عدنان مؤمل85932231841002151
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكبسون عيدان يعقوب رويده85933231842090101

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة457.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيهليل كاظم جواد أمجد85934221841076002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيصفر معيوف ضياء اية85935221842149004

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0المختلطة العزة ثانويةقار ذياحيائيموسى جابر سعدون احمد85936221841345001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيعمران علي عبد حازم ضرغام85937231841175007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخالوي داخل موحان شهاب85938241841207148

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعطيه صالل الحمزه عبد علي85939231841017113

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيكاظم خليف زيدان شهد85940261842112023

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسن انور جاسم زينب85941261842087060

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحميد علوان حسن زينب85942261842083039

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيمطلب سعدون تكليف حسين85943241841029025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيردام خليل سعيد سجا85944261842250184

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيشدهان حميد كريم منتظر85945251841113029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم مسلم رحيم زهراء85946241742081034

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيالكاظم عبد صاحب عماد صادق85947261841036010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيجابر حسين   علي محمد حيدر85948221841039040

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيعيسى ابراهيم عيسى نورا85949271842057146

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة534.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيحمد علوان فاضل نورس85950261852079026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة503.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيهامل شنان علي رسل85951261852079009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيتطبيقيحسن فالح منتظر رحاب85952221852397007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيحرز مله محمود فاطمه85953261852250030

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيبري عبيد صدام تبارك85954261852079006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزة هداد حمزة منتظر85955241851019050

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيمطر ضمد حسن هللا عبد85956261851007054

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيرداد حسن محمد مرتضى85957261851022061

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة489.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي عجيل حسن تهاني85958221852167010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة487.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيحافظ نعمه حميد مرتضى85959231751188016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة483.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيخطار حسين قاسم اسيل85960221852232002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيسلمان سليم ليث منار85961261852087021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة482.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون ابراهيم رزاق حوراء85962241852123012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيخلف صادق جعفر فاطمه85963261852079021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيوالي عبد سالم احمد85964261851017003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جبر جبار حسين85965221851096014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيغني خليل علي ديار85966261852075009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيكطران ناشد ناصر محمد85967221851311169

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة479.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيعرين عبد حسين علي85968261851022031

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيهاشم سلمان فراس الهدى نور85969261852115016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيوناس كاطع اسماعيل علي85970221851031037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيمحمد شغيت بردان مرتضى85971281851022070

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيعلي جبار فهد عماد85972221851067070

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جابر فرحان غدير85973221852394006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي محمد إسماعيل حيدر85974221851019024

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة477.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيعزوز طالل عايد محمد85975221851013090

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيجداع نعاس جابر هاني85976291851008056
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيعودة صخي علي غيث85977221851078017

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيراضي احمد عون عبد ميالد85978271852058145

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة476.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيكيطان حسين علي نسرين85979221852207007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيوي هادي خالد اكرم85980241851013011

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيسلطان محل رسن فهد85981161851139085

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0الخارجيونالنجفتطبيقيشهيد تركي خالد حيدر85982251851400009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيشغيت حطاب جعفر كرار85983281851022055

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيحسين ناصر شاكر نوره85984261852077021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيجاسم الكاظم عبد جواد مجتبى85985271851020057

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيصويلح دشر مهدي حسن85986261851028018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحسن موسى عناد سجاد85987231851032029

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب حسن الغفار عبد اسعد85988221851091009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة474.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته خضر صابر آيات85989221852016003

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيرشيد الماني سعدي فياد85990271852091078

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيكاظم نادر حكمت ساره85991261852077009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيعبيس هادي عماد الهادي85992231851019008

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيحسون كاظم جبار حوراء85993231852080017

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة473.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيحسون طارش ابراهيم سجاد85994221851041030

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيعلي طالب محمود فاطمه85995231852113031

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحمد علي جبار اثير85996221851307001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة472.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيعالوي حسين سلمان آيات85997221852164005

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيسعيد الزهرة عبد حيدر هدى85998281852051080

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيكاظم عالوي احسان بتول85999281852050009

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيرويضي صكبان ماجد احمد86000291851004012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيجابر شنيت حيدر زينب86001221852105046

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيهبوب خضير عدنان حسين86002221851031012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد طاهر فاضل عباس86003221851051025

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيبالسم الرضا عبد علي محمد86004281851105018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان كريم حسن احمد86005241851020002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيكريم كنون حيدر سيف86006231851032031

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيكاظم جواد عماد علي86007231851061026

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد حيدر محمد86008241851014056

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيكعيم راضي صاحب ياسر86009291751008049

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيكاصد شريوي رحيم محمد86010221851045047

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة469.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون الحسين عبد جابر زينب86011221852233002

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة705.8للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيشليبة الصاحب عبد محمد الهدى نور86012281842052098

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة702.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيياسين محسن فاضل نور86013281842077027

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة701.5المتميزات ثانويةميساناحيائيلفته جبار محمد البنين ام86014281842079003

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة701.1المتميزات ثانويةميساناحيائيخليل ابراهيم فالح شمس86015281842079019

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة701.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيجاسم قاسم طالب زهراء86016281842062024

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة701.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيجاسم هاشم علي عذراء86017281842055046

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة699.8المتميزات ثانويةميساناحيائيغالي حاتم حميد البنين ام86018281842079002

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة699.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيالحسين عبد عوده رعد ساره86019281842077015

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة699.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيراضي غالي سالم هبه86020281842059116
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المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة699.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيداخل غانم اياد رغد86021281842055019

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة698.8المتميزات ثانويةميساناحيائيالجبار عبد الكريم عبد احمد ود86022281842079033

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة698.0للبنات العدل ثانويةميساناحيائيجبار حسن فالح شذى86023281842082013

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة698.0المتميزين ثانويةميساناحيائيمطشر زهراو عارف مسلم86024281841026037

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة698.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيمحمد رزوقي مالك عال86025281842069042

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة698.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيكريم كاطع باسم آيه86026281842059008

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة697.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيزنيد شذر عوده سجى86027281842059064

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة697.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمغد حسن ناهض شيرين86028281842062039

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة696.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيحسين الوهاب عبد ثائر زهراء86029281842078018

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة695.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيجبر ثاني النبي عبد أزل86030281842070001

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة695.0للبنات الشيماء ثانويةميساناحيائيلعيبي كاظم محمد رقيه86031281842075006

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.2المتميزات ثانويةميساناحيائيهويرف علي جعفر تقى86032281842079010

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيكريم خزعل طالب ميسم86033281842054038

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيخلف محمود خلف البتول86034281842062007

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيحمد هاشم طالب زينب86035281842077013

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيبندر الحسين عبد احمد حوراء86036281842190025

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة694.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجناح علي حسين حسن86037281841151034

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة693.9المتميزات ثانويةميساناحيائيحسن احمد كريم مريم86038281842079029

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة693.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيبالسم فاخر احمد سوزان86039281842052049

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة692.7المتميزين ثانويةميساناحيائيخفي سيد محمود منتظر86040281841026041

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمحمد كريم أسامة منن86041281842052087

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيحسين كاظم طارق زينب86042281842050027

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيحيدر رحيم حمزة زهراء86043281842070021

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيقاسم جبار عباس فاطمة86044281842051041

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيجناح حسن االله عبد غفران86045281842073034

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيهللا عبد الحسن عبد كريم تبارك86046281842059023

المحافظة ابناء الطب كلية/ميسان جامعة690.0للبنين الغربي علي ثانويةميساناحيائيناجي الحسن عبد سليم جعفر86047281841013004

الطب كلية/ميسان جامعة693.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطه جبس فاضل دنيا86048121842107062

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ذهيب ابراهيم زهراء86049241842114096

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعبد مرهون حسين علي86050231841069016

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيجاسم عواد باسم ياسمين86051261842116092

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس كاظم عامر اديان86052121842094007

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصعيب هدل ابو سامي شموس86053221842311031

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسين عالوي انور مجتبى86054271841005221

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائياسماعيل الزهرة عبد صفاء براق86055271842062020

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشريد حميد باسم علي86056141841018072

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان سعدون هللا عبد رقيه86057141842086071

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسويحن الرزاق عبد عادل نرجس86058141842149068

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيشخير نعيم حسين زهراء86059221842141069

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسن فليح حاكم مصطفى86060261841011132

الطب كلية/ميسان جامعة692.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسبع خليل نبيل الدين نور86061151841022020

الطب كلية/ميسان جامعة691.8للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرشك سعد هدير يعسوب86062131841037083

الطب كلية/ميسان جامعة691.2للبنين االهلية البصرة ايشق ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد العزيز عبد هللا عبد حسام86063161841392002

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسن كاظم جليل زينب86064221842175086
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الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعليب عليوي سرحان شمس86065261842096100

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيبجاي ياسر هللا عبد منار86066221842410048

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحمزه طعمه حسن براء86067221842311049

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعليوي خنجر علي مهديه86068221842125169

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد حسين رافع حسين86069271841019018

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائينعمه عصفور اركان بان86070271842058037

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعوده باهض لطيف تقى86071221842203027

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحسن فليح عقيل سجاد86072221841019072

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيشنان ساهون عباس غدير86073231842271220

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالهادي عبد كاظم محمد فيد86074121842107179

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد جميل ماجد اديان86075241842220011

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبدمحمد عبدالعزيز كامل االكبر علي86076261841001098

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيياسين خضير السالم عبد هللا رحمة86077261842102034

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحبيب سلمان عصام بلسم86078261842132018

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعبيد جاسم نصيف علي86079261841033074

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيسعيد هادي عدنان ندى86080231842094044

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيخليف عبد علي سناء86081261842088066

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيجوده الحسين عبد علي عباس86082221841065022

الطب كلية/ميسان جامعة691.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيجابر وحيد جبار مهدي86083221841096080

االسنان طب كلية/ميسان جامعة690.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائينشمي مويح كريم ساره86084281842062034

االسنان طب كلية/ميسان جامعة689.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيشالكه حمدان هللا عبد مؤمل86085281841009032

االسنان طب كلية/ميسان جامعة689.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيشنيور موسى ربيع زهراء86086281842055027

االسنان طب كلية/ميسان جامعة689.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعزيز مجيد باسل منتظر86087281841008069

االسنان طب كلية/ميسان جامعة689.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيعالس زويد رعد زهراء86088281842065017

االسنان طب كلية/ميسان جامعة688.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعذير األمير عبد يوسف اية86089281842051007

االسنان طب كلية/ميسان جامعة688.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيهللا عبد طاهر حسن اديان86090281842073001

االسنان طب كلية/ميسان جامعة688.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيحسين علي عباس عذراء86091281842065033

االسنان طب كلية/ميسان جامعة687.1للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيرياش سلمان فالح فاطمة86092281842190072

االسنان طب كلية/ميسان جامعة687.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيوهام قاسم ماجد سجى86093281842050033

االسنان طب كلية/ميسان جامعة687.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيعزيز رشيد اسعد زهراء86094281842078016

االسنان طب كلية/ميسان جامعة687.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمحمد شاوي جمعة زهراء86095281842051019

االسنان طب كلية/ميسان جامعة687.0المتميزات ثانويةميساناحيائياحمد رحيم احمد صفا86096281842079021

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمحسن كريم جبار نبأ86097221842156143

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيجعفر محمود الكريم عبد ساره86098281842068028

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيخلف خوج جواد عقيل86099281841006068

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد مكطوف قصي نمارق86100161842332053

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيطاهر محمود عادل فاطمه86101281842078048

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيالرضا عبد كاظم جواد مريم86102281842080018

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعبود منصور امين فاطمه86103161842228079

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهجول هللا عبد توفيق سحر86104161842383146

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الجليل عبد ريسان محمد86105161841090027

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيسلمان داود مصطفى منار86106161842332047

االسنان طب كلية/ميسان جامعة686.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيبديوي عبد باسم ابرار86107281842062002

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.2للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحسناوي فنجان علي الفقار ذو86108281841151077
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االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0المتميزين ثانويةميساناحيائيحسين حمود رمضان مجتبى86109281841026028

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيبادع ثامر الحكيم عبد مؤمن86110161841038018

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنات كميت ثانويةميساناحيائيعنيد خلف صبري االء86111281842067001

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيغالي داود غازي حسن86112261841010026

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخلف مطشر سليم مريم86113221842143148

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعبود عامر ماجد علي86114221841093054

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيجوده محمد ستار ايمان86115161842264002

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيجابر ناصر سلمان زهراء86116161842222009

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهدي محمد علي حسين86117161841075084

االسنان طب كلية/ميسان جامعة685.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصالح عبيد باسم الندى قطر86118161842184208

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.9المتميزات ثانويةميساناحيائيشنيور جواد الكريم عبد اية86119281842079006

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.9للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمحمد خلف شوقي احمد86120221841080003

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.6للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيعلي عويد سعد زينب86121261842113009

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.5للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحمود كاظم مجيد سجاد86122161841352116

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.5المتميزات ثانويةميساناحيائيعباس شمخي طارق فاطمة86123281842079025

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.1للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبود شاكر محمود مرتضى86124151841012050

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيظاهر مهدي علي نبا86125261842107092

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيحمود خيون علي حسين86126261841055006

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيجاسم ضاحي رسن غصون86127281842052059

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرج الهيل ابو احمد نما86128121842094191

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجابر خلف سعد منتظر86129221841035193

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيصالح ابراهيم ظافر مريم86130221842204098

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم لفته مهدي فاطمة86131151842047115

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم مهدي افنان86132211842121009

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائينتيش كزار الكريم عبد كاظم86133221841042024

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيالنبي عبد رحيم حيدر فاطمه86134221842143133

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحمد يوسف محمد جعفر86135261841010020

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد كاظم هللا عبد86136161841075146

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيزغير عيدان عدنان محمد86137281841001101

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيفارس الكريم عبد حافظ رغد86138161842202040

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيمحسن صدام عباس شهد86139161842240037

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيمحيسن بدن علوان فاطمه86140261842118019

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيعليوي حسين محمد نور86141261842118024

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيهاشم زامل عباس حسين86142281841151048

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعطيه كاظم صباح ايات86143261842074009

االسنان طب كلية/ميسان جامعة684.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعبدالعزيز توفيق نائل محمد86144161841301008

الصيدلة كلية/ميسان جامعة690.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيصخي مخيلف مهدي فاطمة86145281842070048

الصيدلة كلية/ميسان جامعة689.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسين الرضا عبد نعيم منتظر86146281841001126

الصيدلة كلية/ميسان جامعة689.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيجاسم مكطوف ماهود علي86147281841042021

الصيدلة كلية/ميسان جامعة686.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيجثير خلف يحيى انهر86148281841006028

الصيدلة كلية/ميسان جامعة686.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيحاجم رحيم صالح الدرة محمد86149281841021021

الصيدلة كلية/ميسان جامعة684.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيميرزا خليل مكي زهراء86150281842057010

الصيدلة كلية/ميسان جامعة683.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجاسم علي عبد عباس علي86151281841151134

الصيدلة كلية/ميسان جامعة683.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيبالسم الواحد عبد محمد زينب86152281842063025
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الصيدلة كلية/ميسان جامعة683.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيالوهاب عبد الرزاق عبد محمد غسق86153281842059083

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيهللا عبد جبار صادق محمد86154281841006112

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيساجت لفته علي لمياء86155281842068044

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيحسين محسن زيارة مصطفى86156281841017020

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيثجيل ماشاف الكاظم عبد سجاد86157281841002018

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحسين عبد كريم فاطمة86158281842190074

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمشجل حميد عادل عفاف86159261842132071

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمحمد علي يوسف هاجر86160281842062055

الصيدلة كلية/ميسان جامعة682.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائياحديد كاظم جواد مهدي86161221841095025

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.8المتميزات ثانويةميساناحيائيصباح جاسم سمير نور86162281842079032

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفليح حسن علي حيدر86163131841030036

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمنصور كاظم يوسف عمر86164211841030050

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيالحسين عبد قاسم ماضي روان86165281842080011

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمحمد علي يوسف ساره86166281842062035

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد قادر القهار عبد نيفين86167201842331156

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيليلو خماط شاكر تبارك86168221842394014

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيحيال جويد كاظم فاطمه86169221842394042

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيباخي سكران منذر منال86170141842100085

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيجلوب عزيز عماد غدير86171281842077019

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشاطي كاظم فؤاد سرى86172141842078045

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاظم عبد فؤاد محمد86173221841098117

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيكاظم جخير عباس مرتضى86174281841001106

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسندال جمعه عباس رسل86175141842074054

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات الشيماء ثانويةميساناحيائيعباس خلف محمد زهراء86176281842075010

الصيدلة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيساجت عبدالكاظم عدنان بنين86177131842070034

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.9المتميزين ثاتويةواسطاحيائيصالح لطيف رحيم محمد86178261841040033

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفوزان عبد نجم نور86179161842165483

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعليوي االمير عبد اركان زهراء86180161842152080

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد جفيل عدنان محمد86181221841002221

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيخلف هاني الكريم عبد امنه86182221842414007

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعليوي عنيد محمد زهراء86183221842209082

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعلوان محمد بدر سجى86184221842414059

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيجبر ابراهيم جمال براء86185221842414015

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيعودة شنجار حسين زينب86186221842134026

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيطاهر كامل احمد زهراء86187221842112021

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد محمد غسان محمد86188141841059003

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكيطان علي خضير زهراء86189141842125017

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيموحان حميد حيدر علي86190141841021092

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا جار سمير فاضل زهراء86191251842062306

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبيركه نوركه حميد روان86192151842054057

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليل طارق وسام محمد86193121841013041

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم حامد سجى86194211842110054

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيجاسم شريف محمد طارق86195261841012053

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعوده حسين عالء نور86196161842165478
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الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس صالح شاكر فاطمه86197231842117113

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجاري الرضا عبد عقيل مسلم86198241841207288

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيفيصل فاضل عماد ايمان86199241842220365

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبيس ابراهيم خالد مجتبى86200231841005131

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيجاسم محسن محمد ابراهيم86201231841065001

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم علي غسق86202231842088233

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيسداوي الحسين عبد حيدر بنين86203241842093018

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمنشد عبيد محسن ايات86204241842093013

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعليوي صالل عباس زهراء86205261842088044

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيمزعل حسين علي حسن86206261841027028

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيسلمان عناد سامي مرتضى86207261841162020

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيزيد فرحان مجيد ديار86208261842089027

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيفرج عطيه جابر ايه86209261842089008

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيصالل جلوب عباس نور86210281842066036

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيياسين بدر عدنان هاجر86211281842096010

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيجويد جاسم احمد قيصر86212281841033016

الصيدلة كلية/ميسان جامعة680.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبود ابراهيم توفيق صابرين86213271842055133

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة659.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيمحمد حسن فالح مصطفى86214281851036034

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة658.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيسعدون راضي النبي عبد بتول86215281852052007

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة651.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيسعيد مهدي فاضل الرحمن عبد86216281851032019

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة649.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيجبر زغير سالم فاطمه86217281852077077

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة644.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد محسن ناصر ايناس86218281852077015

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة644.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيماجود كشيش عدنان عقيل86219281851015024

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة641.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيزاير مجيد حميد طيبة86220281852051054

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة641.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيجبر فرحان خماس سجاد86221281851015016

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة638.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيمالك حمود الوهاب عبد محمد86222281851032032

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة638.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقينعيمه شالل ناصر آية86223281852052004

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة636.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيبريدي راضي جاسم مصطفى86224281851001151

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة636.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقييوسف غازي عامر عباس86225281851001072

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة635.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيكاطع شبيت جحيل وجدان86226281852077109

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة634.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانتطبيقيحسن شلو عباس علي86227281851039022

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة634.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعواد موزان علي ماجد86228221851006055

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة630.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانتطبيقيغضبان فهود نافع رحمة86229281852053005

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة629.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقينعيمه مطر جبار هللا عبد86230281851001078

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة629.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيرخيص هاني فاضل حسن86231281851001027

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة628.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعبد جمعه عدنان ايناس86232161852243015

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة627.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقييوسف غازي علي شهد86233281852070039

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة627.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيمحمد حافظ عبود هللا عبد86234281851102007

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة627.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيعلي عبد خالد باقر هيام86235281852090051

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة626.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيفرج موسى فالح فاطمة86236281852105010

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة625.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيشرهان جبار فراس علي86237281851021040

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة623.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيشمخي جبر قاسم زينب86238281852071017

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة623.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيانعيمه محمد علي زينب86239281852070032

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة623.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيجريب عباس رحيم زينب86240281852077047

2889 من 1960 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة623.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيفياض عبود حيدر الزهراء86241281852078006

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة620.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيصعيب ندى كريم فالح86242161851094074

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة620.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيعلي جبار ستار علي86243161851028035

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة618.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيمجر رحيم عباس سجاد86244281851020023

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة618.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمحيسن سالم داود حسن86245281851006027

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة618.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحمادي راضي صدام مصطفى86246281851008130

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة617.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيزبون حطاب ابراهيم هدى86247281852077105

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة616.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم حمود قحطان محمد86248161851140105

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة616.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيبوحي جتي ناصح زهراء86249281852072005

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة616.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحسان سكر السالم عبد مريم86250281852055061

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة615.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيعلي الرضا عبد محمد رضا86251281851016053

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة615.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيجعفر هاشم جعفر والء86252281852055078

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة614.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيناصر اسريح كاظم حمزه86253161851089031

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة614.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيمجلي خليف الحسين عبد عباس86254161851036056

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة612.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيبردان فرج ستار حيدر86255161851075050

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة612.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيلعيبي هاشم حسن عقيل86256161851300039

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة611.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانتطبيقيباتول صفوك جباره حسين86257281851039011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة679.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيحمد مجوت حامد احمد86258281851032001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة649.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيكاظم دهيم علي حسين86259281851018018

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة649.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانتطبيقيرسن حسن فالح كرار86260281851106022

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة646.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجعفر حسن كاظم حسين86261281851008040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة644.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيحافظ حسن فالح نرجس86262281852068053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة640.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيمخيلف مظلوم حسين صادق86263281851012032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة638.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيكريم سلمان محمد علي86264281851015032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة635.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيماهر رحيمه مساعد صادق86265281851012033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة633.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيحميد طه قاسم غفران86266281852054019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة632.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمحمد لعيبي مهدي علي86267281851006096

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة632.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيقاسم الزم حمود زينب86268281852062023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة631.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيجاسم قاسم علي ضحى86269281852078033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة630.2المتميزين ثانويةميسانتطبيقيعونه جعفر ماجد جعفر86270281851026001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة628.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيموزان كاظم محمد زينب86271281852062028

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة624.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد الحسين عبد كريم علي86272281851014017

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة622.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيبادع كاظم جميل محمد86273281851011108

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة620.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيعبيد ناجي جاسم احمد86274281851002003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة616.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم بدر مرتضى زينب86275161852169063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة616.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيكرم خلف جابر علي86276281851018045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة615.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيأرويض مايع صالح اسماء86277281852061002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة614.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيبداي عكيلي محيبس مؤمل86278281851002070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة613.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيجمعة كاظم هللا عبد مها86279161852202050

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة612.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيجبر رحيمه الزهره عبد أيات86280281852074008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة611.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيطالب جبر كريم سجاد86281281851008060

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة611.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيطعمه مهاوي كريم ساره86282281852080016

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة611.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيحاتم كاظم هامل امنة86283281852060004

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة611.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيجابر صالح عادل علي86284161851015049
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الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة610.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيشفيق قاسم عباس محسن86285161851053093

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة610.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيضيدان قدوري فاضل عباس86286161851033054

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة610.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيفزع كشكول خلف كرار86287281851101034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة609.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيعلي الحسين عبد صاحب يسرى86288281852090053

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة609.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيكنيح محسن هاشم مهدي86289161851007130

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة609.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الحسن عبد فوزي المهدي محمد86290161851056049

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة608.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر جابر سعد هللا عبد86291161851083067

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة608.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيجبر وهاب فاضل إسراء86292281852052001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة607.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيجاسم عباس رحيم الحسن ابا86293281851006003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة607.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيمحمد جبار علي مرتضى86294281851008124

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة606.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيوشيل حميد ماجد ايات86295281852062005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة606.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيحمود فرهود جهاد حسين86296161851030035

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة606.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقينعمة احمد مجيد علي86297161851043102

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة605.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمهبش جودة محمد حسين86298161851007037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة605.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيزامل يوسف حسين مريم86299281852083032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة605.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيعيسى عبيد عمار تقى86300281852052013

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة605.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيبدن صديم جبار مريم86301281852052037

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة699.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيغليم جله رسول ايه86302281852071003

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة694.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيعبيد لعيبي نوري فاطمه86303281852071025

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة689.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيخلف زويد باسم هاجر86304281852062052

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة681.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيزرزور عبد ناجي ساره86305281852071019

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة680.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيشوكة موسى قاسم علي86306281851015030

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة679.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقينجم جلوي غالي كرار86307281851044117

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة676.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيجبر هللا عبد نجم علي86308281851036020

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة676.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيجويت حمدان حسن نغم86309281852052042

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة675.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيدرويش سعيد ستار دعاء86310281852065009

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة675.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجبر عوده جبار حسن86311281851008023

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة674.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحسين فالح عدنان كرار86312281851006103

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة673.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقينعيمه محمد جاسم زهراء86313281852071013

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة672.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه عزوز رضا حيدر86314241751027026

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة672.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيسلمان داود بديع عباس86315281851036012

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة672.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيغضبان محسن هللا عبد سجى86316281852050054

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة670.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين علي مجيد الفقار ذو86317291851003094

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة669.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيعيسى رحمه غازي هبه86318281852075029

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة669.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم علي محسن علي86319141851017081

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة668.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقينصر سعدون مكي محمد86320281851021052

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة667.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيطعمة علوان علي محمد86321281851011121

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة666.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكاظم شنيشل خلف مؤمل86322281851008102

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة666.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع مهدي صالح محمد86323161851022095

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة665.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيكريم بهيدل علي نرجس86324281852067021

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة665.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيسابط نعمة مزهر امير86325281851105003

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة665.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفليح الواحد عبد االمير عبد احمد86326121851026003

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة665.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيجناني عباس محمود حسن86327281851012012

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة664.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيموسى هاشم هاني اية86328221852204004
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النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة664.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيمعتوق الرزاق عبد سلمان حذيفة86329161851081001

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة664.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقينعمه بدر باقر زينب86330161852243034

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة664.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيمزبان محمد جاسم زهراء86331281852062013

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة663.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيخلف كاظم جواد مؤمل86332221851040048

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة663.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان الرزاق عبد الحافظ عبد الدين سيف86333161851108018

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة663.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيصيهود سامي ماجد زينب86334161852225023

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة663.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيمحمد علي عبد كاظم مقتدى86335251851034033

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة663.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحريز عبد يوسف مصدق86336281851013039

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة662.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيراضي داخل حسن مصطفى86337281851020040

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة662.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيمجفول عداي علي شهد86338281852051049

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة662.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيكريم رحيم صالح رقيه86339281852078014

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيزري كريم حسين زهراء86340281852063014

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيتوفيق حميد ماجد علي86341261851001039

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيكريم زيارة الرضا عبد محمد86342161851047134

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيكويم كريم هاشم ايات86343281852067002

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعطيه حمزة عقيل مصطفى86344251851122145

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة661.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم عليوي عطية حوراء86345161852202013

العلوم كلية/ميسان جامعة679.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيجازع حسن صالح سجاد86346281841006062

العلوم كلية/ميسان جامعة674.0للبنات االقصى ثانويةميساناحيائيزيني علي الكريم عبد زينب86347281842071002

العلوم كلية/ميسان جامعة670.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيلفتة فاضل سعد ادريس86348281841006023

العلوم كلية/ميسان جامعة670.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيرحيمة طالب كاظم حسناء86349281842066006

العلوم كلية/ميسان جامعة667.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيهاشم مناتي محمد تبارك86350281842063010

العلوم كلية/ميسان جامعة666.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيكريم خزعل خالد حسناء86351281842063012

العلوم كلية/ميسان جامعة664.5المتميزات ثانويةميساناحيائيجبر شمخي ميثاق غدير86352281842079023

العلوم كلية/ميسان جامعة659.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيشمخي حسن فاضل زهراء86353281842066015

العلوم كلية/ميسان جامعة655.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعشاو هاشم حسن وعود86354281842069066

العلوم كلية/ميسان جامعة650.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعاصي جبوري رضا محمد86355281841001096

العلوم كلية/ميسان جامعة650.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيشمخي حسن فاضل دعاء86356281842066009

العلوم كلية/ميسان جامعة649.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيجبر خلف كريم اسراء86357281842059011

العلوم كلية/ميسان جامعة646.2للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيرزن مهودر جاسم علي86358281841006075

العلوم كلية/ميسان جامعة646.1المتميزات ثانويةميساناحيائيحمادي حسين فاضل فاطمة86359281842079027

العلوم كلية/ميسان جامعة645.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيجابر محسن داخل انفال86360281842059016

العلوم كلية/ميسان جامعة638.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجليب عنيد حسين االله عبد86361281841151106

العلوم كلية/ميسان جامعة636.8المتميزين ثانويةميساناحيائيخضير حربي صالح احمد86362281841026003

العلوم كلية/ميسان جامعة635.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيحمودي الحسين عبد علي شهد86363281842062037

العلوم كلية/ميسان جامعة634.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيعشاو هاشم عدنان سرى86364281842078036

العلوم كلية/ميسان جامعة631.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيهليل جوني عباس مريم86365281842065043

العلوم كلية/ميسان جامعة628.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعبيد جابر فاضل فاطمة86366281842052069

العلوم كلية/ميسان جامعة627.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيمحمد موسى عدنان محمد86367281841025021

العلوم كلية/ميسان جامعة627.0للبنين االرشاد اعداديةميساناحيائيعلي الرضا عبد هاشم علي86368281841101006

العلوم كلية/ميسان جامعة626.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيسعدون راضي النبي عبد فاطمة86369281842052067

العلوم كلية/ميسان جامعة626.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيهليل زغير احمد نبأ86370281842055068

العلوم كلية/ميسان جامعة626.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيمنور رسن الرسول عبد هدى86371281842069063

العلوم كلية/ميسان جامعة626.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعوفي حنون ابراهيم فاطمة86372281842051037
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العلوم كلية/ميسان جامعة625.5للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيصياح جاسم جعفر زينب86373281842052039

العلوم كلية/ميسان جامعة625.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيحسون محمد الكريم عبد صفا86374281842078041

العلوم كلية/ميسان جامعة625.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيكاظم هادي حسن امنه86375281842050003

العلوم كلية/ميسان جامعة623.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حامد باسم منتظر86376241841036115

العلوم كلية/ميسان جامعة621.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيذبيل كريمد حافظ حسين86377281841001020

العلوم كلية/ميسان جامعة620.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيحافي راضي حسن محمد86378281841009039

العلوم كلية/ميسان جامعة620.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسين ريسان احمد سجاد86379281841001035

العلوم كلية/ميسان جامعة619.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعبود كامل داود هاجر86380281842052104

العلوم كلية/ميسان جامعة617.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيكافي معلى سعدي زينب86381281842078028

العلوم كلية/ميسان جامعة616.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيتامول عنيد حميد علي86382281841007026

العلوم كلية/ميسان جامعة616.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيكاظم صاحب علي فاطمه86383281842062043

العلوم كلية/ميسان جامعة615.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمحمد ياسين محمود زينب86384281842070029

العلوم كلية/ميسان جامعة611.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعلوان واشي ثائر عذراء86385281842069041

العلوم كلية/ميسان جامعة608.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيكاظم هادي المنتظر عبد نرجس86386281842052091

العلوم كلية/ميسان جامعة608.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيسعدون حنش حرز صادق86387281841001041

العلوم كلية/ميسان جامعة608.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيعلي حسن حيدر فاطمة86388281842070042

العلوم كلية/ميسان جامعة605.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيعودة خميس جمعة تهاني86389281842072009

العلوم كلية/ميسان جامعة605.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيطعمة موسى جمعة نسرين86390281842070053

العلوم كلية/ميسان جامعة605.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفالح حميد المنعم عبد روان86391251842062241

العلوم كلية/ميسان جامعة603.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيكرم صادق باقر مرتضى86392281841021029

العلوم كلية/ميسان جامعة601.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيزبون عالوي حنون رضا86393281841017005

العلوم كلية/ميسان جامعة601.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيمجيد حميد حامد مريم86394281842073045

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمحسن سهر حمود فاطمة86395281842070041

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيغافل عبودي حسن فاطمة86396281842055052

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيمطشر محمد طالب هللا منة86397281842064019

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيسعيد جبار محمد فاطمة86398281842064014

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمزبان منيثر محمد فاطمة86399281842051044

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيخليفة لعيبي صبحي هبة86400281842054047

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيمحيسن خفي رمضان زهراء86401281842064011

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيحميدي هادي ياسين محمد86402281841006120

العلوم كلية/ميسان جامعة596.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمهدي صالح سعد سجى86403221842143104

العلوم كلية/ميسان جامعة596.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيغانم لفتة شبوط زينب86404281842083018

العلوم كلية/ميسان جامعة596.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيرمضان رحمه عباس آيات86405281842059005

العلوم كلية/ميسان جامعة594.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمحمد مهدي محمد زهراء86406281842070024

العلوم كلية/ميسان جامعة593.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمحمود شاكر ايهاب فاطمة86407281842052062

العلوم كلية/ميسان جامعة593.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيعلي جاوي حسن صديقه86408281842077018

العلوم كلية/ميسان جامعة592.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيمانع شويخ حسين ابرار86409281842078003

العلوم كلية/ميسان جامعة592.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمحمد جاسم علي مصطفى86410281841001112

العلوم كلية/ميسان جامعة591.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسان سكر جبار انعام86411281842055005

العلوم كلية/ميسان جامعة591.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيراضي محمد كريم فاطمة86412281842061026

العلوم كلية/ميسان جامعة591.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيسلمان خزعل منذر ديار86413281842064007

العلوم كلية/ميسان جامعة590.6المتميزات ثانويةميساناحيائيجبار خلف سامي صدى86414281842079020

العلوم كلية/ميسان جامعة590.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيجاسم هاشم هادي اخالص86415281842060001

العلوم كلية/ميسان جامعة590.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمحسن كاظم يونس جعفر86416281841006031

2889 من 1964 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/ميسان جامعة590.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيحيدر حبيب حسن هدير86417281842068050

العلوم كلية/ميسان جامعة589.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيحسن ابراهيم يحيى زينب86418281842066020

العلوم كلية/ميسان جامعة588.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيحسين صبر محسن ايه86419281842080003

العلوم كلية/ميسان جامعة588.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيفرحان الرضا عبد علي فاطمة86420281842050044

العلوم كلية/ميسان جامعة587.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعلي اللطيف عبد علي فاطمة86421281842190069

العلوم كلية/ميسان جامعة587.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيالحسن عبد هاتو محمد زهراء86422281842060024

العلوم كلية/ميسان جامعة586.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمحمد حسن حسين فاطمة86423281842051040

العلوم كلية/ميسان جامعة586.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيمويح الحسن عبد احمد ضحى86424281842087007

العلوم كلية/ميسان جامعة586.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعلي هاشم جمعة حوراء86425281842069013

العلوم كلية/ميسان جامعة585.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيحسن هليل المنعم عبد هالة86426281842083037

العلوم كلية/ميسان جامعة582.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيكاطع جلوب قاسم وفاء86427281842055086

العلوم كلية/ميسان جامعة581.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيكاظم جبار محمد علي86428281841009030

العلوم كلية/ميسان جامعة581.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيخلف داخل حسين الزهراء نور86429281842063051

العلوم كلية/ميسان جامعة580.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيجبوري لفتة حاتم رسل86430281842072011

العلوم كلية/ميسان جامعة580.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيغضبان الحسين عبد ماجد شمس86431281842081032

العلوم كلية/ميسان جامعة579.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيجاسم كاظم جمعة ريام86432281842069023

العلوم كلية/ميسان جامعة579.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيعليوي الكريم عبد محمد ايات86433281842058002

العلوم كلية/ميسان جامعة579.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمحمد اسود فاضل رباب86434281842051014

العلوم كلية/ميسان جامعة579.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجياد عيدان فوزي زينب86435291842052158

العلوم كلية/ميسان جامعة578.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيمنيجل جنزيل علي عبد كوثر86436281842072027

العلوم كلية/ميسان جامعة578.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيجبر عبود علي حسن86437281841012011

العلوم كلية/ميسان جامعة577.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيعباس هوره علي نورهان86438281842055079

العلوم كلية/ميسان جامعة577.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيمهتلف صريوط جاسم الهدى نور86439281842190088

العلوم كلية/ميسان جامعة577.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيحسن اسعد االمير عبد سارة86440281842070031

العلوم كلية/ميسان جامعة576.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيزياره حسن احمد مصطفى86441281841001109

العلوم كلية/ميسان جامعة576.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيجويد قاسم سامر ريا86442281842050017

العلوم كلية/ميسان جامعة576.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعليوي الساده عبد الكاظم عبد تقى86443281842062014

العلوم كلية/ميسان جامعة575.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيهاون خلف كاظم سيف86444281841014012

العلوم كلية/ميسان جامعة575.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيعباس كاظم عواد مصطفى86445281841150006

العلوم كلية/ميسان جامعة575.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعودة فرحان مهدي زينب86446281842051030

العلوم كلية/ميسان جامعة574.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيحربي خلف جاسب الهدى نور86447281842070054

العلوم كلية/ميسان جامعة574.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائياسماعيل عبد حسن محمد86448281841008052

العلوم كلية/ميسان جامعة574.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيحاتم كاظم مجيد ايات86449281842060008

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيملك موسى ابراهيم احمد86450281841001004

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيصكبان صابر عبد حيدر86451281841011027

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيهللا مال علي عبد ناصر كوثر86452281842052075

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمتليك محمد هادي زنان شاه86453281842066021

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحسين موسى هادي حوراء86454281842190028

العلوم كلية/ميسان جامعة573.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحميدي عليوي فارس فاطمة86455281842190070

العلوم كلية/ميسان جامعة572.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيطويرش الرضا عبد عودة حسين86456281841011016

العلوم كلية/ميسان جامعة572.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيخريشد غالي جبار وجدان86457281842069065

العلوم كلية/ميسان جامعة571.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيثجيل هللا جبرت سلمان علي86458281841030009

العلوم كلية/ميسان جامعة571.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيعبد علي حسن  عبد86459281841016030

العلوم كلية/ميسان جامعة571.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيبدر الرضا عبد شاكر سجاد86460281841021012

2889 من 1965 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/ميسان جامعة570.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيجبر ثامر جاسم كرار86461281841007031

العلوم كلية/ميسان جامعة570.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيدنبوس الرضا عبد حسن زينب86462281842190046

العلوم كلية/ميسان جامعة569.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيعاشور دواح كاظم تقى86463281842074014

العلوم كلية/ميسان جامعة569.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعلي كريم خضر ايات86464281842069005

العلوم كلية/ميسان جامعة568.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيحافظ كاطع حسن جعفر86465281841020005

العلوم كلية/ميسان جامعة568.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيرسن سعدون حسن زهراء86466281842062021

العلوم كلية/ميسان جامعة567.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيبارح عبيد خالد موسى86467141841016112

العلوم كلية/ميسان جامعة566.0للبنين الغربي علي ثانويةميساناحيائيوالي درويش حسين سيف86468281841013014

العلوم كلية/ميسان جامعة622.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيماشاف نعمه عوده زهراء86469281852078021

العلوم كلية/ميسان جامعة619.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيخويط الرضا عبد عباس فاطمه86470281852071024

العلوم كلية/ميسان جامعة610.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيدشر علي شاكر زهراء86471281852051019

العلوم كلية/ميسان جامعة605.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيكرم مطر طاهر رغد86472281852071011

العلوم كلية/ميسان جامعة604.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيعجوب الساده عبد علي حيدر86473281851020019

العلوم كلية/ميسان جامعة603.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيلفته محسن الكريم عبد مصطفى86474281851032040

العلوم كلية/ميسان جامعة602.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيجبر قاسم الكريم عبد رباب86475281852067007

العلوم كلية/ميسان جامعة601.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيشندي جبار حسين سجاد86476281851001056

العلوم كلية/ميسان جامعة600.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيموسى جبر كاظم ضحى86477281852071021

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيحسين جاسم سعد امل86478281852081001

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيسلمان عباس كامل فاطمه86479281852077080

العلوم كلية/ميسان جامعة599.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجبر عداي قاسم محمد86480281851008116

العلوم كلية/ميسان جامعة598.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيجبر غانم علي ساره86481281852078027

العلوم كلية/ميسان جامعة598.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيمحمد حسن منصور اسراء86482281852068005

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات االهلية شذر عمار الدكتور ثانويةميسانتطبيقيمحمد سعدون رافد فاطمة86483281852086010

العلوم كلية/ميسان جامعة597.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيطريد شذر حسن زهراء86484281852062014

العلوم كلية/ميسان جامعة593.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيشبيب مطشر عباس زهراء86485281852078020

العلوم كلية/ميسان جامعة590.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيفنجان سبهان علي مريم86486281852060042

العلوم كلية/ميسان جامعة586.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيعلي حسين لفته بنين86487281852074012

العلوم كلية/ميسان جامعة585.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيمفتن لعيبي الحسين عبد جيهان86488281852068015

العلوم كلية/ميسان جامعة584.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعطيوي مطر علي زهراء86489281852055032

العلوم كلية/ميسان جامعة583.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيامشالي حوشي حسين دموع86490281852055018

العلوم كلية/ميسان جامعة583.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالعيبي لفته محمد عباس86491281851008067

العلوم كلية/ميسان جامعة583.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيالمي الزهرة عبد علي زهراء86492281852081024

العلوم كلية/ميسان جامعة583.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيحميدي علي عبد عباس محمد86493281851023014

العلوم كلية/ميسان جامعة580.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيمعالك جاسب جبار اطياف86494281852074004

العلوم كلية/ميسان جامعة580.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيحميد هاشم جاسم البنين ام86495281852060003

العلوم كلية/ميسان جامعة578.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيسلطان لوله محمد فاطمة86496281852081036

العلوم كلية/ميسان جامعة578.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيصنكور جبار كريم زينب86497281852077054

العلوم كلية/ميسان جامعة574.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيجميغ جوده فرحان نور86498281852052046

العلوم كلية/ميسان جامعة570.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيعطيه صدري عواد نجالء86499281852090042

العلوم كلية/ميسان جامعة569.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيشمخي جمعة الكريم عبد محمد86500281851002074

العلوم كلية/ميسان جامعة569.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيخليفه منشد كرم علي86501281851008089

العلوم كلية/ميسان جامعة568.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيسعدون حسين حسن اميرة86502281852077005

العلوم كلية/ميسان جامعة568.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيمحسن رحيمة خزعل ميعاد86503281852058027

العلوم كلية/ميسان جامعة568.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيعلك عريبي الزهرة عبد اسيل86504281852069003
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العلوم كلية/ميسان جامعة566.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيخلف الرضا عبد محمد ايات86505281852054002

العلوم كلية/ميسان جامعة566.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيغلوم خضير حسن محمد86506281851015037

العلوم كلية/ميسان جامعة564.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيمخوضر نفل جمعة بنين86507281852055009

العلوم كلية/ميسان جامعة563.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيحميدي مسعد حسن فرقان86508281852058021

العلوم كلية/ميسان جامعة563.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيغضبان مجيد حامد شهالء86509281852080018

العلوم كلية/ميسان جامعة563.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيمحسن صدام سعد ايات86510281852070005

العلوم كلية/ميسان جامعة562.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيعنيد شيال كاظم قنوت86511281852090039

العلوم كلية/ميسان جامعة562.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيمريود هاشم صبري مريم86512281852077089

العلوم كلية/ميسان جامعة560.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد جراد علوان زينب86513281852077050

العلوم كلية/ميسان جامعة559.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيحمد عاشور جبار حسن86514281851013008

العلوم كلية/ميسان جامعة558.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيرسن قاسم علي حسين86515281851014009

العلوم كلية/ميسان جامعة558.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيكريم بهيدل علي صادق محمد86516281851015040

العلوم كلية/ميسان جامعة558.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيمحمد حيدر مجبل نبأ86517281852058029

العلوم كلية/ميسان جامعة558.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيقاسم الحسن عبد محمد يقين86518281852077113

العلوم كلية/ميسان جامعة558.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيغاجي علي النبي عبد نهاد86519281852090044

العلوم كلية/ميسان جامعة557.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيخضير هللا عبد حسن زهراء86520281852063012

العلوم كلية/ميسان جامعة557.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيمحمد حلو كريم علي86521281851043033

العلوم كلية/ميسان جامعة556.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيموشر عودة هامل الفقار ذو86522281851002020

العلوم كلية/ميسان جامعة556.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيموسى جبار كاظم اسماء86523281852078004

العلوم كلية/ميسان جامعة554.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيعلي نعيم علي زهراء86524281852090019

العلوم كلية/ميسان جامعة554.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيحسين ناصر حسان زهراء86525281852070021

العلوم كلية/ميسان جامعة553.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكحيط محيسن هاشم محمد86526281851008122

العلوم كلية/ميسان جامعة552.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيعلي كريم كامل هبة86527281852070068

العلوم كلية/ميسان جامعة551.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيمحمد لفته جاسب علي86528281851018046

العلوم كلية/ميسان جامعة551.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيعلوان وداعه محمد غدير86529281852077070

العلوم كلية/ميسان جامعة549.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيسلمان سالم منير فاطمة86530281852051069

العلوم كلية/ميسان جامعة549.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيجياد شاتي جبار نورس86531281852190045

العلوم كلية/ميسان جامعة549.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانتطبيقيصخي طهمور محمد ناصر86532281851102017

العلوم كلية/ميسان جامعة548.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيجعفر حطاب باسم بنين86533281852055008

العلوم كلية/ميسان جامعة548.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيصروط طاهر خضر مؤمل86534281851017053

العلوم كلية/ميسان جامعة548.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيبنيان كريم كحيط طاهر86535161851080018

العلوم كلية/ميسان جامعة548.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيكاظم حسن علي نبأ86536281852077094

العلوم كلية/ميسان جامعة547.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعذافه خلف هادي زينب86537281852062029

القانون كلية/ميسان جامعة585.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيياسين طه علي رفل86538281822051014

القانون كلية/ميسان جامعة580.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيالحسان جبر امين اية86539281822066004

القانون كلية/ميسان جامعة579.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيجاسم نعيم قاسم نبأ86540281822094052

القانون كلية/ميسان جامعة578.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيخريس الرضا عبد جمعه حسنين86541281821004022

القانون كلية/ميسان جامعة576.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيمحمد رحيم عدنان زينب86542281822051023

القانون كلية/ميسان جامعة568.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيهاشم جبار ستار غدير86543281822050061

القانون كلية/ميسان جامعة566.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيموسى جبار علي دعاء86544281822078014

القانون كلية/ميسان جامعة565.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجابر كاظم علي اسماء86545281822088003

القانون كلية/ميسان جامعة560.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيشالك محارب حميد طيبه86546281822050056

القانون كلية/ميسان جامعة558.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبينعيم جعفر احمد هللا عبد86547281821009012

القانون كلية/ميسان جامعة558.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيجاسم علي سمير اسالم86548281821004007
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القانون كلية/ميسان جامعة556.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيخشين ارحيل ناصر فاطمه86549281822088048

القانون كلية/ميسان جامعة552.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيخماط خلف جاسب زينب86550281822080020

القانون كلية/ميسان جامعة552.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيسلمان مهدي مصطفى طيبة86551281822066023

القانون كلية/ميسان جامعة549.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبييوسف عكاب حسون رباب86552281822092022

القانون كلية/ميسان جامعة543.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيعرار محسن حسن مهدي86553281821011061

القانون كلية/ميسان جامعة542.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيحبيب حنون مطر سجى86554281822055035

القانون كلية/ميسان جامعة542.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيحيال صدام محمد احمد86555281821002007

القانون كلية/ميسان جامعة540.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيجبار شهاب رحيم زهراء86556281822055022

القانون كلية/ميسان جامعة538.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيمهدي الرزاق عبد علي ريام86557281822072013

القانون كلية/ميسان جامعة537.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبياكريم جليب كاطع عباس86558281821043020

القانون كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيمحمد حلو كريم زهراء86559281822080016

القانون كلية/ميسان جامعة536.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيظاهر عطيه خزعل وجدان86560281822074023

القانون كلية/ميسان جامعة536.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيشخيط قاسم صادق سرور86561281822078035

القانون كلية/ميسان جامعة536.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيحسين محمد عدنان زينب86562281822190026

القانون كلية/ميسان جامعة535.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيحزام جالب خميس زهراء86563281822088025

القانون كلية/ميسان جامعة534.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيرشك محمد جاسم حنين86564281822055011

القانون كلية/ميسان جامعة529.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيحمد جعفر صادق محمد86565281821015058

القانون كلية/ميسان جامعة529.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعابدين اللطيف عبد جاسم محمد زهراء86566281822092033

القانون كلية/ميسان جامعة528.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيناجي محسن علي طيف86567281822057020

القانون كلية/ميسان جامعة527.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيكاظم كريم محمد جاسم86568281821002016

القانون كلية/ميسان جامعة525.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيعباس الكاظم عبد علي غدير86569281822063037

القانون كلية/ميسان جامعة523.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيزبون جاسب النبي عبد عذراء86570281822092056

القانون كلية/ميسان جامعة523.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيعودة عالوي كريم بيان86571281822051006

القانون كلية/ميسان جامعة522.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعيسى جاسم حسين هاجر86572281822061052

القانون كلية/ميسان جامعة521.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحبيب علي الواحد عبد زهراء86573281822078028

القانون كلية/ميسان جامعة520.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيسعيد عون عبد علي حسين86574281821017009

القانون كلية/ميسان جامعة520.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيهللا عبد فرحان جواد زهراء86575281822072014

القانون كلية/ميسان جامعة519.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيرحمة مجبل احمد حوراء86576281822051010

القانون كلية/ميسان جامعة519.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيجعفر محمود ابراهيم عباس86577281821002040

القانون كلية/ميسان جامعة518.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيكشكول جاسم مطر سجاد86578281821002035

القانون كلية/ميسان جامعة517.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيمظلوم رحيم الكريم عبد رحيم86579281821009011

القانون كلية/ميسان جامعة517.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعليوي محسر سعد زهراء86580281822055024

القانون كلية/ميسان جامعة513.0الخارجياتميسانادبيحسين مطشر حسن دنيا86581281822401012

القانون كلية/ميسان جامعة511.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمكلف حسين صدام عذراء86582281822050058

القانون كلية/ميسان جامعة511.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيجعفر سفاح موسى سجاد86583281821046023

القانون كلية/ميسان جامعة511.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيكاظم موسى ماجد تقى86584281822063012

القانون كلية/ميسان جامعة510.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيالزم ياسين كاظم زينب86585281822078031

القانون كلية/ميسان جامعة508.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعبيد مجيد جبار بثينه86586281822061007

القانون كلية/ميسان جامعة506.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيعصواد كاطع محمد فاطمة86587281822074014

القانون كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيسيالن صالح صباح بيان86588281822061012

القانون كلية/ميسان جامعة504.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيجعاز قاسم كاظم عالء86589281821045015

القانون كلية/ميسان جامعة504.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيالحسن عبد كطو ماجد مصطفى86590281821045029

القانون كلية/ميسان جامعة502.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيفرج جاسب فاضل عباس86591281821002046

القانون كلية/ميسان جامعة501.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيالزم ياسين علي محمد86592281721012048

2889 من 1968 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون كلية/ميسان جامعة500.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيعبد لفتة كريم حسين86593281821017010

القانون كلية/ميسان جامعة499.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحمود راضي زكي كوثر86594281822071045

القانون كلية/ميسان جامعة499.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعباس هللا عبد حسن مناف86595281821002092

القانون كلية/ميسان جامعة499.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيحسين جبر كاظم ياسر86596281821015077

القانون كلية/ميسان جامعة497.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيخلف محمد سعد الهدى نور86597281822056092

القانون كلية/ميسان جامعة496.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيزغير اشتيوي والي زهراء86598281822050037

القانون كلية/ميسان جامعة495.0الخارجيونميسانادبيخليل شرهان محمد حسين86599281821400008

القانون كلية/ميسان جامعة495.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيالعالي عبد هاشم الرحمن عبد رونق86600281822070018

القانون كلية/ميسان جامعة494.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيكاظم سلمان رياض حوراء86601281822051011

القانون كلية/ميسان جامعة494.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيالحسن عبد فهد بشير زينب86602281822067015

القانون كلية/ميسان جامعة493.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمناتي الواحد عبد واثق زينب86603281822050050

القانون كلية/ميسان جامعة491.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعبيد مجيد حميد صفاء86604281822061034

القانون كلية/ميسان جامعة491.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيجاسم جبار طالب منار86605281822063049

القانون كلية/ميسان جامعة490.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيزبون الرزاق عبد وسام نبأ86606281822051046

القانون كلية/ميسان جامعة490.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيمغامس واشي فيصل براء86607281822091009

القانون كلية/ميسان جامعة490.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيسيد كاظم حسين احمد86608281821011002

القانون كلية/ميسان جامعة490.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيبشاره كاظم هيمه حسين86609281821039016

القانون كلية/ميسان جامعة489.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعنبر جمعه هللا عبد وفاء86610281822050088

القانون كلية/ميسان جامعة489.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعليوي عذيب شاكر رتاج86611281822062021

القانون كلية/ميسان جامعة488.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيموشر عودة صادق الزهراء86612281822055005

القانون كلية/ميسان جامعة488.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمسلم عبود الرحيم عبد عالء86613281821151122

القانون كلية/ميسان جامعة488.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيجعفر موسى قاسم محمد86614281821151199

القانون كلية/ميسان جامعة485.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيهاشم سلمان كريم زهراء86615281822062046

القانون كلية/ميسان جامعة485.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيكاظم فالح محمد مصطفى86616281821046061

القانون كلية/ميسان جامعة484.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمهدي محيسن قاسم سجاد86617281821004059

القانون كلية/ميسان جامعة484.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبياسماعيل بلص خالد االء86618281822077008

القانون كلية/ميسان جامعة483.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيمحسن ياسر محمد شمس86619281822063034

القانون كلية/ميسان جامعة483.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيانعيم عطشان سمير مريم86620281822062090

القانون كلية/ميسان جامعة483.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيبدن جبار فاضل حسين86621281821004033

القانون كلية/ميسان جامعة482.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيفرحان عبود محمد نوره86622281822091055

القانون كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجعغر مردان اركان زينب86623281822070027

القانون كلية/ميسان جامعة480.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمحسن حاتم سالم غدير86624281822050062

القانون كلية/ميسان جامعة480.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيكاطع عطيه سلمان زينب86625281822190072

القانون كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيحبيب حنون مطر خمائل86626281822055015

القانون كلية/ميسان جامعة479.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيخواف محمد حسن رسول86627281821017013

القانون كلية/ميسان جامعة479.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيكطافه بدر محسن زينب86628281822062061

القانون كلية/ميسان جامعة477.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيحيدر نعمة الكريم عبد حوراء86629281822072009

القانون كلية/ميسان جامعة477.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيشريب عالوي حامد محمود86630281821010055

القانون كلية/ميسان جامعة476.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبياسماعيل غضبان تحسين نور86631281822055063

القانون كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحسن الزم عباس رقيه86632281822062024

القانون كلية/ميسان جامعة475.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمظلوم موسى رحيم كوثر86633281822077065

القانون كلية/ميسان جامعة474.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيلزم شميكل سعدون ايناس86634281822094007

القانون كلية/ميسان جامعة474.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيفلحي غازي صباح رضا86635281821012020

القانون كلية/ميسان جامعة472.0الخارجياتميسانادبيحبوب كريدي الرزاق عبد زهراء86636281822401022
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القانون كلية/ميسان جامعة472.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيسعيد حسن علي محمد زينب86637281822062062

القانون كلية/ميسان جامعة471.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيحمود جاسب صباح كرار86638281821017032

القانون كلية/ميسان جامعة471.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيشفي نعيمه حميد هبه86639281822090057

القانون كلية/ميسان جامعة471.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيرحيمه كريم خالد رحيم86640281821004044

القانون كلية/ميسان جامعة471.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيشايع جبار فاضل زهراء86641281822055028

القانون كلية/ميسان جامعة471.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيشندي غازي فيصل بشرى86642281822088015

القانون كلية/ميسان جامعة470.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيهليل حسين جبار مهدي86643281821150011

القانون كلية/ميسان جامعة470.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيلعيبي حلو جمعة حوراء86644281822073017

القانون كلية/ميسان جامعة470.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيصالح مهدي ابراهيم مرتضى86645281821019073

القانون كلية/ميسان جامعة469.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيسلطان داخل حسن أحمد86646281821005002

القانون كلية/ميسان جامعة469.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيانزيل كاظم حسين الصدر محمد86647281821002076

القانون كلية/ميسان جامعة469.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيجاسم الصاحب عبد مالك زهراء86648281822058017

القانون كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيغضيب راضي احمد منار86649281822090046

القانون كلية/ميسان جامعة469.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعلي حميد سالم فاطمة86650281822056073

القانون كلية/ميسان جامعة468.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيفارس حاتم محمد جاسم86651281821016010

القانون كلية/ميسان جامعة468.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيرسن فاضل الرسول عبد علي86652281821009020

القانون كلية/ميسان جامعة467.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيمحسن هادي عادل حسن86653281821009004

القانون كلية/ميسان جامعة467.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيهللا عبد هاشم جابر نور86654281822067037

القانون كلية/ميسان جامعة566.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيشعيبث علي محمد علي غدير86655281842060031

القانون كلية/ميسان جامعة556.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيسالم رحيمة قاسم اية86656281842050006

القانون كلية/ميسان جامعة552.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيكاظم ناجي هشام احمد86657281841006021

القانون كلية/ميسان جامعة548.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيعريد حيال عباس البنين ام86658281842059014

القانون كلية/ميسان جامعة542.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعبدي علي محمد حنين86659281842190024

القانون كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيرؤوف محمد حسن عماد غدير86660281842055050

القانون كلية/ميسان جامعة520.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيمحمد ابراهيم مهند رند86661281842063016

القانون كلية/ميسان جامعة520.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيجيجان ناصر راضي نمارق86662281842073048

القانون كلية/ميسان جامعة518.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيالحسن عبد محمد علي مودة86663281842052088

القانون كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيوالي حنش نعيم اماني86664281842069004

القانون كلية/ميسان جامعة505.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيثاني ياسر جبار زينة86665281842060026

القانون كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسين باذور عباس ميسم86666281842055067

القانون كلية/ميسان جامعة504.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيابراهيم صالح علي احمد86667281841025006

القانون كلية/ميسان جامعة502.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيحسين حسن هللا عبد بتول86668281842078007

القانون كلية/ميسان جامعة498.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيعباس عاشور حيدر تقى86669281842064003

القانون كلية/ميسان جامعة541.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيمجيد ياسين كريم زهراء86670281852074017

القانون كلية/ميسان جامعة541.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقياعبيد لفته كريم حنان86671281852062008

القانون كلية/ميسان جامعة538.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيراسم صالح جبار زهراء86672281852068024

القانون كلية/ميسان جامعة529.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيمرجان وادي حسين رؤى86673281852055019

القانون كلية/ميسان جامعة525.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيمحمد جاسم محمد نور86674281852078044

القانون كلية/ميسان جامعة524.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيساجت حسين عوده مجيد86675281751022059

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة514.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيصدام حسين عباس كوثر86676281822090040

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة502.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيزميط عالوي محمد صباح86677161821055014

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة478.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمكلف مهدي صالح بنين86678151822051020

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة476.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيشنيار ناجي فاضل ايه86679271822071002

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة473.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيدكدوك كريم حمدان فاطمة86680281822090031
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السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة469.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيصالح مهدي عادل غزوان86681281821039036

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة466.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيمختاض محمد قاسم محمد86682281821019071

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة464.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيعيسى كريم عكاب محمد86683221721011075

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة460.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيحميد علي جاسم عمار86684281821002063

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة459.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعنكوش عليوي حسين مريم86685281822092070

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة456.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيزامل جري محمد نور86686281822092076

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة456.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعوفي شغيت عبد غيث86687281821002064

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة454.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعباس نعيم عدنان بتول86688281822093013

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة453.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبينعيمة غانم كاظم مصطفى86689281821017043

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيعيسى الواحد عبد جعفر زهراء86690281822063017

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيكاظم جبار احمد مريم86691281822073064

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيفرحان جخم عاشور علياء86692281822055044

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعباس لفته ناصر مريم86693281822190054

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيحسن موسى جبر ختام86694281822093021

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيمهاوش علي هادي حسين86695161821031015

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة452.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيجبر محمد قاسم محمد86696281821010054

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيشاطي محيبس رشدي نبأ86697281822063052

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيعبيد طاهر خضير الهدى نور86698281822070060

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيفهد راضي محمد زينب86699281822077043

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيشرهان عودة ساهي محمد86700281821017035

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيزبون حسن سعد زهراء86701281822062038

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة451.0للبنين االهلية النور ثانويةميسانادبياحمد قاسم حسين علي86702281821024002

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيطاهر جبار كاظم رحاب86703281822058013

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيهاشم كريم سوادي احمد86704281821151009

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيهللا عبد محمد فاضل السالم عبد86705281821012031

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيعلوي عزيبي جبل زمن86706281822074006

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيالحسن عبد ساهي فالح امنه86707281822088008

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة450.0الخارجياتميسانادبيخلوفي نعمة عباس اسيا86708281822401002

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة449.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيخليفة جابر سعدون تقى86709281822056016

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة449.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيسلمان بدر ناصر اخالص86710281822066001

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعمر العزيز عبد عالء ايهاب86711161821046013

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيسلطان نسيم جبار وديان86712281822094057

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيفرحان جعفر صالح دعاء86713281822056020

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيحنتوش حنظل محمد حسين86714281821019022

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيرهيف هادي كريم الهدى نور86715281822051053

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة448.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيسيد كاطع هاشم حوراء86716281822072011

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة447.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيفالح عبعوب حسين زينب86717281822056041

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة447.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيجبر حنطة اركان احمد86718281821150002

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة447.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيرسن زبون علي تغريد86719281822095006

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة447.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحسن جاسب جواد تبارك86720281822056015

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة447.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيحمود زاير علي احمد86721281821001004

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة446.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيحاجم اكريم اسعد البنين ام86722161822246003

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة446.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيجيجان صالح احمد زينب86723281822073044

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة446.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيصالح ناجي الرزاق عبد الهدى نور86724281822089016
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السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة445.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيانبيت حسين حيدر باد مها86725281822061048

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة445.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعلك جبار علي الهدى نور86726281822092073

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة445.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمالك الحسين عبد مأمون كوثر86727281822050067

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيبوحي جتي نعيم بدر86728281821018007

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيشرهان عاصي صبيح سجاد86729281821022039

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيبوهان مجبل احمد طيبة86730281822061037

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيعلي حسن فالح مصطفى86731281821009033

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعلي حسين محمد غفران86732281822091040

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة444.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعذار مجيد كاظم غفران86733281822190040

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة522.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيسهيل كريم جاسم فاطمه86734281842059085

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة502.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيحسين علي ناصر زهراء86735281842050026

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة483.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيمحسن جمعة علي تحسين86736281841025009

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة483.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيهاشم كريم رمضان ميساء86737281842080019

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة481.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيهندال بدر ناجح ح فر86738161842383080

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة481.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيموسى محسن عوده ايات86739221842261002

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة477.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيحمادي علك العظيم عبد محمد86740161841030048

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة544.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقياعور حبيب ريكان مقتدر86741291851003222

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة527.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيحسن مزبان حميد مصطفى86742161851371307

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة511.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيجوني مجيد عالء بنين86743281852070009

التمريض كلية/ميسان جامعة679.5المتميزات ثانويةميساناحيائيعبود نجم مخلص حنين86744281842079013

التمريض كلية/ميسان جامعة679.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحسين الكاظم عبد مهند زينب86745281842190050

التمريض كلية/ميسان جامعة671.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيهللا عبد غافل محسن ختام86746281842068013

التمريض كلية/ميسان جامعة671.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيمزعل عبود حميد الهدى نور86747251842057029

التمريض كلية/ميسان جامعة669.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيكنيفر جاسم محمد جاسم86748221841031023

التمريض كلية/ميسان جامعة669.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيشالش جبار مزهر شهالء86749261842118016

التمريض كلية/ميسان جامعة668.4المتميزات ثانويةميساناحيائيغالي صدام حسن زهراء86750281842079017

التمريض كلية/ميسان جامعة668.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيطارش مجبل خالد شهد86751281842062036

التمريض كلية/ميسان جامعة668.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيراضي كاظم نعمه ثريا86752281842077004

التمريض كلية/ميسان جامعة667.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيسعدون جاسم علي فاطمة86753281842055056

التمريض كلية/ميسان جامعة667.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيعليوي خلف حسين مهدي86754281841007049

التمريض كلية/ميسان جامعة666.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحمادي ناصر حافظ كرار86755231841173078

التمريض كلية/ميسان جامعة666.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيجبار حسن كريم احمد86756281841006019

التمريض كلية/ميسان جامعة665.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد صالح مهدي محمد86757251841031721

التمريض كلية/ميسان جامعة664.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيالمجيد عبد مجدي ماجد يحيى86758171841022207

التمريض كلية/ميسان جامعة664.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيالنبي عبد رحيم محمد مصطفى86759281841020016

التمريض كلية/ميسان جامعة664.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيحسين طالب مشتاق حمزه86760211841018011

التمريض كلية/ميسان جامعة664.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيحمود سكر اسكندر اسماء86761281842072004

التمريض كلية/ميسان جامعة664.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعتوي حسين رحيم محمود86762241841027128

التمريض كلية/ميسان جامعة664.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيعلوي زويد كاظم سجى86763281842074036

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيخلبوص حافظ سامي دعاء86764281842058010

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيخنجر شكر زياد احمد86765211841031003

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيهادي علي احمد علي86766271841035031

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرحيم هللا عبد نجم باقر86767161841075047

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيطاهر الجبار عبد الحسين عبد حسين محمد86768161841033032
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التمريض كلية/ميسان جامعة663.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيحسون محمد حسون محمد86769241841031033

التمريض كلية/ميسان جامعة663.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسبع خليل نبيل مرتضى86770151841071227

التمريض كلية/ميسان جامعة660.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيأمحيل أرويض محمد اية86771281842050007

التمريض كلية/ميسان جامعة659.1المتميزات ثانويةميساناحيائيصادق علي الدين حسام نبأ86772281842079030

التمريض كلية/ميسان جامعة658.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيشندي جرو محمد فاطمة86773281842060035

التمريض كلية/ميسان جامعة658.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعلي محسن سعد يقين86774261842120177

التمريض كلية/ميسان جامعة657.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيثامر مسلم مويع فاطمة86775281842052071

التمريض كلية/ميسان جامعة655.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميساناحيائيغضبان صالح فالح دنيا86776281842053002

التمريض كلية/ميسان جامعة654.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميساناحيائيحمود لعيبي فياض االء86777281842053001

التمريض كلية/ميسان جامعة654.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمانع محسن رسول جنان86778281842051011

التمريض كلية/ميسان جامعة653.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيمحسن ابراهيم رحيم رغد86779281842058014

التمريض كلية/ميسان جامعة650.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمعن زيدان سلمان رقية86780281842070017

التمريض كلية/ميسان جامعة648.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيحمد وحيلي محمد زهراء86781281842104003

التمريض كلية/ميسان جامعة648.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيالحسين عبد غازي فيصل الهدى بنت86782281842074012

التمريض كلية/ميسان جامعة648.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحمود جاسم علي آمنه86783281842059002

التمريض كلية/ميسان جامعة647.0للبنات االقصى ثانويةميساناحيائيفري خلف كامل نور86784281842071003

التمريض كلية/ميسان جامعة646.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبود عوده رحيم ساره86785221842153174

التمريض كلية/ميسان جامعة645.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيمنصور فيصل فاضل زينب86786281842050030

التمريض كلية/ميسان جامعة644.0للبنات االقصى ثانويةميساناحيائيعصواد ساده عباس اسراء86787281842071001

التمريض كلية/ميسان جامعة644.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيكاظم سالم حسين نسرين86788261842107093

التمريض كلية/ميسان جامعة642.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيتويلة خلف محسن شيماء86789221842172053

التمريض كلية/ميسان جامعة642.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيعويز راشد صبري رمله86790221842138021

التمريض كلية/ميسان جامعة642.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيساجت خليف كريم حنين86791271842062038

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد شنشول جعفر زينب86792241842135023

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيطعمه جبر حامد منى86793241842157008

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0للبنات العدل ثانويةميساناحيائياالمير عبد برهان جواد اخالص86794281842082001

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيحميد حسن صالح زينب86795221842172041

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشياع غانم النبي عبد ايه86796251842100072

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد مهدي احمد رغد86797241842085026

التمريض كلية/ميسان جامعة641.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيصياح جاسم محمد فاطمه86798241842107087

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيعاشور الكريم عبد جبار مريم86799221842120039

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعبيد كريم جاسم اديان86800271842079005

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحبيب سليم طارق صبا86801231842123049

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائينشمي عطيه ساهر رانيا86802231842124022

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيشعالن راضي حبيب ايمان86803241842138003

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر عبادي صالح زهراء86804241842094059

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعريب كريمش علي اسراء86805261842098001

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان علوان حميد ان غفر86806241842134076

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيجازع حسن صالح زينب86807281842059055

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيشاهر كريم حسين هدى86808291842053097

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود االمير عبد محمد زهراء86809251842100329

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيموسى كامل علي ساره86810221842323088

التمريض كلية/ميسان جامعة640.0الخارجياتقار ذياحيائيكاطع علي حامد زينب86811221842401028

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيحسن احمد سالم امل86812231842089013
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التمريض كلية/ميسان جامعة639.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيعبادي زعاطي رؤوف نرجس86813281842058031

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم عبد صالح فاطمه86814231842090220

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0الخارجياتقار ذياحيائيكريم نعيم علي ضحى86815221842401037

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان موسى سعيد تقى86816251842100148

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسين لفته حسن فاطمه86817221842175135

التمريض كلية/ميسان جامعة639.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيسلمان حميد عماد حوراء86818221842393030

الزراعة كلية/ميسان جامعة493.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيالرضا عبد جبار وسام القاسم ابا86819281841006002

الزراعة كلية/ميسان جامعة460.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيمنخي كاظم جواد مصطفى86820281841009052

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيعلي جاسم محمد عذراء86821281842055047

الزراعة كلية/ميسان جامعة449.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيجعفر علوان حسين علياء86822281842055048

الزراعة كلية/ميسان جامعة444.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمحمد رسن هادي حسين86823281841151061

الزراعة كلية/ميسان جامعة443.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحربي عرد حسين منتظر86824231841019123

الزراعة كلية/ميسان جامعة442.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيزغير محمد سالم عباس86825281841039013

الزراعة كلية/ميسان جامعة487.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيحمادي مكي شبيب زينب86826281852050046

الزراعة كلية/ميسان جامعة479.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيخزعل غازي علي مصطفى86827281851012076

الزراعة كلية/ميسان جامعة475.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيزوير بندر صبيح زهراء86828281852051021

الزراعة كلية/ميسان جامعة475.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيبرهان جمعة علي غفران86829281852083026

الزراعة كلية/ميسان جامعة474.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيمحيسن هليل قاسم زهراء86830281852051025

الزراعة كلية/ميسان جامعة472.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيعلي فرحان صباح زهراء86831281852065016

الزراعة كلية/ميسان جامعة471.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيفعل حسين محسن علي86832281851009054

الزراعة كلية/ميسان جامعة471.0للبنات االهلية شذر عمار الدكتور ثانويةميسانتطبيقيياسين الرزاق عبد عقيل رفل86833281852086005

الزراعة كلية/ميسان جامعة471.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيحسن راشد مطشر بتول86834281852068011

الزراعة كلية/ميسان جامعة470.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيكاطع مجبل عالء هديل86835281852055077

الزراعة كلية/ميسان جامعة470.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعودة زامل خضير عذراء86836281852055049

الزراعة كلية/ميسان جامعة469.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيحسان مجيسر كاظم رقية86837281852083006

الزراعة كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيمعيدي علي حسين الهدى نور86838281852069047

الزراعة كلية/ميسان جامعة468.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيعجيد قاسم كريم آالء86839281852055001

الزراعة كلية/ميسان جامعة467.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيشجاي غازي فيصل اللطيف عبد86840281851012035

الزراعة كلية/ميسان جامعة467.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيمحمد عامر محسن تقى86841281852070011

الزراعة كلية/ميسان جامعة467.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيزمام صابر عارف سارة86842281852067012

الزراعة كلية/ميسان جامعة465.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيخلف منسي عباس الهدى نور86843281852069048

الزراعة كلية/ميسان جامعة465.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيحسين مهدي جبار مريم86844281852081040

الزراعة كلية/ميسان جامعة465.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانتطبيقيثجيل وطن مكي يقين86845281852087003

الزراعة كلية/ميسان جامعة465.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيعلي عبد لطيف مصطفى نبا86846281852070061

الزراعة كلية/ميسان جامعة464.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخليف حمد علي مصطفى86847131851030079

الزراعة كلية/ميسان جامعة463.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيكاظم هاشم مزهر رغد86848281852077027

الزراعة كلية/ميسان جامعة463.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيعلي منكر ريسان كرار86849281851002060

الزراعة كلية/ميسان جامعة463.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيموسى المجيد عبد ثائر تمارا86850281852078011

الزراعة كلية/ميسان جامعة462.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيدفار حسن علي شهد86851281852064006

الزراعة كلية/ميسان جامعة462.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيليلو كعيبر علي حيدر86852281851104020

الزراعة كلية/ميسان جامعة461.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيالزم حمدان النبي عبد حوراء86853281852059007

الزراعة كلية/ميسان جامعة460.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيروكان حمد شاكر كوثر86854281852072010

الزراعة كلية/ميسان جامعة460.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيعلي إسماعيل احمد الحمزه86855281851006018

الزراعة كلية/ميسان جامعة459.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيجبر خالف حميد اوسام86856281852090004
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الزراعة كلية/ميسان جامعة459.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيحنتوش عاتي الرضا عبد كوثر86857281852072011

الزراعة كلية/ميسان جامعة459.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيعباس هللا عبد ناجي زهراء86858281852051029

الزراعة كلية/ميسان جامعة459.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيغيالن حمود كريم انس86859281851009009

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيبدن خزعل طالب رشا86860281852061006

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيمحسن فرج حامد بنين86861281852065005

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيبيان كبر خلف حسين86862281851044031

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيمهدي داود محمود البنين ام86863281852069004

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيعالي حسن شهيد فاطمة86864261852109024

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيصالح طرف محمد حسين86865281851151161

الزراعة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيحسين جبار عباس بتول86866281852075005

الزراعة كلية/ميسان جامعة457.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيجبر جاسم علي كرار86867281851011099

الزراعة كلية/ميسان جامعة457.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيثويني هللا جار صادق علياء86868281852063022

الزراعة كلية/ميسان جامعة456.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيجناني لفته طرازي نوره86869281852068058

الزراعة كلية/ميسان جامعة455.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيجاسم جبار الستار عبد مريم86870281752070043

الزراعة كلية/ميسان جامعة455.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحسين علي احمد غفران86871281852062040

الزراعة كلية/ميسان جامعة455.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيعلي فيصل عالء هدى86872281852071030

الزراعة كلية/ميسان جامعة455.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقييعكوب خزعل عقيل حوراء86873281852052018

الزراعة كلية/ميسان جامعة454.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيمشري جابر مطر فاطمه86874281852070049

الزراعة كلية/ميسان جامعة454.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيعودة قاسم حسين ابتهال86875281852064001

الزراعة كلية/ميسان جامعة454.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيفرج هللا عبد مسير الهام86876281852051011

الزراعة كلية/ميسان جامعة453.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيالزهره عبد الحسين عبد علي صادق86877281851001067

الزراعة كلية/ميسان جامعة453.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيشري ثويني سعدون رباب86878281852077025

الزراعة كلية/ميسان جامعة452.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيحسين جوحي هاشم شمس86879281852052028

الزراعة كلية/ميسان جامعة451.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيوالي شندي احسان فاطمه86880281852063025

الزراعة كلية/ميسان جامعة451.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيشفلح صابر حسن ديانا86881281852050024

الزراعة كلية/ميسان جامعة451.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيحمد غانم شامل سجى86882281852072007

الزراعة كلية/ميسان جامعة451.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيحميد كاظم جواد حسن86883281851023003

الزراعة كلية/ميسان جامعة450.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيمحيسن موسى عدنان يقين86884281852077112

الزراعة كلية/ميسان جامعة449.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقينعمه كامل ناجي زهراء86885281852068027

الزراعة كلية/ميسان جامعة449.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيعلي غليم فيصل مصطفى86886281851020043

الزراعة كلية/ميسان جامعة449.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسين عزيز حسين صادق86887281851001065

الزراعة كلية/ميسان جامعة446.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخضير عبد نجم علي86888141851049020

الزراعة كلية/ميسان جامعة445.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحسن خوير قاسم منتظر86889281851017078

الزراعة كلية/ميسان جامعة445.0للبنات التحرير ثانويةميسانتطبيقيبيجان مهدي رائد هيلين86890281852057016

الزراعة كلية/ميسان جامعة444.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيحميدي الزهرة عبد ناظم علي86891281851012050

الزراعة كلية/ميسان جامعة443.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيفليح جبار غازي زهراء86892281852051024

الزراعة كلية/ميسان جامعة442.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيحسن جويد جعفر غدير86893281852077069

الزراعة كلية/ميسان جامعة442.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيعبد محمود علي فاطمة86894281852069038

الزراعة كلية/ميسان جامعة441.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيمحمد مهدي قحطان مصطفى86895231851173053

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة554.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيكاظم عريبي باسل زهراء86896281822061019

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة553.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيراهي كريم عالوي عباس86897281821039023

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة545.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيداخل كطافة سالم مهدي86898281821019094

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة543.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيجواد محمد صباح جمال جواد محمد86899281821001039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة543.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيعليوي كاطع الرضا عبد عباس86900281821046030
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة542.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيثامر برهان رحيم علي86901281821004079

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة540.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيسعد عباس محمد مرتضى86902281821022083

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة538.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيالزم جمعة جمال بان86903281822073011

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة537.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيحمود سلمان غازي حوراء86904281822077023

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة536.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيعاصي حمدان صبري جعفر86905281821001012

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة535.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيمطلق ساري شهيب احمد86906281821027003

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة533.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحمود كريم محسن سجاد86907281821027029

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة529.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيزبون الرزاق عبد الوهاب عبد مجتبى86908281821004099

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة528.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيماجود عيدان صباح بتول86909281822073012

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة524.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيسويف شتيت مزهر حسين86910281821015017

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيسلمان كاظم علي زهراء86911281822055027

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيحنون محسن صبار مهدي86912281821004124

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحتروش حواش فريح زهراء86913281822058015

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيراضي غازي حمود هبه86914281822095047

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيداغر محمد سعد حنان86915281822056018

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيجبر رحيم حسن مرتضى86916281821022080

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة521.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيبشير سليم مساعد عباس86917281821002048

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة521.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبياحمد سعدون محمد سمية86918281822077046

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة520.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيدعيم مختاض فرحان صادق86919281821019042

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة519.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيسلمان عباس كامل زينب86920281822077042

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة519.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيمخوضر نفل جمعة حمزة86921281821012018

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة519.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجارح مطرود االمير عبد زينب86922281822050043

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجاسم حسين علي ريام86923281822070019

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة517.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيشايع كاظم جبار زينب86924281822092038

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة516.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيكاظم الزم منير كرار86925281821046044

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة516.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبياحمد جاسب ماجد صادق86926281821004065

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة515.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيزغير محمد الرضا عبد حيدر86927281821104016

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة514.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجاسم حرب وصفي زينب86928281822062063

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة512.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيكاطع عطية سلمان زهراء86929281822064010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0الخارجيونميسانادبيكرم محمد باسم محمد86930281821400030

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيزنيد جانم جميل وسام86931141821003144

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيمحيبس محمد مطير كوثر86932281822095039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة510.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبياليج جودة قاسم كرار86933281821106016

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة509.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحنتوش عزرة محمد حسن86934281821027014

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة508.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيضباب مشكور سعد موسى86935281821027067

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة508.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمحمد قاسم محمد علي86936281821151147

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة507.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيياسين عبد عالء مصطفى86937281821046059

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة506.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجبر كاظم محمد زهراء86938281822070024

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة506.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيحسن منخي احمد علي86939281821002050

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة505.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيطاهر كريم عباس خالد86940281821007016

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيمحمد موسى جواد زينب86941281822088028

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة504.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيعفات جريم هاشم احمد86942281821151018

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة504.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيهبيش قاسم رحيم حسين86943281821027016

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة504.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيجباره ديوان فارس كرار86944281821012041
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة502.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعباس احمد اياد هدى86945281822055071

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة502.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيجابر صدام علي صادق86946281821021014

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة502.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيلفته فرحان احمد فاطمة86947281822056070

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة502.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيلعيبي ارحيمة ناصر كرار86948281821021030

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيموسى عباس فاضل عباس86949281821002047

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيكاظم جواد علي حسين86950281821018024

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيناصر سيد الجليل عبد سجاد86951281821033009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحمود عايز راضي وجدان86952281822062110

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيلفتة رمل علي حوراء86953281822072010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيدوش عنيد سعد غفران86954281822092061

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعبيد الصاحب عبد صفاء زهراء86955281822073034

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيطعمه جبار الزهرة عبد دعاء86956281822066011

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيالوهاب عبد الرحمن عبد علي صابرين86957281822088039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيصانت جبار رحيم كوثر86958281822072033

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة499.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيغياض رشك سالم زينب86959281822074010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة497.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيفليح هاشم حميد علي86960281821011038

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة497.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانادبيمطر كاظم حسين نرجس86961281822087012

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيغضبان صالح مهدي محمد86962281821027062

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيمجيد سعدون قصي لبنى86963281822091046

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيغليم عباس فاضل رسل86964281822056024

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة495.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيعكاب حسن احمد غيث86965281821016044

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة495.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيمسلم جبار رحيم كرار86966281821103010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة495.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيصادق رحيم علي محمد86967281821046053

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة494.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيفليح هاشم سلمان مالك86968281821019065

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة494.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيماجد حسين صادق ايات86969281822056009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحسين الحسن عبد علي الهدى نور86970281822062103

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمحمد صالح جبار حيدر86971281821004039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيحمد ماجد حامد امير86972281821002011

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيسلومي شايع عبود نورا86973281822077074

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعويز عيدان سالم ضحى86974281822062072

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة492.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيكسار اهويل صبيح كرار86975281821027051

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة492.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيكماش ازغير حسن زينب86976281822062050

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة492.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيهللا عبد حرز كاظم موسى86977281821004126

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة490.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيشريجي داود هلول مصطفى86978281821016065

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة490.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيمناتي حمود كامل علي86979281821022061

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعذافه خلف جمعه مريم86980281822062088

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة489.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيدوحي جبار ستار زينب86981281822088029

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة487.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمزعل شنيشل سالم زينب86982281822077038

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة487.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيالحسن عبد كاظم فرحان عالء86983281821012032

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة487.0للبنات البيان اعداديةميسانادبينعمه مهنا مالك الهدى نور86984281822078048

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة486.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجاسم األمير عبد حارث مريم86985281822062089

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة486.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبياجياد حمدان عودة سمر86986281822072026

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة568.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيمحيبس فرحان عدنان العابدين زين86987281841017006

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة533.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيحمود عذافه علي محمد86988281841039025
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيازبين حسن جواد شيماء86989281842062040

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة520.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيمحسن ناجي علي مريم86990281842059103

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة520.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيالحسن عبد عبود علي زهراء86991281842052037

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة512.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيداود جبار حيدر غسق86992281842069043

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعلي محمد هادي علي86993281841006088

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيجارح مطرود االمير عبد مريم86994281842050051

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة501.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيمحمد جاسم علي احمد86995281841009005

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيكويطع خيون الحسين عبد سعد86996281841018015

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيشويع الواحد عبد ابراهيم استبرق86997281842070003

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة494.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعبيد حسن نعيم صابرين86998281842069039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيراضي عبيد ثويني حسين86999281841151042

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة493.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيموسى جواد حامد سجى87000281842068030

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة492.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيخضير الرحيم عبد عباس هدى87001281842190093

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة491.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيجيجان عبد سامي محمد87002281841001097

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة490.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيرسن درباش ناصر معصومة87003281842190083

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيجبر علي الحسين عبد قاسم87004281841018021

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة481.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيفريد نعيم كاظم بنين87005281842083005

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيسدير هللا عبد سالم هدى87006281842070059

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة478.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيبوحي عطيه رمضان عون87007281841018019

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة478.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحريجة لفته الكريم عبد رسل87008281842190032

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة478.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائييوسف خليفة محمد المجتبى87009281841009009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة478.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيسعد حميد هاشم ابتهال87010281842059010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة477.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيفزع ياسر عاي مرتضى87011281841151200

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة476.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيحسن فليح خالد علي87012281841006079

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة471.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيصخي جبار علي نور87013281842083034

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة469.0للبنات العدل ثانويةميساناحيائيمحسن كاظم محسن فاطمة87014281842082016

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة469.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم عبيد الكريم عبد رسل87015231842271110

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة467.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائينايف خالد محمد ساره87016101842221032

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة463.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان سالم سعد مرتضى87017131841034050

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة463.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيعذير علي جابر غفران87018281842068038

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة462.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالجليل نمر لفته ساره87019161842383061

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة460.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيعاشور جبار صبيح فرات87020281842064017

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة460.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيعزيز برهان علي نرجس87021281842050054

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة460.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيسعدون كريم شاكر اكرم87022221841307014

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة460.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيباجي صاحب عباس زينب87023221842311026

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة460.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائينصيف حسين علي كرار87024261841018031

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة458.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيشلش سعيد لؤي تبارك87025281842054010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة457.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد منذر نعمان رغد87026251842062206

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة456.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمزعل الرحيم عبد علي مريم87027221842321047

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة455.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيمحمد جابر خضير كرار87028281841012038

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة455.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعلي حسين عالء فاطمة87029281842190068

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة451.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيجخيور جبار حيدر ندى87030281842051049

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة450.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميساناحيائيمدهلي الرضا عبد كاظم غدير87031281842089004

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة450.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجوخان خالوي الحسن عبد صادق87032221841028035
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة449.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيبدن جبار سعد زنان شاه87033281842083022

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة449.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيسرحان دايخ طالب مصطفى87034211841273032

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة449.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيجويد حسين طالب فاطمة87035281842055055

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة448.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيفرج سعد محمد الهدى نور87036281842081044

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة443.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحسين هاشم عذاب حسنين87037231841038024

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة442.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيعلوان حسن فالح وسام87038281841150007

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة441.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعوده هادي عالوي اسيل87039241842220019

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة440.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيخيون سالم كريم عباس87040281841030007

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة440.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد عذيب حسن شهد87041151842056046

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة440.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد رضا محمد كريم تقوى87042251842084138

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة440.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيمضخور خضير ابراهيم سعاد87043161842175021

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة439.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيعطش كاظم عماد مرتضى87044241841053022

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة439.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد طالب عالء حسن87045251841122049

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة439.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيرؤوف أحمد علي كرار87046281841039020

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة438.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائييعكوب خزعل اسماعيل حسنين87047281741012010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة438.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيموسى كرم محمد مرتضى87048281841151203

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة538.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيزغير رشك مجبل حيدر87049281851016048

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة523.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيالزهرة عبد محسن محمد شهد87050281852051050

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة522.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيحسن جعاتي خلف حنان87051281852190009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيسلمان داود صالح مروه87052281852068049

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة511.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيعلي سلمان عماد شهد87053281852068039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة506.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيناصر فعل خلف صابرين87054281852070041

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة505.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيكاظم ازياره باني زينب87055281852050039

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة500.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحميدي الهيل ابو صباح الفقار ذو87056281851001049

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة498.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيرسن سعيد جبار كوثر87057281852077086

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة497.0للبنات االهلية شذر عمار الدكتور ثانويةميسانتطبيقيقاسم خزعل علي دينا87058281852086004

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة497.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعوده جوحي رعد حسن87059281851044023

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيكودي جاسم عقيل فاطمة87060281852069037

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة496.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيصالح خشين موسى تهاني87061281852077019

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة495.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيحسن رمضان سلمان فاطمة87062281852064008

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة494.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيالزم جبار ستار مرتضى87063281851017066

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة492.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيلفته كاظم جبار الدين تاج87064281851018010

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة491.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان محمد قاسم علي87065161751068022

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة491.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحميدي الهيل ابو عزيز حمودي87066281851001044

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة491.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن شياع محسن حسين87067161851110021

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة489.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيواوي خيكان كريم رسل87068281852083005

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة488.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيحسن الجليل عبد طالب زهراء87069281852069023

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة488.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعلي رضا هاشم مهند87070161851001195

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة486.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيبردان عثمان نوماس علي87071281851151400

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة484.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيمراد فتين هاشم قاسم87072281851104041

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة484.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيحسن سلمان حميد أسعد87073221851049003

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقياسيمر خنجر كريم سجاد87074281851104030

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيعبد كاظم حيدر البنين أم87075161852252001

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيمجيد احمد عائد محمد87076281851008111
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيمحمد بداي محمد زهراء87077281852051028

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيسعيد كريم حيدر فاطمه87078281852071023

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة483.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيغافل الزم جبار علي87079281851021033

التربية كلية/ميسان جامعة653.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيبالسم رستم مهدي فاطمه87080281822077060

التربية كلية/ميسان جامعة639.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيدرباش حافظ الزهرة عبد نوره87081281822077075

التربية كلية/ميسان جامعة638.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجاسم صالح فؤاد زهراء87082281822056035

التربية كلية/ميسان جامعة636.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيالعباس عبد غانم حامد زينب87083281822090017

التربية كلية/ميسان جامعة632.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجابر مري مويح حوراء87084281822077024

التربية كلية/ميسان جامعة630.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيعلي عبد العيبي جبار زهراء87085281822082010

التربية كلية/ميسان جامعة627.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيسلطان شراتي عزيز حسين87086281821015015

التربية كلية/ميسان جامعة626.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيجوحي حميد باسم الهدى نور87087281822082023

التربية كلية/ميسان جامعة625.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحاجم لطيف صادق زينب87088281822056043

التربية كلية/ميسان جامعة625.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعامر محمد نادم زهراء87089281822050036

التربية كلية/ميسان جامعة624.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيرشاد مطشر علي زينب87090281822092045

التربية كلية/ميسان جامعة624.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيتقي حسين عباس علياء87091281822063036

التربية كلية/ميسان جامعة620.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعلي غنتاب عوده امل87092281822088007

التربية كلية/ميسان جامعة615.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعباس رسن جمعة ابتهال87093281822055004

التربية كلية/ميسان جامعة615.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيحسن الرضا عبد السالم عبد زهراء87094281822080014

التربية كلية/ميسان جامعة614.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحسين جمعه عدنان فاطمه87095281822062082

التربية كلية/ميسان جامعة614.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيفليح جبارة كريم سجاد87096281821015028

التربية كلية/ميسان جامعة613.0للبنين كميت اعداديةميسانادبياالمير عبد محسن عالء حسين87097281821015016

التربية كلية/ميسان جامعة613.0الخارجياتميسانادبيفراك عوده السالم عبد حنين87098281822401007

التربية كلية/ميسان جامعة607.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيربيع صدام صادق ايمان87099281822050005

التربية كلية/ميسان جامعة607.0الخارجيونميسانادبيمعيبد كزار ماجد علي87100281821400019

التربية كلية/ميسان جامعة607.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيفرعون محمد مرتضى العابدين زين87101281821045011

التربية كلية/ميسان جامعة604.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيمحمد قاسم احمد سجاد87102281821106009

التربية كلية/ميسان جامعة603.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجبار شهاب نعيم فاطمة87103281822056075

التربية كلية/ميسان جامعة603.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعبد ابراهيم الكريم عبد الهدى نور87104281822062102

التربية كلية/ميسان جامعة602.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيكزار حميد سالم عيسى87105281821027047

التربية كلية/ميسان جامعة600.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيسعد علوان رحيم تغريد87106281822057006

التربية كلية/ميسان جامعة600.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيوريوش اعطيه حسن طيبة87107281822066021

التربية كلية/ميسان جامعة599.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيحميد سالم محمد زينب87108281822061030

التربية كلية/ميسان جامعة599.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعداي محمد فاضل فاطمة87109281822093053

التربية كلية/ميسان جامعة599.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعاشور دري جاسم نضال87110281822088055

التربية كلية/ميسان جامعة598.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيعزيز حسون هاشم فاطمه87111281822095037

التربية كلية/ميسان جامعة598.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيهندال دعيج لفته بيداء87112281822088016

التربية كلية/ميسان جامعة598.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيسبتي علوان كريم حنان87113281822061014

التربية كلية/ميسان جامعة596.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيمحسن محمد جاسم عذراء87114281822074012

التربية كلية/ميسان جامعة594.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيعكاب سبتي محمد زهراء87115281822064013

التربية كلية/ميسان جامعة592.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيعلي محيسن شاكر ابتهال87116281822077002

التربية كلية/ميسان جامعة592.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمحمد حسون علي عذراء87117281822077051

التربية كلية/ميسان جامعة592.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيسيد جعيول سليم سجى87118281822051026

التربية كلية/ميسان جامعة592.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعلي منشد كريم زهراء87119281822073041

التربية كلية/ميسان جامعة590.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيكباشي فندي نعيم ايالف87120281822056012
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التربية كلية/ميسان جامعة589.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيسلمان االمير عبد ميثم زهراء87121281822050035

التربية كلية/ميسان جامعة589.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحريب علي احمد زهراء87122281822050018

التربية كلية/ميسان جامعة587.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيعاشور جاسم محمد الهدى نور87123281822063054

التربية كلية/ميسان جامعة586.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيسالم خلف ماجد زهراء87124281822091024

التربية كلية/ميسان جامعة585.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعبود ازويد احمد نور87125281822056091

التربية كلية/ميسان جامعة584.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجاسم حمود خالد وفاء87126281822062112

التربية كلية/ميسان جامعة584.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيتقي فرحان رسن فرحان87127281821103008

التربية كلية/ميسان جامعة584.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيبريسم ثجيل جاسب هدى87128281822055072

التربية كلية/ميسان جامعة583.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيحميدي حسن هاشم فاطمه87129281822077061

التربية كلية/ميسان جامعة583.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيزبون كريدي غازي فاطمة87130281822103006

التربية كلية/ميسان جامعة583.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيطالل صيوان هللا عبد زينب87131281822071030

التربية كلية/ميسان جامعة583.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجاسم فرج حسين بنين87132281822062013

التربية كلية/ميسان جامعة583.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبياذريع جاسم محمد كوثر87133281822092068

التربية كلية/ميسان جامعة582.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيسيد عجيل محسن ميعاد87134281822063050

التربية كلية/ميسان جامعة582.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيعويد جهاد حيدر الهدى نور87135281822051051

التربية كلية/ميسان جامعة581.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيمعيدي نعيم كاظم سارة87136281822070036

التربية كلية/ميسان جامعة581.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبياسماعيل حرير محمد جمانه87137281822094013

التربية كلية/ميسان جامعة581.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحسن هاتو محمد زهراء87138281822056037

التربية كلية/ميسان جامعة581.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيدنبوس عبد موشي هديل87139281822062108

التربية كلية/ميسان جامعة580.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيطويرش حاتم زيدون المصطفى87140281821002010

التربية كلية/ميسان جامعة580.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيطارش توفيق سعدون اميره87141281822080003

التربية كلية/ميسان جامعة580.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيرضا نازل الحسين عبد المطلب عبد87142281821005025

التربية كلية/ميسان جامعة580.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيسعيد سالم صبيح عذراء87143281822055042

التربية كلية/ميسان جامعة580.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبينجم ماذي نيروز ندم87144281822051047

التربية كلية/ميسان جامعة579.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيهاشم سلمان نعمه امال87145281822062007

التربية كلية/ميسان جامعة579.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيثجيل محسن جاسم نور87146281822074022

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمجدي حمود زوير هبه87147281822077076

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيدرويش محسن احمد زهراء87148281822051017

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيامين جاسم عماد ايات87149281822051003

التربية كلية/ميسان جامعة578.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيمديخيل خلوهن خالد الرزاق عبد87150221821226013

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيعبيد سعيد رحيم رانيا87151281822078016

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيصابر مناحي مرهج كفايه87152281822088050

التربية كلية/ميسان جامعة577.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمحمود الزهره عبد المهدي عبد زينب87153281822062053

التربية كلية/ميسان جامعة577.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجبر رحمه عبد زينب87154281822062055

التربية كلية/ميسان جامعة576.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيرسن حريز محمد علي87155281821010040

التربية كلية/ميسان جامعة576.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيشويلي حسين ياسر حسن87156221821067007

التربية كلية/ميسان جامعة575.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيفليح علي سالم سامي87157281821102020

التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعباس فيصل مالك الهدى نور87158281822073074

التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيفالح لعيبي خالد طيبة87159281822058033

التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيكاطع عودة عبود زهراء87160281822073036

التربية كلية/ميسان جامعة573.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيمحمد ليلو محمد السجاد علي87161281821102025

التربية كلية/ميسان جامعة572.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيغضيب فانوس كريم رقية87162281822061017

التربية كلية/ميسان جامعة572.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيخلف حوشي عباس نبأ87163281822056087

التربية كلية/ميسان جامعة571.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيالزم وادي عطوان بتول87164281822062011
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التربية كلية/ميسان جامعة570.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيصحن زهراو حسن هاجر87165281822050084

التربية كلية/ميسان جامعة570.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعطيوي هللا عبد سالم غاده87166281822057021

التربية كلية/ميسان جامعة570.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيكريم حسين علي رباب87167281822077028

التربية كلية/ميسان جامعة569.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعلوان يحيى محمد توحيد87168281822091012

التربية كلية/ميسان جامعة568.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعطيوي زايد فالح مريم87169281822062093

التربية كلية/ميسان جامعة568.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيمشلوش شبل رسن نور87170281822056095

التربية كلية/ميسان جامعة568.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيمصارع شاتول حسين مهدي87171221821046025

التربية كلية/ميسان جامعة568.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجاسم مجيد كريم غفران87172281822088044

التربية كلية/ميسان جامعة567.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيشبر علي دينار احمد87173281821017001

التربية كلية/ميسان جامعة567.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحسين فارس حسين سجى87174281822050052

التربية كلية/ميسان جامعة567.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيمصطفى محمد حسام شيماء87175261822081019

التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيشاطي ارجيان كامل زهراء87176281822080015

التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمجدي حمود صالح رجاء87177281822077029

التربية كلية/ميسان جامعة565.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيرسن حنون ذياب ابراهيم87178221821222001

التربية كلية/ميسان جامعة565.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيعلي كباشي سالم محمد87179281821015056

التربية كلية/ميسان جامعة565.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمحمد جاسم علي زينب87180281822062056

التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيزوير كريم كامل زينب87181281822050047

التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيرسن فالح رحيم بنين87182281822061009

التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيمحمد حسين جمعة ايات87183281822051002

التربية كلية/ميسان جامعة563.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيحسين فاخر حسين الكبرى زينب87184281822094030

التربية كلية/ميسان جامعة562.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيكاظم علي يوسف اسراء87185281822094002

التربية كلية/ميسان جامعة562.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيالحسن عبد بشت احمد ضحى87186281822080029

التربية كلية/ميسان جامعة561.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيحسن جبار صبيح فاطمة87187281822082017

التربية كلية/ميسان جامعة561.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيعلي عبد امهاوي علي احمد87188281821046004

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيحسوني خليف زيدان زهراء87189281822077033

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيثاني كاظم محمد نوران87190281822090056

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعواد نايف شالل زينب87191281822088030

التربية كلية/ميسان جامعة559.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيمنيثر الرضا عبد علي غدير87192281822095032

التربية كلية/ميسان جامعة559.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيامين جاسم جمال زينب87193281822051022

التربية كلية/ميسان جامعة558.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيتقي محمد عاصم زينب87194281822057016

التربية كلية/ميسان جامعة558.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمطشر زويد هللا عبد اخالص87195281822062001

التربية كلية/ميسان جامعة558.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيسعد شنتة الزهرة عبد محمد87196281821045026

التربية كلية/ميسان جامعة558.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيكمر سعدون احمد الهدى نور87197281822070059

التربية كلية/ميسان جامعة557.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيدرجال فالح جبار مريم87198281822077067

التربية كلية/ميسان جامعة556.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيالماري حسين صالح حسين87199281821039014

التربية كلية/ميسان جامعة556.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيداخل مانع هاشم هدى87200281822095049

التربية كلية/ميسان جامعة556.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجبارة علي عبد علي زينب87201281822050044

التربية كلية/ميسان جامعة555.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيعيدان عجمي مسلم هيفاء87202281822077077

التربية كلية/ميسان جامعة554.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيفهد شياع جالل سالي87203281822073051

التربية كلية/ميسان جامعة554.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعاشور مفرج حسن انتصار87204281822088010

التربية كلية/ميسان جامعة553.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيلفتة صبر صاحب صادق87205281821106012

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيرضيو محمد االمير عبد اية87206281822050004

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنات العدل ثانويةميسانادبياعوج عبود حسن كوثر87207281822082020

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيمحمد قاسم فيصل الهدى نور87208281822080038
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التربية كلية/ميسان جامعة552.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيسلمان قاسم حسن عذراء87209281822063035

التربية كلية/ميسان جامعة552.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجاسم محمد رحيم سجى87210281822070041

التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيسعيد مهدي باسم احمد87211281821004001

التربية كلية/ميسان جامعة551.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيحاتم فيصل رزاق منتظر87212281821103015

التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيصالح مري الواحد عبد غدير87213281822092060

التربية كلية/ميسان جامعة550.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيسعيد حداد الكريم عبد زهراء87214281822094024

التربية كلية/ميسان جامعة550.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيعجالن خلف الحسين عبد حوراء87215281822066010

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيطلفاح محمد كريم حسين87216281821046016

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيسالم زهراو فرحان تبارك87217281822051009

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيسبهان زامل راضي كوثر87218281822077064

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيثويني الواحد عبد جعفر نورا87219281822090055

التربية كلية/ميسان جامعة548.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيمحيسن حسين رحيم حمزة87220281821016016

التربية كلية/ميسان جامعة548.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمهدي الخالق عبد عالء الهدى نور87221281822073073

التربية كلية/ميسان جامعة548.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيوثيج حسن صباح زهراء87222281822067014

التربية كلية/ميسان جامعة548.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعلوان قاسم خلف ايه87223281822092013

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعلوان هاشم عمار ايه87224281822091007

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحسين موحي كامل مريم87225281822050072

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحبيب حسين رضا غفران87226281822071038

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجبر خميس جاسب سجى87227281822070040

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعلي غنتاب عوده ليلى87228281822088052

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجبر حبيب الزهرة عبد غصون87229281822088043

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيخضير ساجت قاسم زهراء87230281822073039

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيكاشون حليشد سيد شيرين87231281822090025

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيمزعل حيدر جاسم زينب87232281822082012

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيمزبان خزعل كاظم الهدى نور87233281822091053

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيصالح جبر علي صادق87234281821019041

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيعاتي عباس منذر الصمد عبد87235281821007026

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحسين مذكور جميل نغم87236281822091051

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيمزعل شنيشل محمد زهراء87237281822057015

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيوحش غافل شاكر وائل87238221821067046

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيعباس نصار الحسين عبد زهراء87239281822080013

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيشابث ياسين علي احمد87240281821011005

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيصابر علوان كاظم بتول87241281822094008

التربية كلية/ميسان جامعة544.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيمحمد عباس قاسم بتول87242221822413006

التربية كلية/ميسان جامعة544.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيحجي شيحان عالء رحاب87243281822077030

التربية كلية/ميسان جامعة544.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيخميس علوان احمد فاطمه87244281822094041

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعاشور دري قاسم صابرين87245281822088040

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمنشد الرزاق عبد محمد بشار87246281821004012

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجعفر طاهر عباس زينب87247281822088032

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيكاطع كريم حبيب ايات87248281822092009

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيسدخان حسن صاحب مرتضى87249281821039043

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيسلطان واحد رافد سجاد87250281821011027

التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيخلف جاعد ضياء نور87251281822062105

التربية كلية/ميسان جامعة541.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيمحمد هاشم خليل هاشم87252281821106020
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التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيخشين حسين رزاق نرجس87253281822051048

التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيطاهر هللا عبد طالب فاطمة87254281822066025

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيخالوي محسن خالد ندى87255281822062098

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيحسين الزهره عبد كاظم غسق87256281822063038

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجبر حسين ليث اديان87257281822050002

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيحنون زامل خالد ساهرة87258281822072024

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيجبار معيدي كاظم زهراء87259281822061022

التربية كلية/ميسان جامعة539.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجهلول ادعير كاطع زينب87260281822056048

التربية كلية/ميسان جامعة539.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيغيالن قاسم علي ساره87261281822091030

التربية كلية/ميسان جامعة539.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيطاهر حنون محمد رباح87262221821086026

التربية كلية/ميسان جامعة539.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيجعفر حسن فالح فاطمه87263281822080034

التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيعباس زاير النبي عبد حسين احمد87264281821101001

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيبرهان جمعه حيدر الهدى نور87265281822092072

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيكاظم جعفر خالد فاطمه87266281822057026

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيخضير حافظ حسون زينب87267281822062051

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيمعارج عويد كريم غفران87268281822070052

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيجريح وداي سليم زهراء87269281822073031

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيحمود حسين جبار هدى87270281822073075

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد سالم سالم اسيا87271151822053003

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيالزهرة عبد صبيح الزهرة عبد ابرار87272281822088001

التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيالكريم عبد خزعل السادة عبد دالل87273281822070014

التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيخضير رحيمه عوده عبير87274281822056068

التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجودان قاسم صالح دعاء87275281822088022

التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيمذكور محمد قاسم الزهراء نور87276281822070058

التربية كلية/ميسان جامعة535.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيسلمان عبود علي رقيه87277281822095009

التربية كلية/ميسان جامعة534.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيحسن الكاظم عبد حميد محمد87278281821005048

التربية كلية/ميسان جامعة534.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيساجت نعيمه سالم مريم87279281822063045

التربية كلية/ميسان جامعة534.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيخريبط عبد جبار ميس87280221822388017

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبييونس الجبار عبد محمد نور87281281822064031

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيعسل عويد سالم معصومة87282281822051045

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيفريح عيال فرحان زهراء87283281822063020

التربية كلية/ميسان جامعة533.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيحسوني مناتي خميس حسن87284281821104007

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيمحمد حسن احمد زينب87285281822080018

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيطعمة دعير وليد هللا عبد87286161821027026

التربية كلية/ميسان جامعة532.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيمشكور سعد كريم اديان87287281822092002

التربية كلية/ميسان جامعة531.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيياسين علي اياد فاطمه87288281822062078

التربية كلية/ميسان جامعة531.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيطاهر حسن امير فاطمة87289281822056071

التربية كلية/ميسان جامعة531.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيخيون جاسم علي عذراء87290281822091038

التربية كلية/ميسان جامعة530.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيعاشور رزوقي شهاب زينب87291281822070029

التربية كلية/ميسان جامعة530.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيفلحي علي حيدر رسل87292281822078018

التربية كلية/ميسان جامعة530.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيمحمد جاسم محمد عباس87293281821046033

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيكاظم جعفر خالد غفران87294281822057025

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعلي حسين جبار نبأ87295281822057034

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيبلعوط محمد حسن زينب87296281822050038
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التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيحسوني كاطع حيدر فاطمه87297281822094044

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيشواي فهد طارق حسين87298281821019015

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعلي رحمه كاظم زينب87299281822062060

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيطعيمة عاشور علي حسن87300281821046010

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعواجه الزهرة عبد سعد بنين87301281822061010

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات كميت ثانويةميسانادبينادر صبري سالم سارة87302281822067017

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبينعمة الكريم عبد كاظم اسراء87303281822072001

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعامر محمد الستار عبد مريم87304281822055055

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيهللا فرج حسين كاظم فاطمة87305281822061046

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات البتول ثانويةميسانادبييونس بدن محمد ايات87306281822056011

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيلفته قاسم خيري ساره87307281822091029

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيوشيح سرحان كريم زهراء87308281822088026

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيراهي قادر فراس علي87309221821311044

التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيخريبط الرحمن عبد رافع براء87310281822063008

التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيمحمود جاسم االمير عبد فاطمة87311281822061045

التربية كلية/ميسان جامعة672.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيعجيل ملوح محمد الهدى نور87312281842081045

التربية كلية/ميسان جامعة666.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيالحسن عبد نعمة محمد الزهراء نور87313281842055074

التربية كلية/ميسان جامعة654.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيلعيبي علي كريم زهراء87314281842055037

التربية كلية/ميسان جامعة631.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيجعفر حسن طارق ضحى87315281842050035

التربية كلية/ميسان جامعة620.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيخلف حسين محمد علي87316281841012036

التربية كلية/ميسان جامعة617.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيماذي رحيمة بشير زهراء87317281842060017

التربية كلية/ميسان جامعة607.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيراضي محمد جاسم زهراء87318281842051018

التربية كلية/ميسان جامعة601.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيرزوقي عذار محمد علي87319221841018045

التربية كلية/ميسان جامعة588.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائينعيمة الرضا عبد جودة زينب87320281842073020

التربية كلية/ميسان جامعة585.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعبيد عبار عدنان اديان87321221842164002

التربية كلية/ميسان جامعة584.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيجبر خماس محمد زهراء87322281842063022

التربية كلية/ميسان جامعة584.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيقاسم الحسين عبد علي مصطفى87323281841009056

التربية كلية/ميسان جامعة575.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيكطل نعيم وسام سجاد87324221841067029

التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيعواد دهيم الحسين عبد رسل87325281842055018

التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد سعد جالب هيثم87326221841019168

التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنات الشيماء ثانويةميساناحيائيجبر هللا عبد عمار زهراء87327281842075009

التربية كلية/ميسان جامعة562.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيسعد محمد هاشم علياء87328281842104008

التربية كلية/ميسان جامعة561.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيشالكة رسن عبد زهراء87329281842058022

التربية كلية/ميسان جامعة561.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيحسن علوان المناف عبد فاطمة87330281842070046

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسالم عطا محمد عيسى87331221841031099

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيسلمان عودة كريم زهراء87332281842069026

التربية كلية/ميسان جامعة559.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائييوسف المهدي عبد صالح انمار87333281841006027

التربية كلية/ميسان جامعة558.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيحميدي غانم مظهر مي87334281842066030

التربية كلية/ميسان جامعة556.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيصخي جاسم اكرم حسين87335221841307034

التربية كلية/ميسان جامعة555.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيالحسن عبد كريم فاضل رفل87336281842069022

التربية كلية/ميسان جامعة554.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيحرفش حسن رائد حوراء87337281842064005

التربية كلية/ميسان جامعة554.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميساناحيائيحسن فريح كريم حمزة87338281741044009

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيعبد جاسم جمال فاطمه87339281842063034

التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائينوشي خلف غازي فاطمه87340281842077023
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التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيحمود فرهود محمد هللا حمد87341281841007013

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيكاظم حسين ناصر فاطمه87342281842063044

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيعليوي حسين علي اخالص87343281842055003

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيالخان عبد الرضا عبد رحيم عذراء87344281842083025

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائييونس هللا عبد غالي أحمد87345241841046002

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيكاظم لهيمد محسن هديل87346281842065050

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيعبود كاظم الحسين عبد زهراء87347281842074022

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيرسن حسين سامي الضحى شمس87348281842083023

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيمخرب جلوب حميد فاطمة87349281842069044

التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيحسن كريم علي زهراء87350281842060021

التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيجودة خماس علي فاطمة87351281842070047

التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيصافي نزال محمد حسين87352221841081016

التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائياللة جبره ناصر كريم مرسلين87353281842069051

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيكاظم الواحد عبد خالد حيدر87354221841051012

التربية كلية/ميسان جامعة540.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيعباس جوني الزهره عبد زينب87355281842059057

التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعباس محمد هشام زينب87356281842069034

التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيحسن كاظم جواد هجران87357281842051055

التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيجابر هادي احمد مقتدى87358281841012049

التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيقاسم محسن جالل ذكريات87359281842070014

التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيحسين علي رياض نبا87360281842057019

التربية كلية/ميسان جامعة535.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيعباس عوده محمد زينه87361281842068026

التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائياكريم خلف محمد اعراف87362281842057003

التربية كلية/ميسان جامعة530.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسن فليح حسن مهيمن87363241841028083

التربية كلية/ميسان جامعة530.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيطعيمه عاشور علي حسين87364281841008013

التربية كلية/ميسان جامعة529.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميساناحيائيبجاي دراج فرحان ابتهال87365281842102001

التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيشنون خلف زامل نور87366281842055077

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيجيجان عبد سامي مها87367281842074045

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه لفته كامل عبير87368241842149019

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيعباس عالوي فراس باقر87369281841021003

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيجعفر جبار ستار فاطمه87370281842068040

التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحمود غازي محمد مهند87371221841036209

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيابراهيم اسماعيل الكريم عبد حوراء87372281842080006

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسان سكر جبار احالم87373281842055002

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيزغير شلويط الحسين عبد علي87374281841008032

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيمحمد رسن هادي فاطمة87375281842051045

التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيياسر حسين عباس مصطفى87376221841365048

التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسين محسن سالم مريم87377281842055063

التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيخيطان صالح مهدي زهراء87378281842068021

التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيفرج هللا جار ثجيل جعفر87379221841031024

التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيهللا عبد محمد علي يمامه87380281842052115

التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيجبر اجليب كريم علي87381281841007030

التربية كلية/ميسان جامعة524.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسن عيدان عالء مصطفى87382251841035119

التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيداود شافي كامل حسن87383261841012022

التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيفارس بشارة عدنان فاطمة87384281842083030
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التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيرشيد علي عبد عالء زهراء87385281842050023

التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيجبر ثامر شرهان جاسب87386281841007003

التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيجالب علي زاير جبار زينب87387281842073019

التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيصالح سلمان رحيم زيد87388251841007085

التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمطير حسين أحسان الهدى نور87389221842141156

التربية كلية/ميسان جامعة520.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيصكر عاشور علي مريم87390281842061029

التربية كلية/ميسان جامعة520.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيكاظم غريب كال قيس87391271841002133

التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيكرم صالح راضي بتول87392281842055009

التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيلفته اجريدي ريسان زهراء87393281842190039

التربية كلية/ميسان جامعة518.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذياحيائييوسف خلف مجيد محمد87394221841236007

التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميساناحيائيديوان حسين علي زينب87395281842053004

التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمسير جابر ناصر خديجه87396221842311016

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمحيي عباس رحيم حنان87397281842066007

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحيسن هراطه نايف محمد87398221841018062

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغالي محسن خليل حوراء87399151842053017

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيشمخي لعيبي رحيم مروة87400281842061028

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيابراهيم اسماعيل الكريم عبد زهراء87401281842080013

التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائينعمة جبار سالم هبة87402281842070057

التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيسهم عامر الرحمن عبد حسين87403281841016011

التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيبطي عطية عباس زينب87404281842072017

التربية كلية/ميسان جامعة623.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيجعفر حسن كاظم زهراء87405281852050034

التربية كلية/ميسان جامعة623.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيكيطان شواي جليل سارة87406281852061012

التربية كلية/ميسان جامعة621.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيدرويش محسن موسى سارة87407281852051042

التربية كلية/ميسان جامعة598.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيمحمد جاسم عدنان هاجر87408281852050066

التربية كلية/ميسان جامعة597.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيكريم صالح مهدي زينب87409281852061011

التربية كلية/ميسان جامعة593.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيعبود هاني عوده رسل87410281852052019

التربية كلية/ميسان جامعة593.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيسلمان كاطع الحسين عبد هناء87411281852050069

التربية كلية/ميسان جامعة586.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيدخيل امريس حسين ايالف87412281852077012

التربية كلية/ميسان جامعة584.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيعلي زامل حسين ضحى87413281852077064

التربية كلية/ميسان جامعة583.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيعازل حميد علي حوراء87414281852105007

التربية كلية/ميسان جامعة578.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيباتول صفوك جباره اخالص87415281852061001

التربية كلية/ميسان جامعة576.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيخضير فزيع فاخر زينب87416281852070033

التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيعطيه عبود حسن حسين87417221851045013

التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيكويم كريم جاسم سميرة87418281852067014

التربية كلية/ميسان جامعة573.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيكاظم مجبل علي زهراء87419281852081025

التربية كلية/ميسان جامعة571.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانتطبيقيخلف كاظم عالء زينب87420281852053009

التربية كلية/ميسان جامعة571.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيوداعة حميد صكبان مجيد87421221851044017

التربية كلية/ميسان جامعة571.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيمهاوي حسن عدنان غفران87422281852069034

التربية كلية/ميسان جامعة570.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيوالي لقمان سعيد ساره87423281852059022

التربية كلية/ميسان جامعة569.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجبار صدام عادل زينب87424281852062025

التربية كلية/ميسان جامعة569.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيخلف مهنا كريم زينب87425281852190024

التربية كلية/ميسان جامعة567.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيمحمد جاسم اسعد مها87426281852078039

التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيباقر رمضان اسعد رسل87427281852055020

التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيحسن حسين رحيم فاطمه87428281852077076
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التربية كلية/ميسان جامعة564.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيمعيبد كزار ماجد زينب87429281852051037

التربية كلية/ميسان جامعة563.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيجاسم المحمد عبد عاصف كوثر87430281852074033

التربية كلية/ميسان جامعة561.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقينون طاهر جمعه الهدى نور87431281852077098

التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم الخضر عبد هللا عبد محمد87432221851067092

التربية كلية/ميسان جامعة559.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيسلطان مظلوم جبار اقبال87433281852074006

التربية كلية/ميسان جامعة557.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيناصر هامل حسن شهد87434281852077060

التربية كلية/ميسان جامعة556.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيخالد صالح مهدي نبأ87435281852052041

التربية كلية/ميسان جامعة555.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيراشد راضي محمود زينب87436281852071018

التربية كلية/ميسان جامعة555.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقياحمد سالم ماجد عباس87437161851364127

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيجابر حمادي رعد تقى87438281852068013

التربية كلية/ميسان جامعة553.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعناد زاير جمعه احمد87439281851151018

التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيداخل مانع عدنان ايات87440281852060007

التربية كلية/ميسان جامعة549.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيجليل الحسين عبد علي حسين87441281851022015

التربية كلية/ميسان جامعة548.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحمود كاظم احمد سارة87442281852055043

التربية كلية/ميسان جامعة548.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيبالسم حسن صبيح محمد87443281851105017

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيعلي خضير جبار زينب87444221852166006

التربية كلية/ميسان جامعة547.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحسين محمد رحيم فاطمه87445281852062044

التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيمحمد جبار راضي ايات87446281852061004

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيعنيد هاشم حمدان رباب87447281852068019

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيعطية حسين فرحان زينب87448281852051034

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحميدي الحسن عبد كاظم حسن87449281851001029

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيموسى خلف علي ايات87450281852050006

التربية كلية/ميسان جامعة545.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن حسين باقر يعقوب87451221851017081

التربية كلية/ميسان جامعة545.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيباهض غايب علي زهير87452281851104024

التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيموزان محمد غازي استبرق87453281852058001

التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيجاسم جوني الكريم عبد عهد87454281852066009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة607.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيعاصي غضيب جاسب عدنان87455281821001025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة574.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيقاسم ساجت ثائر علي87456281821012034

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة563.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيفضاله الخضر عبد شخير محمد87457221821376125

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة563.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيعبد امسلم كريم حاتم87458281821018010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة560.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيبادي مسير رحيم محمد87459281821005049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة552.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيعطيه احميد عطيه هشام87460221821067044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيضميد خلف محمد حسين87461221821019013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة551.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيعلي محمد المحسن عبد جالل عباس87462281821018035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمطرود الصاحب عبد شريف هللا عبد87463221821086046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبينويف جاسم جلوب رفل87464281822073024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة543.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيجاسم حسين علي نور87465221822115049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيمطشر مجيد فيصل زينب87466281822058024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيعاشور حسن كريم حسين87467281821022027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيبندر ثامر هللا عبد مرتضى87468281821046056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمحمد جبار احمد زينب87469281822073043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة534.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيخلف عنبر هاشم محمد87470281821002080

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة533.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيثامر راهي اياد ندى87471221822171039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيساجت ناصر علي حسن87472281821013010

2889 من 1988 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيطاهر حميد علي هناء87473281822091057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيصياح مذبوب حسن يحيى87474261821164028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيطالب جعفر صالح وليد87475281821027070

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحمد سلمان نجم زينه87476281822091028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيراهي كريم عالوي شيماء87477281822061032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمسلم اسماعيل علي اديان87478281822062002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحسين جاسم جميل نور87479281822050081

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيسريح بدن حسن زهراء87480281822073029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجبر غانم علي زينب87481281822088033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيجاسم حسين علي حوراء87482281822073020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعلي محمد ابراهيم ايات87483281822088011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعباس صيهود خليل زهراء87484281822055021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيشاكردي مطشر الرضا عبد نور87485281822063056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيعبيان سعدون حبيب جعفر87486221821279004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيمحمود خليل عائد آيات87487281822064004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيطارش اوحيد االمير عبد زهراء87488281822066015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيكريم فرج علي زهراء87489281822077035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيمنيجل جنزيل علي عبد هادي87490281821018060

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيسيد الحسين عبد علوان فاطمة87491281822093051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعطيوي جابر فاضل بنين87492281822055007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيمحسن ناجي ممدوح سمى87493281822064018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيمشتت عكله حامد تبارك87494281822077019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة520.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيحسين عوده عادل حسين87495281821004029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيموسى حسن فالح افراح87496281822062005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيحسين راضي عباس فضل87497281821004095

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيحسين خنجر سعدون ريام87498281822073026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة519.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعلي محمد الزم جبار دالل87499281822102003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيحبيب مهدي جمال سالي87500281822063029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمشتت شياع خالد فاطمه87501281822062079

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيكريم حسين مشتت ساره87502281822090021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيناموس رحيم حسين غدير87503281822070049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيكاظم نوري علي هدى87504281822067038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيداغر جبار الزهره عبد كفايه87505281822094046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيجابر حاتم كريم حاتم87506281821046008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيعلي الحسن عبد علي ضحى87507281822080030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة518.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبييوسف صنيهر علي رنا87508281822095010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحاسد شامخ حمدان تبارك87509281822078012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيدخيل السادة عبد كاظم كوثر87510281822077066

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحاتم اسماعيل كاظم زهراء87511281822050030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيجبر شمخي واثق سجى87512281822190028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيحسين مسير حافظ فاطمة87513281822102005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيكاظم زباله زامل ايمان87514281822095005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيساجت مزعل خلف جهاد87515281821005010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيهادي عبد حسن سمية87516281822073053
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيحمود هاشم سعدون اسراء87517281822063003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيحمد سالم سلطان احمد87518281821016005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيجاسم مهدي شاكر مرتضى87519221821226024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيعبيد رشك رحيم غازي87520281821102031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة514.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيسبع رسن ناصر مصطفى87521281821015069

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة514.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعنبر جمعة احمد زهراء87522281822050016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة514.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيهادي الجليل عبد باسم شهد87523281822080028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة514.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيسلمان نعمه حمدان هدى87524281822090058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة514.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيبندر ابراهيم ماجد زهراء87525281822062047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة513.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمري حجو حسين حوراء87526281822050011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة513.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيكاظم محسن صادق زينب87527281822063024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة513.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعبيد جبار سمير منار87528281822057031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة513.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعلي الرضا عبد رحيم والء87529281822073078

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة513.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيحسين عبود علي جواهر87530281822092019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة512.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيحبوب عبد الساده عبد هدى87531281822092079

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة512.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعلي محسن وليد زمن87532281822056027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمنهل غضبان زياره البنين ام87533281822062006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيماهود رسن مهدي ساره87534281822094035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعبود حسن خالد حسين87535281821002021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيعداي الواحد عبد اسعد تمارا87536281822082006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة510.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيمريود حمود عباس ليلى87537281822072035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة510.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيسدران محمد علي نوره87538281822092077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة510.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيخليل الهادي عبد مهدي فرح87539281822093057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة510.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبينجم مطلق محمد صفا87540281822071035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيشرهان صالح مهدي نسرين87541281822190062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعودة زامل ابراهيم زهراء87542281822055018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيحسين لفته محمد االمير عبد87543221821225012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيحمادي لفته جمعه ميمن87544281822057032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبياسماعيل والي عطيه امل87545281822088006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيطعمه ندوم فائق ايمان87546281822088012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجاسم سحور حمزه أميره87547281822077001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحسن الواحد عبد حاتم زهراء87548281822050021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيمرزوق االمام عبد علي محمد فردوس87549281822088049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيعلي عبد العيبي محمد نرجس87550281822082022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيثامر جاسب سعدون ايات87551281822067005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيجلوب حنين احمد هاجر87552281822095046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيخوفي حوشي زغير فاطمه87553281822094045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة505.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعطوان ليلو جبار كاظم87554281821005041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة505.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد خزعل غالب علي87555151821007127

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيحمام جبر الساده عبد حسين87556281821019017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيعلي محمد قاسم عذراء87557281822090029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيديعم ريس محسن ايمان87558281822077013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيكشكول فيصل محمد فاطمة87559281822080032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعبيد الحسن عبد فاضل اماني87560281822091003
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيبدر كاظم جواد الهدى نور87561281822062101

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجخيور سحيب فالح زينب87562281822062058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيخنياب ناصر زامل محمد87563281821019068

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0المختلطة االباء ثميسانادبيهاشم مالك عودة باقر87564281821107001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيبدن جبار عباس ايناس87565281822070009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة502.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيعلي عبد العيبي جبار علياء87566281822082016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيالنبي عبد حاتم محسن حوراء87567281822088020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيعلي محسن مزهر سجاد87568281821151092

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيسوادي عبد ناجي امجد87569221821086008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعنايه هاشم حميد نوران87570281822091054

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيثاجب عوفي حامد حسين87571281821004027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيزمام صابر عارف اسراء87572281822067002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيلعيبي مقراظ عبد عباس87573281821151106

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيجامل خاجي انيس سجاد87574281821103005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيعلوان حسين علي زهراء87575281822057013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيهللا عبد ابراهيم جعفر زهراء87576281822062030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيهللا عبد سعدون ستار غدير87577281822051029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيهللا خير هاشم محمد زهراء87578281822070025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة498.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيالرضا عبد جاسم عيسى عبير87579281822067026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة498.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيجبر خلف حسين مريم87580281822073066

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة497.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيجبر محمد فيصل محمد87581281821012048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة497.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيثجيل حسين علي شهد87582281822056062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة497.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيغضنفر موسى عدنان مريم87583281822190051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة497.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيسالم العالي عبد حسين االء87584281822073003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيرحيمه عبد عادل مرتضى87585281821103014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيرسن حلو كماش مها87586281822050075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيهاشم دواش الزهرة عبد علي87587281821015041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة494.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيمطر حسين عدنان زهراء87588281822095013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيحسين علي قاسم نور87589281822051055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيسلمان جبار قاسم نبأ87590281822067033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيصالح علي عبد محمود هدى87591281822055075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيخلف الحسين عبد امين مصطفى87592281821002082

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحبيب حسين كريم نور87593281822071050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيهللا عبد ياسر ونيس شيماء87594281822077048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيتعبان شبيب قاسم وسن87595281822082028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيجاسم زغير علي زينب87596281822066018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبينشمي حسن فرحان ابتهال87597281822090001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيشغي فتين مطلك حوراء87598281822055014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيرضا محمد جبار هدى87599281822093067

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيشغيت ماهود ياسين هاجر87600281822058041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيجاسم محسن احمد زينب87601281822080019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيهللا عبد محسن الرحيم عبد اسيل87602281822088004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحسين جلوب هيثم زهراء87603281822058019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمغتاض حسن علوان مؤيد87604281821005045
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيحسن فليح عباس زهراء87605281822066014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيجمعه حسين كاظم ايات87606281822080005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيمنشد عوده الحسين عبد غاده87607281822088042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيحسين الكاظم عبد مهند زهراء87608281822073042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيعنيد خلف صبري احمد87609281821015002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيالسيد عبد رهيف علي زينب87610281822063025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجليل حميد عالء الندى قطر87611281822056078

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيبجاي ياسر عبد ضحى87612281822058031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0المختلطة المسائية الميمونة ثانويةميسانادبيشنيت سلمان خالد كرار87613281821154016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعوده شريجي جبار زهراء87614281822062029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيكحيط جبر كاظم زينب87615281822066019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيالجابر حيار كاطع عقيل87616221821376073

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيجياس ابراهيم حبيب مريم87617281822073065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيحسين خلف جمعة افياء87618281822072003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيجبر هللا حمد علي نورس87619281822066030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيسلمان الحسين عبد محمد احمد87620281821011006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيالحسين عبد فليح كريم علي87621281821046039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيحسن فلحي المنعم عبد حيدر87622281821018028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيجبر عباس عناد زهراء87623281822051020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيسلطان حنين فرحان تبارك87624281822057005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيعلي جوالته سوادي حسين87625281821018022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيجاسم حسن طاهر محمد87626291821011025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيشنان الزم سلمان ابراهيم87627281821013001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيكاطع رمضان جاسم ايات87628281822077010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبينعيمه جبار كاظم بهاء87629221821044003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنات البيان اعداديةميسانادبياحمد الوهاب عبد محمد نور87630281822078049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيكباشي حريجة رسن سارة87631281822070034

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيولي خلف محمد فاطمه87632281822063040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيمحمد جازع هويدي ابتهاج87633221822393001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيجابر عوده جبار موسى87634221821039061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيجبارة عباس كريم زينب87635281822058025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيجعفر طاهر عباس مرتضى87636281821007044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيغالم مسلم زبون صفاء87637281822190034

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيتيلة خادم سعيد شهد87638281822090024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيمحمد جاسم محمد حوراء87639281822088021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيشنته كاطع خزعل كاظم87640281821015044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيالزم حسين عبود محمد87641281821004109

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيجبر حسين جمعه ساره87642281822092048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحسن قاسم كريم دعاء87643281822091017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيجويس هترل علي حسين87644281821046015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيحنيان حافظ هللا عبد زهراء87645281822055026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيحسين محمد جاسم فاطمة87646281822073056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيسلمان جبار فاضل حيدر87647281821022033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيخليل وليد عادل الزهراء فاطمه87648281822091041
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيالعيبي عويد محمد فاطمه87649281822088047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبينديو شالل محمد كرار87650281821027055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيرويض دريول الرضا عبد هيام87651281822062109

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيحنون عطية الرضا عبد احمد87652281821005006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين االهلية الزيتون شجرة ثانويةقار ذيادبيابراهيم جليل باسم مؤمل87653221821366002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيسلطان عباس ماجد هدير87654281822057040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعبيد شبوط كاظم اسراء87655281822050003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيسنيد جاسم محمد سجاد87656281821016029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيهللا عبد محمد رعد تبارك87657281822057004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيبدو عناد هاشم ياسر87658281821005059

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيشندي زاير جبار زينب87659281822090016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيمناتي العباس عبد احمد اديان87660281822056003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيراضي طليع جبار حسين87661281821033003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيجاسم لفته عباس حوراء87662221822171012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيباطولي حطاب حامد عذراء87663281822095031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعلي محسن وليد دعاء87664281822056022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيسالم عيسى احمد تبارك87665281822088017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيسالم غضيب مساعد رزاق87666281821004045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيالزم سلطان كريم صادق87667281821151098

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعيسى هاشم الزهره عبد زينب87668281822092043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيرحيم عبود الزهرة عبد منتظر87669281821017046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيحسن جبر محمد مريم87670281822094050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيمعيجب كاظم جواد هللا عبد87671281821001024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيسعيد زغير حسن حيدر87672281821046019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيراضي كاظم فاضل بتول87673281822072005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيزاير حسن محمد االء87674281822066003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيلعيبي كاظم جواد اخالص87675281822077003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0المختلطة االباء ثميسانادبيمظلوم عطوان محسن علي87676281821107011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعجالن صكر الكاظم عبد كرار87677281821005044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحياوي جاسم خماس ايات87678281822058006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيرشيد الكاظم عبد جمال ساره87679281822088036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبياهليل احميدي حسن زمن87680281822090012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0الخارجياتميسانادبينعمة جمعة محسن رسل87681281822401016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيصبري مظفر سمير آيه87682201822140002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيحسن جالي عباس ايات87683281822095004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيموزان حميد جلوب زهراء87684281822050019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيحمادي راضي محمد زهراء87685281822063021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنين ميسان ثانويةميسانادبيحنتوش عزرة محمد سجاد87686281821027030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيمحمد فاضل عباس سرى87687281822089008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيسعيد سلمان هادي هدى87688281822072038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيخلف لوتي فلحي مهدي87689281821018058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحسين جباري حسن مريم87690281822091048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيبريدي الرضا عبد صبيح مريم87691281822050071

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيعلي جاسم فاضل شهد87692281822055039
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيفزع محبس صبري فاطمة87693281822055046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيعباس نور كريم زهره87694281822080017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيموزان كاظم جواد زهراء87695281822062032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيوريوش حليحل مهدي زينب87696281822051024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيبداي برهان ناهل حسين87697281821039015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيديوان جاسم صالح زهراء87698281822093027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجعفر طالب كاظم كوثر87699281822088051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم سعد صابرين87700161822164040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة474.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيموزان محمد تركي سجاد87701281821005018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيابراهيم خلف محسن محمد87702281821106018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيهللا عبد كريم هللا عبد فاطمه87703281822057028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة472.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيعلي جياد طويلب خديجة87704281822062019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة472.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيعويد السميع عبد كاظم علي87705281821045018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيباتول حسين علي ضياء87706281821033011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيكريدي زوره سعدون دالل87707281822094017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيخلف كرم شايع خديجة87708281822073022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0الخارجياتميسانادبيفعل احمد الجليل عبد نبأ87709281822401037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيزاير حميد مؤيد مرتجى87710281822056082

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيحمد سالم فرحان اسيل87711281822088005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيزاير كاظم علي دعاء87712281822056021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيعطيه كريم مهدي زينب87713281822095022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيناصر جنجون هاشم غدير87714281822057023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيراضي محسن صباح قمر87715281822073060

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيسلمان جبار شياع زهراء87716281822071020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيكاظم حسن جبار وجدان87717281822095051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيمظلوم جلوب الرضا عبد علي87718281821002055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيبدن كاظم صباح حوراء87719281822073019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيالرحمن عبد مالك زهير ايوب87720281821001009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبييوسف حسين لفتة ايمان87721281822051004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيباهض جبر مثنى نرجس87722281822051049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعبيد شالكة احمد زهراء87723281822050017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيصالح نور علي ميس87724281822190058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعداي بدن خالد بيداء87725281822050007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيجاور شايش علي حيدر87726281821102013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيكاظم حمادي كاظم وجدان87727281822062111

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيموزان حميد علي عباس87728281821046031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيعريان زيارة محمد حسن87729281821015011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيجواد محمد صباح جمال علي87730281821001028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات العدل ثانويةميسانادبيعليوي سريح حسين زينب87731281822082013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيجاسم زياره علي زينب87732281822080022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيزايد حمد شهاب انوار87733281822062009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيمحسن كاطع علي سرى87734281822055036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيياسين صبيح حيدر مروة87735281822051041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيحسن نعمه خضير منتظر87736281821004121
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيالحسن عبد قاسم محمد جاسم87737281821005009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيفزاع ساجت كاطع سعود87738221821376050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيعنبار حميد سعد سجى87739281822072025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيخلف هاشم علي حسين87740281721045011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيجبر جاسم علي مريم87741281822063047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمطلك مكي باسم نبأ87742281822078046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبييوسف يعكوب نعيم رقيه87743281822062025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمهدي جواد مصطفى فاطمه87744281822062084

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيموزان معيو الزم اسماء87745281822077007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبياحمد مهدي زياد تبارك87746281822091010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمحسن ابراهيم رحيم أحمد87747281821005003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيمحمد حسين كريم غفران87748281822051031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيغميس عجر فالح ايات87749281822058007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمحسن خزعل فاضل زينب87750281822050046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيعلي طاهر حسون حسين87751281821151047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيبجاي زبين علي الجبار عبد87752281821018038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيمنخي لفتة عاشور سجاد87753281821021011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيعلي علك عباس فاطمه87754281822091043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيحافظ مشط علي ريام87755281822103003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعليوي شلش حميد حسين87756281821005012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيلفتة فرج جبار حوراء87757281822072008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيجابر حسن إبراهيم لبنى87758111822065068

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيحمادي الواحد عبد عادل هدى87759281822190068

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيبطي الحسين عبد حسن ابتهال87760281822092001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات البيان اعداديةميسانادبياحمد خلف كاظم زينب الحوراء87761281822078004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيباني جبر عجيب زينب87762281822091027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيالحسن عبد بشت احمد سجاد87763281821033007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيجبر وهاب محمد علي87764281821002061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيرسن عطيه رحيم حوراء87765281822071011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعسكر لفتة علي مريم87766281822056084

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيعجالن كامل حسين علي87767281821045016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيمحمد محيسن كاظم محسن87768281821045023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيخماس حامد مصطفى روان87769281822078022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيالحسن عبد عباس حيدر الزهراء نور87770281822070057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيطامي دغيم جمعه سعد87771281821151093

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيواشل حسن سلمان زينب87772281822061027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحنيف مزبان خالد دنيا87773281822078015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحسين جاسم محمد زهراء87774281822062048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيجوده جلوب محمد فاطمه87775281822050065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيفياض هاشم محسن احمد87776281821151017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيغضب زبون محمد زهراء87777281822072017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيمطشر عودة محمود مودة87778281822055058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيسليم سيد محمد جاسم87779281721022011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيموزان أزغير كاظم عذراء87780281822050059
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيمحمد جوار ياسر كاظم87781261821036015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحريز جاسب حسين فاطمه87782281822071041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيمحمد رحيم الزهرة عبد محمد87783281821046050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيخلف الحسين عبد محمد ليلى87784281822063042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيسلمان ريحان الزهرة عبد زهراء87785281822056033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعلي عيسى كريم اسماء87786281822061001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيجاسم ماشي فاخر احمد87787281821039003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيزبون كريم هللا عبد مصطفى87788281821022084

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيمشكل جاسم حسنين شهد87789281822056060

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيقاسم عطا سمير زهراء87790281822064011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة583.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعرمش المطلب عبد مشتاق رسل87791161842202039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة566.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيعلي الزم دريد زينب87792281842069031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعذار بليس جبار محمد87793221841311058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة532.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيحسين فليح كاظم فاطمه87794221842169043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة532.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيموزان علي جمال زهراء87795281842058016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة522.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائينعوم جفرد رمضان دعاء87796221842167009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة520.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحاشوش حسين جبار كرار87797221841307088

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيكزار ساهي محمد احمد87798221841307009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسين راضي عباس زهراء87799281842055029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة512.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحواس عيدان جواد حسن87800281841151033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيمحيسن يوسف حسين آيات87801281842083001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعواد عدنان غسان ورود87802281842190094

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيثجيل حسن رحمن زهراء87803281842190038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيحليفي عباس طالب الزهراء فاطمة87804281842052061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائياليج حمود عليوي عباس87805221841031072

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيفدغوش عبداالمير علي شيماء87806231842080057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات العدل ثانويةميساناحيائيجبار حسن صالح حوراء87807281842082007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيمنصور االمير عبد رحيم شهد87808281842068032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيالدين نور نعيم محسن سجاد87809281841039011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة505.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيحسين عارف باسم مسره87810281842052086

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيبسه عبد سالم منتهى87811221842190162

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيعبد حسين حيدر آيات87812221842210001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعيسى حسن يونس مريم87813281842062050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيضيدان بدن لفته داود87814281841033007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيهوي هوير نعيم سجاد87815221841017030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنات االهلية شذر عمار الدكتور ثانويةميساناحيائيفريح محسن عالء زهراء87816281842086006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيكاظم شنتة كاظم زهراء87817281842070023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيفرهود محمد علي حسين87818221841039031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسين نعمة رحمن عذراء87819221842139127

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات الخلد جنة ثانويةميساناحيائيحسين حميد سعد زهراء87820281842090004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيساري حميد غازي زهراء87821281842055036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة498.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيخليفه جاسم محمد جاسم87822281841039003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة497.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيصخي داخل خضير ازهار87823281842072002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيشطب جبار كريم ابتهاج87824281842081001
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميساناحيائينجم كريم نعيم سجى87825281842089002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيسالم قاسم علي حسن87826281841014004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة494.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحسن سعد منذر زهراء87827281842059051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة494.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيجاسم ناصر حسن ليث87828221841310104

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة494.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيحسين بادي سلمان هناء87829281842073055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيطعيمة داود علي زهراء87830281842069025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيعلوان عيدان جاسم اسماء87831221842105012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيسعد فالح عباس سجاد87832221841020034

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيعريم طاهر علي قنوت87833281842073041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0المختلطة الخورنق ثانويةقار ذياحيائيسنافي سلمان محمد جاسم87834221841271007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيخلف هللا عبد جميل رشا87835281842064008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمحمد حسن علي يقين87836281842052114

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيبردان عثمان نوماس زهراء87837281842081026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيسلمان زاير موسى كوثر87838281842061027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمعيلف وحيد فرحان زهراء87839281842062027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيخشين حسين زهراو خليل87840281841018011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيمحمد عفات كريم حسن87841281841005004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعودة أنعيم محمد مثنى87842221841310106

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0المختلطة الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعصري محسن الكاظم عبد مسلم87843221841271019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيسبهان حسن عباس زهراء87844281842061015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيمحمد حسين هاشم االء87845281842104001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيمجيد حامد محمد مالك87846281842059105

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسين كاظم جواد مالك87847221841077073

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيدرويش راضي سليم كرار87848221841035143

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0الخارجياتقار ذياحيائيمحسن بستان عدنان فاطمة87849221842401043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيزايد خليف اسماعيل محمد87850221841301026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيتفيح حسن غانم حميد87851281841151067

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيهادي الجليل عبد باسم حسين87852281841033003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيكيالن سلمان قاسم هبة87853281842065049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيجيجان عبد سامي زهراء87854281842074021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعليوي رهيف هادي علي87855221841098089

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيمحيسن حطاب رحيم جنان87856281842066005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيانبيت حسين حيدر تبارك87857281842061006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيبديوي حسن حسين كاظم87858221841069031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيدريع زامل خليل هدى87859281842068049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيحاتم خزعل فاضل محمد87860281841014023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيتايه حزام محمد عالء87861221841030017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيعليخ واعي محمد منار87862221842106018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيشايع عامر راضي امجد87863281841011007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيصادق جمعه شياع ثريا87864281842059028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيوادي مغامس ناصر سارة87865281842073027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيادعيم الساده عبد رحيم حسين87866281841151044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسوادي حبيب القادر عبد محمد87867221841031122

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيخليف عبيد كاظم زينب87868261842107051

2889 من 1997 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة472.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيثامر علي عبد لعيبي زهراء87869281842074026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعباس صالح محمد حسنين فاطمة87870281842052065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيهبسي عبد حامد مصطفى87871281841006125

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائياليج حمود عليوي زهراء87872221842393047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيسالم شنشول محمد هدى87873281842058033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنين الشرقي علي ثانويةميساناحيائيعبيد لعيبي كريم حسين87874281841010005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيجخيور هليل حسين زهراء87875221842413031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيعلك قاسم الصمد عبد محمد87876281841009043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيطاهر الكريم عبد علي سجاد87877281841002020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميساناحيائيقاسم كاظم هليل صابرين87878281842053006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيجاسم حسين كريم اديان87879281842063004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيزايد خليف اسماعيل حسين87880221841301006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد جهاد علي اصاله87881241842138002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيمجيدي عبدالحسين محمد اصيل87882161842154002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمجيد علي ابراهيم زهراء87883271842058117

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيحنش حمزة بشير تحسين87884221841034003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيجبر الرضا عبد محمد مصطفى87885281841021030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيعريبي جاسب خالد زهراء87886281842073014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيبلوج كريم وادي غيث87887241841207225

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعذافه حسن علوان حسن87888221741039021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحسن يحيى رضا محمد علي87889161841352071

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيخيون ريكان طالب محمد87890221841039107

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيعباس حسن كريم عباس87891281841039014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعبيد حسن فالح زهراء87892221842323075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيحسين ضاحي طعمه صابرين87893221842116032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيهذال جوده حمدان مريم87894221842309021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيتركي جابر راضي هاجر87895221842309011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيجيتان فرحان خلف زهراء87896281842055026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيزاجي حلو محسن زينب87897281842066018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيعبيد محان غركان منذر87898281841012054

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجواد ابراهيم احمد فاطمه87899221842141113

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيجعفر محمد عبدالكاظم مريم87900221842209153

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0المختلطة الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعباس عوده جايد الرحمن عبد87901221841271014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة462.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيجاسم يوسف حيدر ايالف87902281842052012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم عواد أديب علي87903251841010085

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي الزهره عبد الحسن عبد هاني87904251841044286

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيصكر عاشور حسين مصطفى87905281841007045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيفرهود دحام عداي ايمان87906221842143030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيفرحان نهيب مشكور فاطمه87907221842390010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجبير كاظم حسن عباس87908221841040041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيصعيصع مكطوف عباس هيثم87909221841034032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحميد والي عطية حيدر87910291841002056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين جعفر زينب87911221842116020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيزايد شويل سعد نور87912221842170085
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيصالح مهدي حسين شهالء87913221842393077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيعليوي خماط عباس علي87914231841032054

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيكيطان جبير حمزه موسى87915251841046043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعباس سعدي رعد ديانا87916271842060065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمخيلف فؤاد هيثم وسن87917261842091056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيهللا جار هادي حسين فاطمه87918221842321094

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيحسين مطر اسعد كاظم87919221841039090

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعداد حسين كريم ساره87920221842164041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيالنبي عبد رحيم حيدر محمد87921221841058050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات السنابل ثانويةقار ذياحيائيضاحي عزيز الحسن عبد اثمار87922221842122001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيداود موسى مالك حسين87923281841151055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعبيد عسوري علي خمائل87924221842175043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيجابر محمد قاسم ابتسام87925221842232001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيدغيم مجلي كتاب انور87926291841008001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيحمود وجر علي زهراء87927231842085008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيياسين هادي علوان كرار87928221841098095

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين النهضة اعداديةقار ذياحيائيعبيد عذافة رشيد عباس87929221841049007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيصالح صبري صالح االمجاد87930161842259004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكاظم حسن حميد عباس87931261841011068

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشناوه عبود حسن امير87932251841122023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيخنجر جابر حيدر علي87933281841151124

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيجودة مناحي علي امير87934221841010013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائياحمد وهاب عادل شمس87935221842166030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحسن حميد شندوخ منتظر87936221841023100

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيمحيسن صعيصع العالي عبد عال87937221842391046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيعيسى عباس الخضر عبد مثنى87938281841151165

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات النبوة ثانويةقار ذياحيائيصالح مهدي صادق زينب87939221842205007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيباقر كاظم الرزاق عبد عالء87940251841150461

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجواد مدلول جاسم شهالء87941231842145062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائينعمه حمزه سالم كوثر87942241842144055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعبيد صحين هليل مصطفى87943221841023097

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيمهدي مالح الكاظم عبد علي87944221841254008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد محمد جاسم بنين87945221842154025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيجويد شالكه حميد عباس87946221841036102

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0الخارجياتقار ذياحيائيكحامي مزهر محسن ود87947221842401058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد هاني سجاد87948231841165020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيالفي علي حسين زيد87949231841024014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة452.0الخارجياتالنجفاحيائيحمود هالل قاسم سرى87950251842401028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيزغيرون عوده جميل خالد87951221841069015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيحمدان حميد محمد فرقان87952281842190077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيمحمد حنتاو كاظم علي87953281841039018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة451.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعلي حسين سليم عتاب87954241842220214

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة451.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيعبد كاطع علي محمد87955221841034026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة451.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيسعيد جوني خزعل سعد87956281841104010
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة451.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجعفر الرضا عبد حمادي محمد87957281841151174

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة451.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيعبيد كاظم حاكم رسل87958231842176006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيناهي خليفه عطوان الدين نور87959281841020017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيكاظم محسن علي زينب87960281842190047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيناصر كريم حسين زهراء87961281842058018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيصخي خلف عصام منار87962161842240059

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيمحمد رزيج احمد حسن87963221841310032

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيشكر حسين حمزه هدى87964241842144066

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيصبيح فرحان سعود محمد87965221841254013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيسلطان محمد حسين عقيل87966221841040046

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيحسين وحيد الدين سيف غصون87967281842074039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيكامل حسن حيدر فاطمة87968281842190065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيراضي سعيد كاظم عباس87969251841004030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيجحيل كاطع سلمان نور87970281842052101

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيهويدي عبد نعيم عايد87971221841311038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيجابر مجيد هللا خير زينب87972221842147016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيجبار هاني عقيل سجاد87973221841081017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة449.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر الرضا عبد عباس87974221841310069

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحيدر مدلول هاشم رقية87975241842168023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي جعفر عامر نرجس87976251842100657

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجاسم عبد عقيل زينب87977221842103084

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيموسى الكاظم عبد رعد فاطمه87978231842271233

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيحسن عبيد شذر بنين87979281842058006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنات الكحالء ثانويةميساناحيائيثامر جافل سعيد زهراء87980281842061014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيفرحان الكاظم عبد حيدر علي87981291841003192

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكريم سرهيد حامد السجاد علي87982231841257077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعاشور خشان حسين كرار87983221841310098

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنات االهلية النجاح ثانويةقار ذياحيائيعبيد سالم غالب ابرار87984221842195001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذياحيائيشناوه خضير رحمن زيد87985221841099006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائييوسف علي حسين علي87986221841046045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيسلمان علي حسين علي87987271841009077

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم ميري رتاج87988231842089042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعطشان صالح هادي علي87989221841001124

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0الخارجيونقار ذياحيائيمحمد  جاسم  حسين  عقيل87990221841400029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعبد عاشور خضير أمجد87991221841039012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمطشر كاظم مثنى زهراء87992221842125088

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنين الحلة ثانويةبابلاحيائيمهدي عبيد عباس امير87993231841015004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةاحيائياحمد محمد صادق احمد87994161841014001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكاظم شاكر سلمان جعفر87995231841257023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمحسن عطشان نعيم ابتسام87996221842323001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيفريح عيال حسين كرار87997281841151152

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيهندو الحسين عبد ضياء سجى87998221842153183

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمونس علي عبد رياض غدير87999221842143123

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجبار حسين العالي عبد حنين88000241842117022

2889 من 2000 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيحسين طعمه كاظم العابدين زين88001221841301013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيفرج فاضل عباس زينب88002241842114133

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيوداي خضير هللا عبد ايه88003221842413007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيجباره عباس كريم ايات88004221842203014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجابر عبود ماجد احمد88005221841019017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيياسين زغير حميد عبير88006221842311035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد ضيول محمد زينب88007221842109043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيشمران العباس عبد محمد علي88008231841024030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيحسون خليف رحيم سحر88009231842095050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيشريف كامل علي اسراء88010221842321004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيفليح عطا كريم بنين88011281842063009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيعلي مزعل الغني عبد حسن88012281841151035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة443.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان ظاهر زكي زهراء88013251842100287

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيمحمد راضي فرحان زينب88014281842068025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذياحيائيمحمد حامد هيثم نوره88015221842233002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0الخارجياتقار ذياحيائياحيمر جبير ستار عبير88016221842401039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيكريدي النبي عبد عالوي حسين88017281841151051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيموسى محمد علي هناء88018221842323162

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة442.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمروز خميس نعيم نور88019221842164070

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيفاضل ماضي محسن مواهب88020231842119197

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيبعيوي محمد صفاء فاطمه88021111842105069

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيحسن ياسين كريم مصطفى88022231841256069

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعلوان الستار عبد علي ساره88023221842323087

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيشيال لوبيل نهار الدين نور88024221841035200

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيسمير خضير عباس اديان88025221842125014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيطاهر صياد صالح مصطفى88026221841028078

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة441.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيسريح بدن جبار محمد88027281841151171

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيلفته كاظم رياض محمد88028241841026009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن عباس محمد88029231841280039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيثامر ناصر علي فاطمه88030221842209135

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيراضي جواد عبود مرتضى88031261841033105

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيخضير الكاظم عبد بشير استبرق88032241842117003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيمطير عطية خيري غفران88033281842070038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيطراد حسن فالح الواحد عبد88034231841257071

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيحسن صالح علي كرار88035241841204056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعذار شوين مجيد سهاد88036241842144048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيسند اسماعيل علي كرار88037231841166022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيغالي جاحد كاظم كرار88038221841041048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيداخل الحسن عبد هللا عبد أسماء88039221842109005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائينعمه عبد رضا محمد جعفر88040221841036030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائينايف محيسن سعد نور88041221842120047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة438.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيشلتاغ كاظم كريم بنين88042241842139021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة569.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيكريم عايف علي جعفر88043221851051007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة546.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقينعيثر خالد عادل صبا88044281852090034
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة542.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحيدر جمعه حسين تقى88045281852062007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيحمادي فالح حسين رغد88046281852080008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة541.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيساهي جبار ستار ايمان88047281852105004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة541.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيسالم عباس خضير هيفاء88048281852090052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة538.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيغاجي هاشم مزعل فاطمة88049281852190036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة537.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيجبر الواحد عبد علي مؤمل88050281851017054

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيموزان جابر ستار فاطمة88051281852083028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيحسين ناصر حسان ايات88052281852070004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة536.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمنحوش جابر كريم علي88053281851006091

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة535.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيهللا صوب عباس رحيم زهراء88054281852070024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيهذال عنبر كريم هبة88055281852055075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة529.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيداود جبار فاضل عذراء88056281852051057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة528.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيمذخور وشله جبار االء88057281852068007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقياجريح جابر فاضل زهراء88058281852062020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة525.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيسفيح سعدون محمد بتول88059281852067005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحميدي ركاض رسن علي88060281851001092

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيرسن انعيمة علي عذراء88061281852055050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة524.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحاتم نوري حسين رسل88062281852055021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحسن جواد مصطفى علي88063281851008094

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيكريم خالد كاظم زينب88064281852072006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة523.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيجبر الزهره عبد يعرب الهدى نور88065281852078043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيشجر داود جمعة علي88066281851017043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيجبار سعدون محمد فاطمة88067281852083029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة521.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيشمخي كاظم سلمان رباب88068281852051017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة519.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميسانتطبيقيمحيسن حنون فاضل صادق88069281851020026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيحميد حلحل كاظم ايات88070281852074009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيفرحان هليجي الكاظم عبد شهد88071281852051048

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيشخناب محيسن الزم سجى88072281852051045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيحسن ثاني طالب براء88073281852074011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيوحيد اسود محمد بنين88074281852050013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيوشيح الزم كريم حوراء88075281852050018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعلي كلهام مجيد مصطفى88076221851028125

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيخاطر بدر سليم محمد88077281851101043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحميدي عليوي الكريم عبد بنين88078281852055011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيدخيل شنيار كريم هديل88079221852233007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة515.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيثجيل جبر سعدون اياد88080281851105004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة512.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيالحسن عبد محسن عدنان بتول88081281852058008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم جاسب صالح حسين88082161851010016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيعايز خليفة زغير زينب88083281852061009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات المشرح ثانويةميسانتطبيقيمهاوش عاتي احمد عذراء88084281852072008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة511.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيخلف إبراهيم حافظ ضحى88085281852059029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيمحمد جاسم جبار هدى88086281852052047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيعبود فرج علي ساره88087281852105009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيعبيس قاسم خضير نسرين88088281852080023
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن هللا عبد ناجي رواء88089221852301009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحافظ النبي عبد ناصر زهراء88090281852062022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقينعمة صادق جعفر عال88091281852075021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيمنصور ارحيمه داود دعاء88092281852080007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة507.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيوهيب محمد جاسم دالل88093281852104003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة506.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيمحمد مهدي احمد نور88094281852070062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيعباس حميد بشار ايه88095281852050008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيداود حنتاو محمد سجاد88096281851008061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيطرار غوري جبار منتظر88097281851044163

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيفرحان عباس حسن زهراء88098281852081019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيصالح محمد مهدي صباح مالك88099281852069041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة502.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيدخيل غليم علي ساره88100281852077055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيكحيوش خشين محسن هاله88101281852065035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة500.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيجعفر حنون رعد هدى88102281852051081

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقينعمه داخل عباس زهراء88103281852077039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيصانت زبون الزهره عبد علي88104281851018051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة499.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيزوير خلف حسن هدى88105281852050068

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيرسن راضي غالي فاطمة88106281852052035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيسالم عزيز سلمان رحاب88107161852223014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيعبود مالك ناجي عقيل88108221851046040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنات الفرات اعداديةميسانتطبيقيوداي درعوم حسين بنين88109281852060010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيهامل حميد رحمن جمال88110281851042008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيعيسى حسون هادي مريم88111281852190038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحسن محمد هاشم الكرار علي88112281851001085

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة496.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم حياوي صدام سجاد88113161851025013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيعويد جبير حاكم مراد88114221851031056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة495.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيحسين مهدي جبار شهد88115281852081033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة494.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيسوادي جعيت جاسم صادق88116281851021026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيالباقي عبد سعدون رعد قدس88117281852063026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيمحمد جمعه صادق تقى88118281852064003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيخالد محمود محمد صابرين88119281852059028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيخفي حسين ابراهيم زينب88120281852050038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيلفتة السادة عبد رافد زينب88121161852272010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيشريب زوير حسين حوراء88122281852071007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة489.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيطوبان وحيد ثجيل اطياف88123281852074003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيكاطع عباس قاسم كاظم88124281851012052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنين صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيشابث نعيمة كاظم حسين88125281851014011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيغضب حسن رزاق أالء88126281852068001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيهادي قاسم عباس الزهراء نور88127281852070064

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيكعيبر كومه خالد نور88128281852068056

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيفرج محيسن جاسم بتول88129281852105006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيشاهر الحسن عبد فاضل مصطفى88130221851304021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيعبيد ناجي جاسم زينب88131281852059017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة487.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكريم حطاب لفته زينب88132281852062027

2889 من 2003 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيصيهود حنون فالح مصطفى88133161851027053

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيسلمان حسين فالح غفران88134281852070042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيمجيد شجر كريم مريم88135281852066012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيعجيل طاهر مزهر زينب88136281852074021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحمدان حميد مظفر زينب88137281852055041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة486.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيعكار هاشم هللا عبد سجى88138281852059024

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيفرهود لوطي الرضا عبد عقيل88139281851101028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة485.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم ضيدان صباح الهدى نور88140161852259012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيالكريم عبد هادي كريم مؤمل88141281851025014

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمحمد جاسم سعد فاضل88142281851151415

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيمحمد خزعل رسول الهدى نور88143281852050065

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيحسن جابر منذر رونق88144251852111031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيلعيبي شتيت كويم تبارك88145281852071005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة483.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقييوسف شرهان علي سجى88146281852077057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيكاطع زياره حمود سجاد88147281851001057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيفريح عيال فرحان نوار88148281852063028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيحسن ناصر عباس مرتضى88149281851036030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيشنيار فرج رحيم محمد88150221851095033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيبالسم حسن فالح احمد88151281851151042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيالرزاق عبد غازي فيصل بنين88152271852068013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيحسين جبير علي حسن88153221851031006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيمريهج ارخيص سعد عذراء88154281852077067

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيصويدج معارج علي زهراء88155281852059015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيفالح جيجاني خلف نور88156281852190043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيخزعل مفرش حسن منتظر88157281851017075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيهاشم صدام عمار ايمان88158281852070007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيالرضا عبد علي حيدر الهدى نور88159281852064009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيعيالي شائع قاسم هدى88160281852068061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيخلف زامل زهراو ناصح88161281851018088

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيجالب عباس حسن كرار88162221851096052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيمجبل كتاب فرهود احمد88163221851034006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم خيون حسين فاطمه88164281852062042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيوحيد اسود كريم ساره88165281852062031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجبار وحيد فارس ياسين88166161851060197

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيمحسن محمد نصيف فاطمة88167281852061015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم الكريم عبد علي88168221851233020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقينعمة رحيمه عطوان زينب88169281852055038

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكطامي كاظم قاسم محمد88170281851008117

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانتطبيقيبخيت وهم رياض زينب88171281852053008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيكريم رحيم سعد زهراء88172281852071015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيعلي هاشم سعيد اسراء88173281852074002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسن باتول علي حسن88174281851151109

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيراضي عطيه سالم منتظر88175221851302058

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيعوده نعيمه شالل عقيل88176221851067060
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيدواس هللا جار حميد شهد88177221852170037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة478.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيواشي حسن عوده زينب88178281852074020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيهادي هللا عبد كريم غفران88179231852098048

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة526.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيحمد لعيبي فالح حوراء88180281822190013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة516.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيخريبط هاشم كاظم حسن88181281821005011

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة512.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيبستان محسن مهدي زينب88182281822055031

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة504.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيحنون محسن فاضل زهراء88183281822094027

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة503.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيالرضا عبد بشيت جواد أحمد88184281821005001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة501.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيعفص مفتن عباس زهراء88185281822074008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة492.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيحتيت جبار علي نور88186281822058040

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمسير كاظم جواد مصطفى88187281821005056

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمحمد جفات عادل كرار88188281821005043

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيحبيب حسين جمعة محمد88189281821010048

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيسرحان عجة فرحان منتظر88190281821153028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة476.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيتعيبان جاسم كاظم علي88191281821005034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة475.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيزبون شغاتي قاسم عباس88192281821005024

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيفرج حميد جاسم علي88193281821005027

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيمنصور قاسم جواد امجد88194281821019006

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة472.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيجبار جاسم ميثم ايه88195281822088013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعباس حميد بشار بنين88196281822050006

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيحبيب حسين رضا سجاد88197281821010025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيالهادي عبد حسون علي اميرة88198281822051001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيلعيبي كريم عالء زينة88199281822073049

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة466.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيالهادي عبد حسون محمد هدير88200281822051059

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيعطوان زهراو كامل هدى88201281822071051

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيالزم مطشر هليل محمد88202281821043033

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيعلي عبود رسول مصطفى88203281821046058

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة463.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحسين عبيد جبار طه88204231821173036

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيمجبل عبيد فاضل عدي88205231821173040

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيجاسم صبار حيدر حسين88206221721006025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمنشد شبوط علي زينب88207281822062057

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيمحمد كاطع عبد كاطع88208281821045022

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيلفته حسن محمد بتول88209281822088014

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيحسين عبد علي طالب88210281821031018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيحنون الزهرة عبد اياد زينب88211281822055030

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيزعيبل الواحد عبد عيال مريم88212281822058037

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيطليع حميد قاسم اسراء88213281822062004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيكاظم جواد ماجد فاطمه88214281822071044

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبينور عبد الكريم عبد عامر علي88215241821023016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيمحمد حطاب محمد زينب88216281822090018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجناني الزم هللا عبد نورا88217281822077073

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيكاظم الواحد عبد حيدر زينب88218281822094031

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيالكريم عبد مجيد كريم ضحى88219281822067025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيجودة الصاحب عبد صالح مصطفى88220281821151209
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيفلحي عطيه فاخر سجى88221281822077045

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيحريجه درواز جاسب عذراء88222281822090028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيجاسم زيارة مقدام محمد88223281821005053

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيحميد كشيش جبار الهدى نور88224281822062100

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة458.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيتامول زناد الساده عبد محمد88225281821007042

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيسلمان ثحيرب سلمان وسن88226281822190070

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيرحيل دهام ريسان دالل88227281822073023

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيسلمان جاسم فرحان حسن88228281821018017

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيفالح فاخر عباس زهراء88229281822073035

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيرهيف عباس ربط مرتضى88230281821101056

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيحاتم جاسم غازي مرتضى88231281821153025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيلفتة ماجود قاسم محمد88232281821015060

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيمحسن علي شانق أيات88233281822092010

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيصليبي هليل حسين حسن88234221821006012

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيخلف مالك انس زهراء88235281822073028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيكاظم جبار عارف عامر88236281821018034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيمحمد دعير جبر منال88237281822058039

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة456.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانادبيحسن مهدي صباح حنان88238281822080008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيدحام مجذاب محمد زهراء88239281822090015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيكاظم شالل مطشر العباس88240281821015003

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيكاظم دهيم علي العابدين زين88241281821018031

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبينعمة قاسم محمد سجاد88242281821012025

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحسين عليوي طالب زهراء88243281822078026

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيفهيد صباح جاسب فاطمة88244281822102004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيجلوب عون حسن زهراء88245281822095012

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة455.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيعذار مجيد جاسم يقين88246281822090062

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيطعمه محسن صفاء عمار88247281821039035

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيجاسم حميد قاسم زهراء88248281822062045

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيضميد راضي كاطع ادريس88249281821151019

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيرسن حمود حسن محمد88250281821103013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيزغير هاشم خالد طارق88251281821002039

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيونيش هللا عبد جمعة ياسر88252281821022096

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيمحمد شايع ستار علي88253281821018040

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيسعيد زغير حسن تقى88254281822050009

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانادبيمحمد جاسم حسن زهراء88255281822066013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة454.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانادبيمهوس صكر هادي تقوى88256281822053004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيعلي ترف طاهر امنه88257241822115008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات البتول ثانويةميسانادبياحمد موسى عقيل زهراء88258281822056034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيمحمد تامول زورة زينب88259281822061026

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيجاسم كريم هادي قمر88260281822070054

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيمناتي محمد الزهرة عبد سجى88261281822055034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة484.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيرجه الحسين عبد منشد كرار88262221841254012

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة482.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيهزاع حسن كاظم محسن88263221841310107

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة471.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمخيلف محمد هاشم ريان88264221842209061
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة470.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذياحيائيمزعل جباره هاشم علي88265221841254010

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة469.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد والي سالم زهراء88266221842101031

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيمزبان ضايف يوسف ظالل88267221842102038

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة467.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيجالب كامل فرحان دينا88268281842065015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيلهمود الحسن عبد عزران حيدر88269161841034010

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيصالح حمد حليم امل88270221842146006

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيجبار ناصر حسين زهراء88271221842166015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة509.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيجازع عبد هاشم مريم88272221852209052

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة491.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيكريم سويجت حسن اسراء88273281852071002

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة488.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيخنفر احمد هيثم احمد88274201851001011

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيخشان دعير السالم عبد غدير88275281852055053

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة479.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيبيبان كبر جبار زهراء88276281852083009

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة707.8للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائينايف يحيى حيدر صفا88277291842076016

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة703.9للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيحسين علوان منذر زينب88278291842076012

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة700.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمكتوب شريف صالح تبارك88279291842053012

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة698.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيمحمد االمير عبد حسن فاطمه88280291842056067

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة698.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائينافع شهد سامي هاتف88281291841153248

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة697.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمنشد جابر باسم نورس88282291842052253

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة697.0للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيكحوش جبار علي حسين88283291841020009

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة696.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيحسين فدعوس االئمة عبد عذراء88284291842160045

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة696.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيجابر مدلول شندل زهراء88285291842058028

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسلمان كامل باسم زينب88286291842160028

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسكر مطشر حسن طيبة88287291842160043

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيمحمد حاتم حسين علي88288291841153163

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائينور حسن اياد رقيه88289291842055034

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسويد هادي مزعل ايمان88290291842160005

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة695.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحميد حكمت مساعد عمار88291291841013033

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة694.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيزغيرون بعيد عبيد فاطمة88292291842052208

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة693.7للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيكريم فخري حيدر ساره88293291842076013

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة693.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعوض عالوي حسين نبأ88294291842058048

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة693.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىاحيائيمرزوق جباره باسم بنين88295291842062006

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة692.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيعلق عزيز الكريم عبد حوراء88296291842079009

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة692.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيابراهيم عباس احمد كوثر88297291842065068

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة692.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيكزير حسن ماجد ايالف88298291842051028

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة692.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيهللا عبد هاشم نزار أسماء88299291842053001

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة691.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىاحيائيختالن جياد منعم نورس88300291842083012

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة691.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيخطار عرف ادريس امنه88301291842057019

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة691.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعطشان فيصل غازي حوراء88302291842160017

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة690.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيكاظم ردام فاضل عفاف88303291842053051

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.9للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيجبار عطيه خليل زهراء88304291842076009

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائينادر وناس فاضل رحيل88305291842153033

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيناصر دخن جلوب نور88306291842057239

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجعفر محمد صالح زينب88307291842053035

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيكاظم كركه فاضل عباس88308291841013020

2889 من 2007 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد والي سدران حسين88309291841003082

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمحسن صكبان ناجح فرح88310291842055075

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة689.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيساجت عبد نجم زهراء88311291842051128

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة688.6للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيعمران نور رزاق سجاد88312291841020014

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة688.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيهللا عبد خنفير حسان زينب88313291842085077

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة688.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيشنجار شيال صالح الزهراء نور88314291842065075

المحافظة البناء الطب كلية/ المثنى جامعة687.2للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيموسى الحسين عبد لطيف فاطمه88315291842076018

الطب كلية/المثنى جامعة693.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيباقر العظيم عبد علي عذراء88316121842102057

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محسن سليم محمد88317241841008104

الطب كلية/المثنى جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجويف شريده ريس هدى88318251842062723

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيفهد محمد ناصر امين88319221841382008

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجوده فاضل عباس مجتبى88320251841205152

الطب كلية/المثنى جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر داخل حسن رقيه88321251842062219

الطب كلية/المثنى جامعة692.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود كاظم مؤيد زهراء88322251842062312

الطب كلية/المثنى جامعة692.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جبار الحمزه عبد زينب88323251842100375

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعودة سويد الوهاب عبد مكارم88324221842113186

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسين بهلول حازم شدن88325221842113141

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشايع عبد علي حيدر88326221841002082

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيحسن نغيش عدنان مريم88327241842096092

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين حسب فارس فاطمة88328271842056199

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد علي ثامر منتظر88329231841252158

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحمد جابر عزيز ياسمين88330241842220396

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد حمد زهراء88331241842120085

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمعتوق عباس ناظم هديل88332241842121217

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيرحم حسين محمد عذراء88333241842107074

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعمران عباس سالم قمر88334231842088267

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيشندل عبد حسن بنين88335241842077011

الطب كلية/المثنى جامعة692.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد الحسين عبد احمد اسامه88336251841031072

الطب كلية/المثنى جامعة691.8المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهادي الغني عبد حيدر شمس88337111842113059

الطب كلية/المثنى جامعة691.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين سلمان داود ترتيل88338141842094029

الطب كلية/المثنى جامعة691.7المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيعلي طاهر شاكر امير88339241841041009

الطب كلية/المثنى جامعة691.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيرديف الحمزه عبد حسين بنين88340231842132019

الطب كلية/المثنى جامعة691.6المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيديوان االمير عبد حازم طيبه88341241842084039

الطب كلية/المثنى جامعة691.4للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيحامد مالك خالد زهراء88342221842159019

الطب كلية/المثنى جامعة691.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمهدي جواد هاتف عمار88343251841035066

الطب كلية/المثنى جامعة691.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسن ضياء محمد الدين معز ضياء88344231841047051

الطب كلية/المثنى جامعة691.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيفرحان كاظم قصي فاطمه88345241842084044

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحسن حسين محمد محسن88346231841257108

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيجودي كريم عزيز زهراء88347231842140021

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيخليل موسى عدنان منتظر88348271841005311

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعلي موسى جعفر تبارك88349271842063034

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيحسين مظلوم مهند هاجر88350241842110078

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعبيد كاظم جواد زهراء88351261842083030

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيرعد االمير عبد مالك زهراء88352271842095033
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الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشعالن كريم محمد مرتضى88353121841026122

الطب كلية/المثنى جامعة691.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيسى راضي كامل تبارك88354251842062134

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد حيدر عالء88355231841012065

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيجريود غانم علي زينب88356241842136023

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيخطار كامل حمزه حيدر88357241841203214

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيناصر عليوي محمود فاطمه88358231842088260

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجواد جاسم عدي علي88359231841020182

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيمطلب غازي المنعم عبد منتظر88360241841048027

الطب كلية/المثنى جامعة691.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيمنصور حمزة الكريم عبد زينب88361241842106062

االسنان طب كلية/المثنى جامعة688.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعبد فيصل طاهر سارة88362291842160035

االسنان طب كلية/المثنى جامعة687.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيثجيل خصاف راجي زهراء88363221842109026

االسنان طب كلية/المثنى جامعة687.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيحسن جبار حسن هبه88364291842058056

االسنان طب كلية/المثنى جامعة687.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيردام حسان موسى عمار88365291841003223

االسنان طب كلية/المثنى جامعة687.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمجيد رشيد ابراهيم سجى88366221842185054

االسنان طب كلية/المثنى جامعة687.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسن الكاظم عبد سعد فاطمة88367291842052203

االسنان طب كلية/المثنى جامعة686.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحسن هادي حسين فاطمه88368221842414071

االسنان طب كلية/المثنى جامعة686.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصياح علوان الحسين عبد زهراء88369291842052123

االسنان طب كلية/المثنى جامعة686.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمرسال زغير سمير بدر88370291841003038

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.3للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيسلمان كامل زياد زينب88371291842076010

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيلفته جاسم علي حسين88372221841077024

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيراضي احمد هادي يقين88373251842097123

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائينعوم طالب مناف مروه88374291842055081

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيمذكور غضبان صباح اكرم88375221841092005

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيالحسن عبد عباس مهدي زينب88376291842053040

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود فرج فارس براء88377161842165078

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيفرهود حسين جليل سحر88378221842410039

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفتان نايف جبار مصطفى88379161841075282

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيمكطوف حبيب عباس زينب88380221842158035

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيبلجي محمد ابراهيم سارة88381261842120102

االسنان طب كلية/المثنى جامعة685.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبود عباس محمد مريم88382291842051217

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.7للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان محيل سالم أمير88383241841048001

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.6المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعد شاكر عباس الرحمن عبد88384111841010026

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجاسم نصيف كاظم حسين88385251841035030

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيهاشم نعمه خالد هدى88386271842077092

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد هللا عبد عيسى مصطفى88387161841075291

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيزعيبل غالب ميثم سجى88388161842145073

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد خليل عقيل سرى88389121842231093

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعوده الحميد عبد مرسال رسول88390271841010047

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيخضير حميد فائز علي88391271841005187

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد عطيه شريف زهراء88392271842063074

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيكاظم صكب احمد خديجه88393271842081021

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالساده عبد هادي عامر فاطمه88394271842058223

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجمعه محسن حسن حسين88395271841014036

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيطعيمه عايز مدلول عباس88396221841017038

2889 من 2009 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيعمير حسين علي عباس88397221841041031

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحسين خلف عنتر رجاء88398271842089017

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعجيل ثويني صادق حوراء88399221842153069

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائييعقوب حسن صالح حوراء88400221842210011

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيفرحان مزعل جبار طيبه88401221842125137

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحسن كاظم كريم طيبه88402221842414065

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيخضر محمد ظافر زينب88403221842190105

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيالجليل عبد عودة الجليل عبد غفران88404221842414070

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد كاظم يقين88405221842126060

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيعبود عيسى عباس احمد88406221841096002

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيجاسم عبد عقيل مصطفى88407221841042032

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيشهد حسن صباح حسن88408221841053015

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعكيلي ربه عبد الساده عبد حمزه88409221841053029

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيفياض شنان فاضل ساره88410221842102032

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمطر نعمه عدنان سما88411131842100051

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسوب جابر كامل كرار88412221841311054

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيالوي بهلول محمد اشجان88413221842143016

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد موسى كريم سيف88414251841031344

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد مهدي علي عبد مصطفى88415251841031818

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم االله عبد حيدر تبارك88416251842062117

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغضبان متعب المحسن عبد زهراء88417251842062298

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيساهي حسين جميل ساره88418251842062389

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالفاضل عبد ادم االئمه عبد فاطمة88419251842097082

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير عبيس رغدان زهراء88420251842100285

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيراضي عبد شاكر زينب88421251842082023

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيداود حسين محمود رقيه88422251842070062

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعوده رجب الرزاق عبد فاطمه88423251842062534

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جفات طالب حوراء88424251842062167

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيبطي عريان فرحان محمد88425291841007193

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبار مجيد رافد علي88426291841003195

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيسلمان والي هادي آيه88427281842065004

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيفزيع يوسف يعقوب مصطفى88428281841014025

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيسلمان حسين محمد رتاج88429261842132036

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيغازي حمزه جليل الهدى نور88430241842120209

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحساب جبر عالء حسين88431241841003048

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيالدود  ابو عيسى قاسم محمد88432241841016071

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم محمود هاشم مؤمل88433231841020218

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيحايف ثامر فارس نبأ88434231842094043

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيهاشم حمزه مهدي قاسم88435231841008127

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الحلة ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد علي زهراء88436231842100020

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيموسى ثامر ياسين يقين88437241842168074

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع مهدي جعفر تبارك88438241842149009

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيشعيب موسى حسين زينب88439231842098056

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيعبد غالي علي رقيه88440231842154030

2889 من 2010 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعلي مهدي ناصر فاطمة88441231842169029

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيراضي سلمان محمد حسين88442231841172017

االسنان طب كلية/المثنى جامعة684.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعزيز الزيد عبد عثمان روان88443231842114034

الصيدلة كلية/المثنى جامعة690.4للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيعباس هالل مجيد حوراء88444291842076005

الصيدلة كلية/المثنى جامعة685.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي الستار عبد حبيب حسين88445291841003074

الصيدلة كلية/المثنى جامعة685.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيتبن سلطان جابر ايه88446291842057040

الصيدلة كلية/المثنى جامعة685.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمحمد جاسم حيدر ايمان88447291842055012

الصيدلة كلية/المثنى جامعة683.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيسعد كامل راتب غفران88448291842055070

الصيدلة كلية/المثنى جامعة683.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعكاب جفات رحيم وسن88449291842054061

الصيدلة كلية/المثنى جامعة682.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائياسماعيل شريف كريم تقوى88450291842079005

الصيدلة كلية/المثنى جامعة682.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد علي عبد عباس نور88451291842057241

الصيدلة كلية/المثنى جامعة682.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد كامل عباس هللا هبه88452101842076050

الصيدلة كلية/المثنى جامعة682.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيياسين حبيب باسم زينب88453291842065042

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائياحمد العزيز عبد اياد دعاء88454251842170094

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيصباح زوير سامي بنين88455241842111016

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان جهاد قاسم جهاد88456291841002035

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحمود جبار حيدر احمد88457251841150440

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيوحيد عادل نجاح مروه88458251842104024

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيابراهيم خليل مهند رقيه88459251842087024

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيعيدان فاخر كريم مريم88460241842077083

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه السود ابو ادريس علي88461241841006038

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيظاهر خضير محمد زهراء88462271842058142

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيكريم محمود اسماعيل الهدى نور88463271842061054

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصكر عزيز كاظم زينب88464131842281040

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيعبد حميد احمد مهدي88465211841029036

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيحسوني حسين علي فارس88466251841052019

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيعمر عاصي احمد اسامة88467201841008013

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيبريج جابر ستار احمد88468291841003011

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبار وحيد ناذر البنين ام88469291842052026

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجبار االمير عبد فائق ابرار88470291842057001

الصيدلة كلية/المثنى جامعة681.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيمزهر رحيم طالب زهراء88471291842079016

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.9المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم تكليف علي زهراء88472111842113043

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيجاسم علي محمد فالح زينب88473251842074042

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.8للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيموسى عبدهللا عباس تقى88474271842077021

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن جاسم طالب نور88475251842062686

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيخليوي بوهان عامر زينب88476251842074037

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيياسين ابراهيم العزيز عبد زهراء88477251842074030

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.6أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد عبد محمود نور88478251842062699

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.5للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحنتوش فاضل حيدر مريم88479131842087085

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسوادي جسام محمد الزهراء فاطمه88480121842109093

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.2للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيكريم الحسين عبد علي نور88481241842109022

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.1للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمود نوري انور محمد88482211841020062

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحامي شوكان جاسم فاطمة88483241842119145

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعجيل عبد حاتم ساره88484241842120125

2889 من 2011 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عزيز كاظم منار88485241842114248

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيحسين صلبوخ ضهد رضا علي88486251841151081

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم علي حسن88487251841122051

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبد نعيم ليث88488241841001228

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسج داخل محمد مرتضى88489241841003190

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيظاهر حبيب حيدر زهراء88490231842081029

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبد ماجد ثامر هدير88491231842120154

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيرفيق حميد غني نوره88492231842108053

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسن اسماعيل محسن شهد88493251842122110

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعالوي حسين علي آيات88494271842062006

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد حسن محمد رسل88495251842122058

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييحيى الحمزه عبد فاضل حسين88496251841031226

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن كاظم صفاء88497271842062103

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمياح عيفان صالح زهراء88498271842088073

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي الحسين عبد حيدر ايات88499251842062073

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن حسين االمير عبد ميس88500251842062641

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيجابر زغير كاظم ميمونه88501241842093100

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب عريبي هللا خير هزار88502251842062731

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمود كامل حيدر عباس88503121841030086

الصيدلة كلية/المثنى جامعة680.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمشعل علي عبد عادل مصطفى88504121841026127

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة653.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيجبر عبود مزعل بتول88505241852101008

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة652.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين زويد العباس عبد زينب88506291852056038

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة648.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيعبد كاطع محمد مجتبى88507281851012055

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة642.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيسوادي حمزة محمد هدى88508291852051162

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة642.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحويلي الهادي عبد عقيل بتول88509291852057017

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة639.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الرحمن عبد احسان احمد88510161851030002

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة630.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيشنته نزال ناصر علي88511161851030092

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة630.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيجاسم حمزة يحيى محمود88512251851016053

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة629.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالرضا سالم عماد زينة88513161852165040

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة629.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيخويدم عليعل الحسين عبد علي88514161851001112

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة628.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجاسم طالب صفاء حوراء88515271852058042

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة628.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمودر حسين احمد براق88516251852084027

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة628.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيجري ضيول فائز ابتهال88517221852095001

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة628.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد هنبوش فالح حسن88518161851079014

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة626.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعلوان حمد حسين هديل88519271852088089

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة625.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيعطوب سند صالح خوله88520291852056019

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة625.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعامر حسين اياد زينب88521161852165026

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة625.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيسريح نجم هادي هللا عبد88522161851004036

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة624.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن فليح سعد هند88523101852100006

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيعباس خضير مسلم زيد88524231851032027

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيكعيد عبار فالح حسين88525221851034022

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسين قاسم مرتضى الفضل ابو88526281851002001

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد السادة عبد مجيد فاطمة الزهراء88527291852052007

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد مؤيد احمد88528251851001015

2889 من 2012 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيحسن نعمه ثامر علي88529251851049011

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة622.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعمران محمد احمد ايه88530271852057019

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة622.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد علي الكريم عبد زهراء88531291852055018

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة622.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيخضير ياس حسن ياسر88532271851001148

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة667.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيجبير كاظم جواد حسن88533291851100045

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيجاسم محمد ناصر فاطمه88534291852053031

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيالكاظم عبد الواحد عبد اثير حسام88535291851002028

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة620.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيخضير كليب سعد سماح88536291852062018

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة619.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم حسن صالح زيد88537291851151099

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة619.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيعطيه عبيس حنيوي سعود88538291851111007

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة618.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجواد جليل علوان بتول88539291852051017

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة617.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد جالب الكريم عبد زهراء88540291852065007

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة612.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهويدي سايل محمد مروة88541291852052067

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة611.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمبدر ريكان سعدون قصي88542291851007147

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة609.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقينافع شهد سامي راتب88543291851003095

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة608.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيحطحوط مزهر محسن هيثم88544291851025095

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة608.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيفرحان غافل سالم حسين88545291851004046

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة608.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعواد جديول صالح سامي88546291851002056

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة607.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجليل علوان عادل فاطمة88547291852051125

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة606.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيدهر حسن صالح مهند88548161851079067

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة606.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيفرحان غافل سالم حسن88549291851004033

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة605.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيسلطان كريم حسين علي88550291851004124

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة604.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيطعيمه كوين حسن هبه88551291852056062

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة603.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيفشالن حسين علي حوراء88552291852055008

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة603.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيوزار هالل جابر محمد88553291851007164

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة602.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيكايم حرب علي احمد88554291851004011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة602.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محيسن طاهر فاطمة88555221852052008

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة601.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيمحسن كتون رحيم نبأ88556291852054072

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة601.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيعاشور اسماعيل سعد علي88557161851089065

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة600.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل عبد وهيب حسن88558221851013025

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة598.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيكيطان حسين شاكر كوثر88559291852070013

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة598.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحمود باني هللا عبد حسين88560291851005034

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة597.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيادهم خضير زماخ مرتضى88561291851007187

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة597.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيدنوف جياد ريسان منال88562291852051143

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة595.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيابوسبع شالل كامل شهد88563161852253021

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة595.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيجياد حميد ضايف جعفر88564281851101005

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة593.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان طعمه كاظم دعاء88565221852105025

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة592.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيمرزوك جاسم محمد باقر محمد88566161851030108

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة592.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيجازع نعيثل فهد محمد88567221851017072

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة592.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيجياد سرحان عالء عباس88568221851036044

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة589.0كييف في الخاصة العراقية النعمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيفالح طالب معمر علي88569131851228004

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة589.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيكمر عبد اطعيم يوسف88570291851151272

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة589.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيدهش عبيد رحيمه حاتم88571161851053021

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة588.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيعجل كريم عيدان هللا عبد88572291851008035

2889 من 2013 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة588.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيحمد محسن نافع محمد88573161851128058

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة588.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعريف كاظم حسين حامد88574241851009014

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة588.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن راهي علي حسين88575241851152015

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة588.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد حتاته امير زهراء88576291852153010

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة587.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيهداد رواك بسام غدير88577291852107011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة587.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجاسم عطشان رزاق محمد88578291851007169

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة587.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعطشان عاجل حسين علي88579291851007119

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة587.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيمطير محسن حكيم سمير88580221851068013

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة587.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيعداي قاسم السيد عبد مالذ88581161852150041

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة586.5للبنين المتميزين ثانويةالبصرةتطبيقيداخل القادر عبد ثائر ايمن88582161851003002

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة586.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان عبد ماجد رقيه88583291852052032

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة586.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعبود داخل جاسم خليل88584161751039037

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة586.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذيتطبيقيكزير حسن مصطفى فاطمة88585221852119005

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة585.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيغضيب كزار جندي عقيل88586241851013052

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة585.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيعباس الحسين عبد عقيل احمد88587251851051004

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة585.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقينون سامي محمد مؤمل88588291851003169

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل حسين علي حسين88589161851079019

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيرحمن علي فيصل زينب88590241852120028

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنات التراث ثانويةبابلتطبيقيراشد صاحب احمد سجى88591231852148015

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد شاكر محمد بشير88592271851030011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيجابر حمزه محمد كوثر88593231852105035

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة584.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيمجلي محيل محمد جبار88594291851005019

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة583.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيطوفان حسن زاير رقيب88595291851109011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيسعيد الحسين عبد نظام طلبة88596241852094016

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة583.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعلي منعم منتظر مجتبى88597241851001069

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة583.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيشكبان لفته نوري هيثم88598161851303035

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيهادي جواد ماجد زهراء88599271852058078

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة675.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعاجل شنين فليح امال88600291842056008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة675.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيفنجان يعقوب خالد مصدق88601221841026043

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة670.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيزرزور عبيد هللا عبد طيبة88602291842160044

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة669.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعويد ناجي علي زينب88603291842065045

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة669.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسن كريم علي مصطفى88604291841003301

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة668.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس كامل مظفر زهراء88605291842052138

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة667.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهادي طارق رائد محمد88606291841003257

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة667.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهادي طارق علي حسين88607291841003091

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة666.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهادي طالب احمد حوراء88608291842052069

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة663.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيجبر عبد علي زينب88609291842065044

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة662.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحسوني سفاح فالح اماني88610291842051019

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة662.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمكي جبار نزار مريم88611291842052226

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة660.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيناجي منجي حازم منار88612291842052228

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة656.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعلي الصاحب عبد حامد الزهراء فاطمة88613291842160048

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة655.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجابر مدلول حربي فاطمه88614291842057194

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة655.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيمايع شياع حسين شروق88615291842056057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة653.3للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيعباس الجبار عبد بشار زهراء88616291842076008

2889 من 2014 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة652.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيموسى حسن محمد ذمار عال88617291842052185

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة651.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعبيد جبر علي جمانة88618291842160013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة651.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمري محسن قاسم فاطمة88619291842052210

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة650.6المتميزين ثاتويةواسطاحيائيكاظم جواد حيدر مؤمل88620261841040027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة650.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصيهود عبد محمد حنين88621161842165112

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة649.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيحسين رشيد االمام عبد علي88622161841030032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة649.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيبديوي وداعه هللا عبد حسن88623291841100029

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة647.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسعدون حمودي رافد فاطمة88624291842160050

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة646.7للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيمحسن باقر محمد باقر88625291841020005

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة645.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيتهام حاتم خالد محمد88626281841033021

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة645.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيموسى خشوش علي شكران88627291842050102

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة645.0للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالماس موسى احمد موسى88628141841007088

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة644.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي محمد هالل زهير اسرار88629291842085006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة644.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمذري عكله علي ايمان88630291842051032

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة644.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيفرج صاحب مهدي زهراء88631221842125091

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة643.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد رشاد محمد المحسن عبد علي محمد88632251841031689

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة643.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيصالح عبد سالم تقى88633281842050011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة643.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعنيد كوين شاكر زهراء88634221842154057

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة642.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائينوري علي حسين رسل88635221842185022

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعبيد هللا عبد محمد مصطفى88636281841001118

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيالكريم عبد صكبان هللا عبد منار88637161842240058

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةاحيائيسالم حاتم مؤيد حيدر88638161841061012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهوبي شاكر كريم رتاج88639221842141052

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحسون نعيم طالب احمد88640291841005007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة640.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحسن الحسين عبد االمير عبد سندس88641291842065048

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة639.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر عزيز حسين أيه88642141842127002

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة639.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيسعدون نايف جبار منتظر88643221841310139

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.4للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيعمران علي باسم سجاد88644291841020013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.4المتميزين ثانويةميساناحيائيحاتم خالد رحيم هللا عبد88645281841026017

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائينذير حسن محمد زينب88646241842080077

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيحشف خلف كمال زينب88647221842202008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيدنيف حسون علي زينب88648291842051144

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغميس فود الكاظم عبد مرتضى88649141841011120

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبود غني فارس مريم88650231842142172

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد ناجي محمد سجاد88651141841034014

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.4للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعويز حسين عبود مصطفى88652281841006128

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمكوار حمد شاكر ايمان88653291842052035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين كاظم مؤيد حيدر88654251841031265

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعباس جبار كريم زينب88655221842135079

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عباس خضير حسين88656141841017033

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمنصور هللا عبد فراس روان88657221842113083

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمطير عبيد محسن عال88658161842152148

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة637.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيعفريت راضي خليل مريم88659221842183051

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة636.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعلي كاظم علي الهدى نور88660261842088087

2889 من 2015 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة636.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسوادي محمد جاسم مياسم88661291842052235

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة636.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلاحيائيحسون شهاب معين عباس88662231841063013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة636.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيحميدي كاظم رائد حسين88663231841038027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة636.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيبركات طالب حردان زهراء88664281842058017

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة635.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائيعوده رباط حسين العابدين زين88665241841038012

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة635.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيياسين باقر محمد روحي رتاج88666271842063063

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة646.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيرطان هول احمد اسيل88667291852051006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة638.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيكايد حسين ناصر عباس88668221851081042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة635.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعطية كريم رحيم باقر88669161851301011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة634.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيدفار ثجيل ستار علياء88670221852175013

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة633.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيخضير وطبان كريم مضر88671161851309049

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة627.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيسعدون محسن غالب عباس88672221851039030

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة623.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيزاجي جليل يحيى مرتضى88673161851038099

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة621.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيهللا عبد جواد الحسين عبد سجاد88674281851002027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة620.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيزاجي جليل يحيى مصطفى88675161851038102

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة619.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد حميد هيثم مصطفى88676161851038101

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة619.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيناجي الهيل ابو صدام احمد88677161851128006

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة618.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيشريدة حمود ناظم عمار88678291851004138

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة617.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيهالل عيسى سلمان علي88679161851083073

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة616.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيعريبي علوان بهلول بنين88680291852085003

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة615.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيموسى فاخر الكريم عبد سجاد88681221851091052

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة615.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيعباس محسن رياض رؤى88682291852079011

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة614.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان مالك حامد عالء88683161851363112

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة613.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيجبير غانم كاظم مرتضى88684221851318035

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة613.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحسين عتيرش بالك وهب88685161851302029

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة612.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيمجحم رمضان الشهيد عبد محسن88686221851001073

العلوم كلية/المثنى جامعة652.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم مدلول عطشان ابتسام88687291842052001

العلوم كلية/المثنى جامعة643.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعزيز رحيم الزهرة عبد زينب88688291842051141

العلوم كلية/المثنى جامعة638.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحسنه ابو ادهام سعد باقر88689291841007027

العلوم كلية/المثنى جامعة633.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالحسن عبد سعد رضا سجى88690291842051163

العلوم كلية/المثنى جامعة632.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعبد جبر حمود رقيه88691291842055035

العلوم كلية/المثنى جامعة629.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصفاء ناجي زهير منذر88692291841003323

العلوم كلية/المثنى جامعة628.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد هاشم عبداالمير زهراء88693291842057133

العلوم كلية/المثنى جامعة627.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمزه ناجي رزاق علي88694291841003198

العلوم كلية/المثنى جامعة627.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبود صاحب مهدي سارة88695291842051158

العلوم كلية/المثنى جامعة627.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيبحر غازي هادي حنين88696291842051076

العلوم كلية/المثنى جامعة626.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيماذي حسين هللا خير اشواق88697291842050011

العلوم كلية/المثنى جامعة624.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعزارة مهلهل مسافر ليلى88698291842052220

العلوم كلية/المثنى جامعة623.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيسكر مطشر حسن حسناء88699291842050040

العلوم كلية/المثنى جامعة623.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىاحيائيبنيان فاضل عايد ضيدان88700291841107005

العلوم كلية/المثنى جامعة622.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي اللطيف عبد فراس اية88701291842085023

العلوم كلية/المثنى جامعة622.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائياحمد فيصل حيدر رسل88702291842065028

العلوم كلية/المثنى جامعة617.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمزعل حمزة عماد حوراء88703291842051081

العلوم كلية/المثنى جامعة616.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيفنجان كاظم جبار بدور88704291842051040

2889 من 2016 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/المثنى جامعة614.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعواد زعون طعمه انوار88705291842052029

العلوم كلية/المثنى جامعة613.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيسلطان شاكر سامي مريم88706291842066018

العلوم كلية/المثنى جامعة613.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالحمزة عبد مطلك علي سارة88707291842050092

العلوم كلية/المثنى جامعة613.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيسعدون محمد ريسان رسل88708291842056032

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجويد الرضا عبد يحيى بنين88709291842051056

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعاتي محمد مسافر سهاد88710291842050099

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيجابر معيدي هللا عبد صابرين88711291842055064

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيشنبارة هادي رحيم زهراء88712291842051115

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعبيد فليح منشد علي88713291841100102

العلوم كلية/المثنى جامعة608.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيوادي حنون االمير عبد بنين88714291842055021

العلوم كلية/المثنى جامعة607.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيمجيد سليم جابر سكينة88715291842054034

العلوم كلية/المثنى جامعة607.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبود عليوي وليد دنيا88716291842051089

العلوم كلية/المثنى جامعة607.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجالب عباس باسم زينب88717291842051132

العلوم كلية/المثنى جامعة606.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسين باشي الزهرة عبد علي88718291841016035

العلوم كلية/المثنى جامعة606.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد العزيز عبد نصير تبارك88719291842051068

العلوم كلية/المثنى جامعة606.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعطية تركي قاسم هللا هبة88720291842050143

العلوم كلية/المثنى جامعة605.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمرزوك وازي الحسين عبد بنين88721291842051049

العلوم كلية/المثنى جامعة605.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعبود بريد االمير عبد احمد88722291841100004

العلوم كلية/المثنى جامعة604.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعتوي عجزان جاسم باسم88723291841007025

العلوم كلية/المثنى جامعة603.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد الرؤوف عبد محمد جعفر88724291841003047

العلوم كلية/المثنى جامعة602.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعاكول عناد محمد زهراء88725291842055047

العلوم كلية/المثنى جامعة601.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحيال خضر عواد مريم88726291842053077

العلوم كلية/المثنى جامعة601.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيمحمد عكل هللا عبد مها88727291842082015

العلوم كلية/المثنى جامعة599.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيحسن فليح عباس زينب88728291842085083

العلوم كلية/المثنى جامعة599.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمزعل صبحي رعد حوراء88729291842052072

العلوم كلية/المثنى جامعة597.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيصاحب الحسين عبد اياد محمد88730291841004107

العلوم كلية/المثنى جامعة596.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجثير كريدي حسن اطياف88731291842053005

العلوم كلية/المثنى جامعة596.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعلي شاكر ليث نازك88732291842051228

العلوم كلية/المثنى جامعة595.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعباس حسين علي بنين88733291842051051

العلوم كلية/المثنى جامعة595.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيعبادة ابوشنان صاحب يحيى88734291841025079

العلوم كلية/المثنى جامعة594.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيفرج ناهي فرحان رحاب88735291842109003

العلوم كلية/المثنى جامعة594.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيفاضل محمد امجد فرح88736291842085132

العلوم كلية/المثنى جامعة593.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيجالب اجبارة اليذ انتظار88737291842054006

العلوم كلية/المثنى جامعة592.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيجياد حسوني ناجح براء88738291842054009

العلوم كلية/المثنى جامعة592.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس اسويد مانع علي88739291841003212

العلوم كلية/المثنى جامعة592.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعويز منشد كاطع حسين88740291841100037

العلوم كلية/المثنى جامعة591.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيسلمان جابر حسين نورس88741291842053091

العلوم كلية/المثنى جامعة591.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجازع كريم حيدر حنان88742291842052063

العلوم كلية/المثنى جامعة591.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعرد الساده عبد اليمه عبد نجالء88743291842057232

العلوم كلية/المثنى جامعة591.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكريم احمد مسافر محمود88744291841003286

العلوم كلية/المثنى جامعة590.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالزهرة عبد محمد عدنان حوراء88745291842051079

العلوم كلية/المثنى جامعة590.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيفرحان جبير قاسم محمد88746291841004118

العلوم كلية/المثنى جامعة589.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيخريجان داعس رحيم زينب88747291842051137

العلوم كلية/المثنى جامعة589.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعبود حسن علي حيدر88748291841153094

2889 من 2017 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/المثنى جامعة589.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيطاهر كاظم حسن منار88749291842160055

العلوم كلية/المثنى جامعة588.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعطشان مشاري االمير عبد صادق88750291841007102

العلوم كلية/المثنى جامعة588.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيادهم خضير زماخ الهدى نور88751291842052242

العلوم كلية/المثنى جامعة587.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيماذي عبيد علي اية88752291842052034

العلوم كلية/المثنى جامعة584.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيطاهر متعب حسن محمد88753291841005100

العلوم كلية/المثنى جامعة584.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعمران مطر هللا عبد حسين88754291841013010

العلوم كلية/المثنى جامعة583.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعالج كدر كريم رائد88755291841003131

العلوم كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيناهي شنان عدنان بنين88756291842057051

العلوم كلية/المثنى جامعة582.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكاظم جبار سليم اسيل88757221842321073

العلوم كلية/المثنى جامعة580.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمنادي عجيل كامل حيدر88758291841004047

العلوم كلية/المثنى جامعة579.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيغياض حويزه فالح زينب88759291842085088

العلوم كلية/المثنى جامعة577.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمنشد حسن حيدر غدير88760291842051190

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيغثيث كاظم صبيح هاجر88761291842053093

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائينايف محمد جاسم تبارك88762221842203022

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيايدام خشان راضي محمد88763291841007182

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيعجه جابر خالد زهراء88764291842066010

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0الخارجيونالمثنىاحيائيطاهر حسين عدنان مصطفى88765291841400024

العلوم كلية/المثنى جامعة574.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمرجان علوان شنان عذراء88766291842050112

العلوم كلية/المثنى جامعة574.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعجيل قاسم الكريم عبد زينب88767291842051142

العلوم كلية/المثنى جامعة574.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيكاطع محمد علي الهدى نور88768291842051234

العلوم كلية/المثنى جامعة574.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيهاني حسن لقمان آيات88769291842065002

العلوم كلية/المثنى جامعة573.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحسين عيسى غسان نور88770291842051244

العلوم كلية/المثنى جامعة573.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمنفي فرحان حميد تبارك88771291842057059

العلوم كلية/المثنى جامعة572.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيصياح مرشد منذور غصون88772291842066017

العلوم كلية/المثنى جامعة571.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالنبي  عبد فضاله جادر زهراء88773291842057123

العلوم كلية/المثنى جامعة571.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيوناس الزهرة عبد احمد أمير88774291841026001

العلوم كلية/المثنى جامعة571.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيحسين محمد عقيل طيبه88775291842071063

العلوم كلية/المثنى جامعة570.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيكعود عجيمي عامر رسل88776291842079011

العلوم كلية/المثنى جامعة569.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيسعد صياح علي مرتضى88777291841004125

العلوم كلية/المثنى جامعة569.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم كامل عزيز ايات88778291842052032

العلوم كلية/المثنى جامعة569.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائينزال فنجان باسم امنة88779291842050016

العلوم كلية/المثنى جامعة568.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيظاهر مدلول رزاق ايناس88780291842057038

العلوم كلية/المثنى جامعة568.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيناصر صالح جابر دعاء88781291842050060

العلوم كلية/المثنى جامعة568.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيزغير عاجل شهيد رانيا88782291842071028

العلوم كلية/المثنى جامعة568.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجاسم حمودي حيدر ايمان88783291842051030

العلوم كلية/المثنى جامعة567.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجبار كريم حامد شهد88784291842051176

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجليد صبار سعيد سجاد88785221841002096

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيحافظ صكر ثجيل فاطمه88786221842101056

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالنبي عبد فضاله سعيد حميده88787291842057066

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمسلم حمزه فارس حوراء88788291842055029

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيلفته ماجد حسين نور88789291842058051

العلوم كلية/المثنى جامعة565.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحمد الهادي عبد محمد حيدر88790221841001066

العلوم كلية/المثنى جامعة565.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبيد فليح حسين عتاب88791291842051185

العلوم كلية/المثنى جامعة565.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجويد اليم علي شفاء88792291842050101

2889 من 2018 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/المثنى جامعة565.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعبد محمد فاهم فاطمة88793291842085126

العلوم كلية/المثنى جامعة564.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان مزهر الحسين عبد غفران88794291842052190

العلوم كلية/المثنى جامعة563.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسين علي حسين زهراء88795221842156063

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشايع سلمان ابراهيم أمير88796221841002001

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيمحمد نعمه صالح حوراء88797291842077012

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيصالح ضايف غالب محمد88798291841013041

العلوم كلية/المثنى جامعة561.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيدايم كاظم موجد ستار88799291841005043

العلوم كلية/المثنى جامعة561.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعريبي كامل محمد هللا هبة88800291842050144

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمهدي عباس خضير منتظر88801221841001185

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيبري عبد قاسم حوراء88802221842391016

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيضاحي محمد حسين هبة88803291842052254

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيخضر محمد كاظم زهراء88804291842051122

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيجاسم صادق حسين علي88805291841004080

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحسين مويشي صاحب زينب88806291842051139

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيموسى كريم حسين عهود88807221842391047

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيعايد محمد مكي زينب88808221842158039

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجشعم حاشي حمد شيرين88809291842050106

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيالنبي عبد فضاله سعيد حوراء88810291842153022

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيراجوج غازي حاكم زهراء88811291842065035

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعناد محسن علي عبد زينه88812291842056052

العلوم كلية/المثنى جامعة557.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمنشد عبد ماجد ايمان88813291842051033

العلوم كلية/المثنى جامعة557.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيرداد فرج جاسم علي88814291841003185

العلوم كلية/المثنى جامعة556.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيظاهر الرحمن عبد فيصل نور88815291842050141

العلوم كلية/المثنى جامعة556.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيلطيف سعد محمد فاطمه88816291842053066

العلوم كلية/المثنى جامعة556.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمحمد دلي تركي مرتضى88817291841005110

العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمداعي جبار مكي محمد88818291841004119

العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيساير برهي قاسم علي88819291841003211

العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي حسن كفاح زهراء88820291842052134

العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعباس ثجيل كريم وسمية88821291842054060

العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعزيز ابراهيم حامد براق88822291842085027

العلوم كلية/المثنى جامعة553.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعناد مزعل والي حسن88823291841003068

العلوم كلية/المثنى جامعة553.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجبر هللا عبد الحمزه عبد علي88824291841007142

العلوم كلية/المثنى جامعة553.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبود عطب شيال سجى88825291842051164

العلوم كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيجبار عبد مطشر زينب88826291842054031

العلوم كلية/المثنى جامعة552.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمدلول عبد طالب حوراء88827291842050054

العلوم كلية/المثنى جامعة552.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيمحيميد جاسم حامد فاطمه88828291842079033

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيناصر كدر محمد زينب88829291842054030

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعودة نعيمه صبار هدى88830291842051256

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيحران صالح احمد أسماء88831221842116001

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعناد مزعل فليح حسن88832291841003064

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحسين راشد سهيل فاطمة88833291842051199

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعواد عباس حسن حنين88834291842050045

العلوم كلية/المثنى جامعة551.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيطاهر فرج احمد فاطمه88835291842082012

العلوم كلية/المثنى جامعة550.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيصفوك هنيدي امير حسن88836291841004024

2889 من 2019 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/المثنى جامعة550.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحمادي شاكر هاشم مريم88837291842054051

العلوم كلية/المثنى جامعة550.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجويجي غالي مالك سحر88838291842050097

العلوم كلية/المثنى جامعة550.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيجبر حيدر خالد فرح88839291842055074

العلوم كلية/المثنى جامعة549.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيجكو االمير عبد حسن زهراء88840291842153037

العلوم كلية/المثنى جامعة549.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيدهيلي كاظم باقر براء88841291842085025

العلوم كلية/المثنى جامعة549.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمهدي حسن سلمان سجى88842291842052163

العلوم كلية/المثنى جامعة547.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد جابر حليم هناء88843291842071091

العلوم كلية/المثنى جامعة547.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيفليح حسن محمد حوراء88844291842054017

العلوم كلية/المثنى جامعة546.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصوفي محمد جاسم زينب88845291842052146

العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبر الخضر عبد صادق غفران88846291842052188

العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيمسير غانم حيدر عمار88847291841025045

العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعبد ياسين الرضا عبد سارة88848291742057146

العلوم كلية/المثنى جامعة634.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيجادر عمران لطيف ميالد88849291852067036

العلوم كلية/المثنى جامعة595.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحروبي مرهج صالح دعاء88850291852052026

العلوم كلية/المثنى جامعة594.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيسلمان كاظم داخل زهراء88851291852067021

العلوم كلية/المثنى جامعة581.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحميدي غازي فيصل تبارك88852291852052018

العلوم كلية/المثنى جامعة580.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيسلطان ظاهر الستار عبد فرات88853291852101007

العلوم كلية/المثنى جامعة580.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيعباس محمد جاسم الهدى نور88854291852070018

العلوم كلية/المثنى جامعة576.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىتطبيقيشنين ياسين قابل شهد88855291852082006

العلوم كلية/المثنى جامعة575.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين محمد جاسم زهراء88856291852052036

العلوم كلية/المثنى جامعة573.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيلزام مرهج فاضل منتظر88857291851007207

العلوم كلية/المثنى جامعة570.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمدفون محمد عوض مرتضى88858291851003201

العلوم كلية/المثنى جامعة570.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيالحسن عبد حسين ناصر فرقان88859291852053032

العلوم كلية/المثنى جامعة569.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيسوادي محمد العظيم عبد حوراء88860291852052022

العلوم كلية/المثنى جامعة567.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمهدي حسن حسين نغم88861291852052072

العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيعريبي هادي عماد اسراء88862291852065001

العلوم كلية/المثنى جامعة565.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيالزهرة عبد سعدون هللا عبد رقية88863291852052031

العلوم كلية/المثنى جامعة564.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جابر راجي زهراء88864291852051068

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيمحسن السود ابو هادي فاطمة88865291852054057

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيحسن موسى سالم عالء88866291851016075

العلوم كلية/المثنى جامعة562.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيمطر حمزة علي حسن88867291851100049

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيفهد مخلف عطية منال88868291852051145

العلوم كلية/المثنى جامعة560.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجبار رسن عباس الفقار ذو88869291851003093

العلوم كلية/المثنى جامعة559.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيحسون كريم محمد حنين88870291852062010

العلوم كلية/المثنى جامعة558.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد صبار ناجح عبير88871291852052059

العلوم كلية/المثنى جامعة558.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيشهيد علي حسين زهراء88872291852085009

العلوم كلية/المثنى جامعة555.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم حسين علي بنين88873291852051027

العلوم كلية/المثنى جامعة549.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيزالم محمد حيدر زهراء88874291852065006

العلوم كلية/المثنى جامعة549.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيعبادي حسن مهدي عباس88875291851016071

العلوم كلية/المثنى جامعة548.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيناصر عبد هاني عايد88876291851106023

العلوم كلية/المثنى جامعة547.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيصوين وحيد كريم حوراء88877291852053011

العلوم كلية/المثنى جامعة546.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيفليح حميد علي زهراء88878291852062014

العلوم كلية/المثنى جامعة544.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجياد محمد فليح زهراء88879291852051074

العلوم كلية/المثنى جامعة544.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيطالب شنه ابو ثامر بتول88880291852052014
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العلوم كلية/المثنى جامعة542.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيغانم علوان عطشان حسن88881291851007042

العلوم كلية/المثنى جامعة540.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيفاطس عبد سعد منتظر88882291851005105

العلوم كلية/المثنى جامعة539.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعباس ياسر ناظم ثامر88883291851005018

العلوم كلية/المثنى جامعة537.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيالعباس عبد قرداش هادي ابتسام88884291852067001

العلوم كلية/المثنى جامعة537.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيفرج راشد كاظم زهراء88885291852051075

العلوم كلية/المثنى جامعة536.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيالزهرة عبد شاكر محمود زهراء88886291852077019

العلوم كلية/المثنى جامعة536.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين وحيد حسن رقيه88887291852056026

العلوم كلية/المثنى جامعة535.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيالحسن عبد نجم علي نور88888291852085028

العلوم كلية/المثنى جامعة534.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيعلي فريض انور مصطفى88889291851016109

العلوم كلية/المثنى جامعة533.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد فاضل حسن ازهار88890291852062002

العلوم كلية/المثنى جامعة532.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيصكر خضر فاضل علي88891291851153156

العلوم كلية/المثنى جامعة532.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيالكريم عبد نعمة ماجد نور88892291852051157

العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيطاهر رزاق حيدر ايناس88893291852051014

العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمزعل حسان كاظم محمد88894291851003190

العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم جبر صالح زهراء88895291852052041

العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيصحين عزال فالح زينب88896291852051094

العلوم كلية/المثنى جامعة529.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيظاهر علي حسين عقيل88897291851004115

العلوم كلية/المثنى جامعة527.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحامي بايد لفته الهدى نور88898291852052074

العلوم كلية/المثنى جامعة526.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيسلطان مطر حسين سهى88899291852153016

العلوم كلية/المثنى جامعة525.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجاسم حسن فائق تقى88900291852052019

العلوم كلية/المثنى جامعة525.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيحمزه محمد راهي زينب88901291852058016

العلوم كلية/المثنى جامعة525.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعجل عبدوش جابر مؤمل88902291851004154

العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين جبر ضايف زينب88903291852051089

العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيمهنه عبد رزاق رباب88904291852053015

العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحمزة بلكت منهل زهراء88905291852051077

العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيدريعي خضير رحيم ديانا88906291852056021

العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيالرضا عبد جميل حسين اصاله88907291852057005

العلوم كلية/المثنى جامعة522.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعالوي جاسم رزاق محمد88908291851003178

العلوم كلية/المثنى جامعة521.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيحنون غازي حيدر ساره88909291852101004

العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيمدعث فجيج الرضا عبد حمود88910291851004065

العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيحسين نور صالح ابتهال88911291852085001

العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيهلوبي محمد هاشم نرجس88912291852057115

العلوم كلية/المثنى جامعة520.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيعلي عبد سجين عدنان تبارك88913291852050011

العلوم كلية/المثنى جامعة519.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجبر الرضا عبد عاصي زينب88914291852051090

العلوم كلية/المثنى جامعة518.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيعبد محمد باسم هدى88915291852058036

العلوم كلية/المثنى جامعة518.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيحسن كاظم محمد هللا هبة88916291852085030

العلوم كلية/المثنى جامعة517.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيدنان غافل فاخر أمل88917291852079001

العلوم كلية/المثنى جامعة517.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيفرحان غانم محسن محمد88918291851100203

العلوم كلية/المثنى جامعة516.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيضيدان جبار مجيد علي88919291851003150

العلوم كلية/المثنى جامعة516.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيدنان جابر سامي زهره88920291852079018

العلوم كلية/المثنى جامعة516.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجبر حسن رحيم محمود88921291851007185

العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيمعجون عزاره حاجم هللا عبد88922291851013020

العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيجحيل كاظم كامل علي88923291851100153

العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيلذيذ رحيم سلمان رقيه88924291852057056
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العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعلوان مشولي صالح رباب88925291852052029

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد مهدي فياض علي88926161851004045

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيتعبان والي حسن عهود88927291852051119

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقينعيم حيدر راسم فاطمه88928291852053027

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيبداي جبار الرضا عبد فاطمه88929221852187021

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد كاظم جمال علي88930291851003135

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيهالل مسير خالد علي88931291851100145

العلوم كلية/المثنى جامعة514.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيماصار ساجت كاظم زهراء88932291852058013

العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيخشان مطر مراد زينه88933241852134021

العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيابوريشه غيث محسن رقيه88934291852055014

العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيصالح سباح الدين عماد حسن88935291851100051

العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيحمزه مهدي جالوي صابرين88936291852056046

العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيحمدي عباس الحسين عبد طيبه88937291852077026

العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيثامر رزاق سعدي رواء88938291852053017

العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيعبد جباري صالح الحسيني88939291851026010

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة601.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعلي عصيب حسوني زمن88940291842057122

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة574.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحمد بزور هللا عبد انمار88941291842051023

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة566.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحسين ناصر كريم كوثر88942291842054048

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة547.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيدارم فنجان مزهر حوراء88943291842082004

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيمهيدي عايد رهيف حيدر88944291841026012

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعيدان مطرود فريد حسناء88945291842065023

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلطان الحسين عبد علي دموع88946291842057093

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة540.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالرضا عبد شاكر محمود شهد88947291842050104

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة538.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيبويني عبد مسار هدى88948291842050147

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة536.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيرويضي صكبان حامد نسرين88949291842050134

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة536.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجعفر داخل جعفر صادق88950291841003157

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة534.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعبد فليح ماجد زينب88951291842055054

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة532.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعباس ضايع حيدر نور88952291842056081

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيصخر جهيد نعيم محمد88953291841005109

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة531.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمود عبادي راضي هجران88954291842052255

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة530.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيجواد الكاظم عبد الجواد عبد يونس88955291841004149

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة530.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيذعذاع موسى جابر ايمان88956291842050022

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة528.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعبد رزوقي محمد رقيه88957291842056036

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة525.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد هاشم صباح بان88958291842065011

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيمنصور نوري علي صادق جعفر88959291841013005

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحسون ناصر علي عبد بنين88960291842054012

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان عباس حسن بنين88961291842052047

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة523.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحسن راشد علي عبد احمد88962291841005011

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة523.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذياحيائينصيف شبل راهي يونس88963221841236009

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة523.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائينجم مسلم رياض تبارك88964291842052057

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة522.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمري كريم رحيم بنين88965291842050029

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة522.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي عباس عماد زينب88966291842085087

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيجواد عبدعلي رياض عالء88967231841052026

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين مجيد فاضل كرار88968271841014133
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الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة521.0المختلطة المرفأ ثانويةقار ذياحيائيمعن جويد الكاظم عبد محمد88969221841272011

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة521.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائياجياد جادر عالوي سارة88970291842051156

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة520.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجبير مزهير فالح دموع88971291842053025

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة520.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائييوسف داخل حسين شيماء88972291842071057

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة519.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائييعقوب صويح سعود احمد88973291841007008

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة518.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيمهنه ناهي هادي زينب88974261842119028

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة518.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيشلومي موسى علي نور88975161842154033

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة516.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمحمد عواد شاكر منتظر88976291841005114

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعاجل جبار فالح نوره88977291842057250

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة515.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيكاظم كنان حيدر رتاج88978291842065027

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيحبيب الجبار عبد علي زينب88979291842055053

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيثجيل غافل عطية فاطمة88980291842160051

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة513.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيخربان دخل رحيم زينب88981291842057154

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيادريس صافي سالم زهراء88982291842058027

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيشيال كوماني مطرود محمد88983291841100134

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجواد هدهود جبار مؤتمن88984291841002134

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد كريم عذافه ليلى88985291842057216

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة511.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان كريم عطيه ضفاف88986241842152006

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة511.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيوالي راهي مجيد جعفر88987291841100025

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة511.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعناد مزعل حامد منتظر88988291841003311

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة511.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيلهمود هادي شاكر ذكرى88989271842069035

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة564.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيجالب مناحي الحسين عبد فاطمه88990291852079027

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة557.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيالرضا عبد عبادي فليح ادم88991291851004015

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة554.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعلك عبيد سعد سارة88992291852051102

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة550.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعلي جبير الحر عبد رحيم88993291851004071

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة545.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعلي هللا عبد نجم زينب88994291852053018

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة541.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيسلمان جاسم جالل زهراء88995291852079013

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة539.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمراد عبادي سعد صفا88996291852051114

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة535.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم وليد زمن88997291852058007

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة533.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسلمان متعب نعيم فاطمة88998291852054056

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة532.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيعبود منصور علي قائد88999291851026055

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة527.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقييوسف هللا عبد قصي نبأ89000291852085024

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة526.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجياد حياوي قاسم مصطفى89001291851007198

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة526.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيظاهر عباس عزيز بركات89002291852056013

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة525.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعبد بردان سالم صادق89003291851005051

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة524.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحسين محمد جاسم مصطفى89004291851100214

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة520.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيعاشور خضير جبار اطياف89005291852054006

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة519.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيزرزور عبيد الرزاق عبد هللا عبد89006291851007111

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة516.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيعباس جبار أنعاس حسن89007291851106011

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيبزون جبار سعيد سجى89008291852054041

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيمطرود حسين عاجل رواء89009291852050016

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحمزه باجي جميل حمزة89010291851100076

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة511.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيلهمود ملهود حسن حمزه89011291851005038

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة510.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيجياد محمد حسون زيد89012291851004075
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الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة509.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيغازي صالح غالب عبير89013291852153019

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة508.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعزيز هاشم ياسر صفاء89014291852057083

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة508.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيخليفة مخيلف حميد مريم89015291852052069

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة508.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيراضي مسير تركي شروق89016291852101006

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة507.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيمطر دخيل الرضا عبد مقتدى89017221851212012

القانون كلية/المثنى جامعة643.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحسن الحسين عبد االمير عبد استبرق89018291822064003

القانون كلية/المثنى جامعة640.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيثعبان دغيمث حسن غسق89019291822075032

القانون كلية/المثنى جامعة610.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعلي نعيم كتاب مرتضى89020291821006053

القانون كلية/المثنى جامعة595.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحسن محيسن حسين زينب89021291822057058

القانون كلية/المثنى جامعة589.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيالشون ابو هادي رزاق هبه89022291822072146

القانون كلية/المثنى جامعة582.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيساجت فضالة هللا عبد هديل89023291822068027

القانون كلية/المثنى جامعة581.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىادبيحمادي علوان علي حيدر89024291821101004

القانون كلية/المثنى جامعة580.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيشمخي سكر عدنان مروه89025291822078089

القانون كلية/المثنى جامعة578.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعاجل خضر حسن اميرة89026291822073004

القانون كلية/المثنى جامعة577.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيخضير عباس خالد زهراء89027291822056021

القانون كلية/المثنى جامعة575.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيتومان محمد مسلم زهراء89028291822057057

القانون كلية/المثنى جامعة568.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعبعوب فلو سلمان اسماء89029291822077002

القانون كلية/المثنى جامعة567.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعواد خزعل داود نهاد89030291822087021

القانون كلية/المثنى جامعة563.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعكيلي حاصود محسن عباس89031291821017167

القانون كلية/المثنى جامعة561.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيكريم رفش رواد العزيز عبد89032291821006032

القانون كلية/المثنى جامعة556.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيصيوان غافل علي عبد مصطفى89033291821021096

القانون كلية/المثنى جامعة556.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيخضير كوين الزهره عبد زهراء89034291822072063

القانون كلية/المثنى جامعة554.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيضمد نجم محمد رباب89035291822108003

القانون كلية/المثنى جامعة548.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعبد داخل فارس نور89036291822078107

القانون كلية/المثنى جامعة542.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيزغير اليذ علي عبد يونس89037291821153222

القانون كلية/المثنى جامعة541.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمجبل وساف كريم بنين89038291822060039

القانون كلية/المثنى جامعة540.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعوده حنش حسين هدى89039291822078111

القانون كلية/المثنى جامعة538.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيحزيم عبد هادي سالم89040291821108009

القانون كلية/المثنى جامعة538.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحسن سفاح كريم سالم89041291821009051

القانون كلية/المثنى جامعة531.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيشياع ثامر محمد عزال89042291821110038

القانون كلية/المثنى جامعة530.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيالسادة عبد مالك محمد مصطفى89043291821017299

القانون كلية/المثنى جامعة530.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيمحمد اللطيف عبد قصي روان89044291822064023

القانون كلية/المثنى جامعة529.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيوداع واجد صالح بنين89045291822084013

القانون كلية/المثنى جامعة529.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيمشعل دخيل يونس سيف89046291821009055

القانون كلية/المثنى جامعة529.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيحسن سلطان شريف منتهى89047291822108008

القانون كلية/المثنى جامعة528.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيحسن مهدي داخل حوراء89048291822066017

القانون كلية/المثنى جامعة527.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيكريم فاضل عدنان اسعد89049291821014021

القانون كلية/المثنى جامعة527.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعباس داخل علي يوسف89050291821017329

القانون كلية/المثنى جامعة526.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيرحيم صكبان هادي محمود89051291821014207

القانون كلية/المثنى جامعة525.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيذباح فرحان حمود نوره89052291822063040

القانون كلية/المثنى جامعة524.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيظاهر مطرود قاسم الرحمن عبد89053291821010074

القانون كلية/المثنى جامعة521.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيفياض دهام عباس محمد89054291821016080

القانون كلية/المثنى جامعة519.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيرداد مهاوش ضعيف اسماء89055291822060008

القانون كلية/المثنى جامعة519.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيجاسم داخل سعد حسين89056291821010036
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القانون كلية/المثنى جامعة518.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعلي محسن جبار علي89057291821017183

القانون كلية/المثنى جامعة518.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيفاضل رسول عادل زهراء89058291822064027

القانون كلية/المثنى جامعة516.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيعزب جازع رزاق معالي89059291822058049

القانون كلية/المثنى جامعة515.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيحسين حرب حسن ساره89060291822063019

القانون كلية/المثنى جامعة511.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيشاكر كامل سعد ضحى89061291822058042

القانون كلية/المثنى جامعة511.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيفرهود سالم جاسم شافي89062291821014102

القانون كلية/المثنى جامعة510.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيثعبان شاطي كريم فالح89063291821028133

القانون كلية/المثنى جامعة510.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحمد حسن الرحمن عبد نعيمه89064291822060136

القانون كلية/المثنى جامعة509.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيخنجر كشيش كدر سجاد89065291821018017

القانون كلية/المثنى جامعة508.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيحسن علي حسون أطياف89066291822084007

القانون كلية/المثنى جامعة508.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيكاظم علي نهاد عهد89067291822060110

القانون كلية/المثنى جامعة508.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحسين كاظم خشيش هجران89068291822067037

القانون كلية/المثنى جامعة508.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمحمود حتاته ناجح كرار89069291821010105

القانون كلية/المثنى جامعة506.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيزغيرون فضل الواحد عبد صفاء89070291821010065

القانون كلية/المثنى جامعة506.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعيسى سايل جبار محمد89071291821014180

القانون كلية/المثنى جامعة506.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيمطير نغماش صبار اميرة89072291822160011

القانون كلية/المثنى جامعة505.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيصراخ جبر يوسف علي89073291821023021

القانون كلية/المثنى جامعة505.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيحسن نعمه فاضل فاطمه89074291822082014

القانون كلية/المثنى جامعة505.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيناجي عبد ناظم ميثم89075291821017316

القانون كلية/المثنى جامعة503.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيراشد فليح ماجد احمد89076291821014017

القانون كلية/المثنى جامعة503.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيناصر كدر محمد بنين89077291822075005

القانون كلية/المثنى جامعة502.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيحسن الحسن عبد الكريم عبد االء89078291822050005

القانون كلية/المثنى جامعة501.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعبد لغيوي رحيم كرار89079291821014169

القانون كلية/المثنى جامعة501.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيزغير شالش نعيم حسين89080291821021023

القانون كلية/المثنى جامعة499.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيمحمد حاشوش محسن حيدر89081291821011011

القانون كلية/المثنى جامعة498.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيرواد سوادي نعيم زينب89082291822060093

القانون كلية/المثنى جامعة497.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحمد جبير الكاظم عبد منتظر89083291821028177

القانون كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحمود جاسم شاكر زينب89084291822057059

القانون كلية/المثنى جامعة496.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيهداد جميل يحيى احمد89085291821104003

القانون كلية/المثنى جامعة495.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيمناحر هليبت حمود زينب89086291822064030

القانون كلية/المثنى جامعة495.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيجبر دغيش رحيم خالد89087291821001052

القانون كلية/المثنى جامعة493.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحرز علي حسين مريم89088291822078090

القانون كلية/المثنى جامعة493.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيمجيبل اليج ماجد احمد89089291821017016

القانون كلية/المثنى جامعة491.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيسعيد كريم سامي لبنى89090291822066035

القانون كلية/المثنى جامعة491.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيجاسم كريم هاني حسين89091291821028061

القانون كلية/المثنى جامعة491.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعيدان عبد صائب ميامين89092291822078094

القانون كلية/المثنى جامعة490.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبينور هاشم منعم حسين89093291821009029

القانون كلية/المثنى جامعة490.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيحسن فليح ناظم سها89094291822050059

القانون كلية/المثنى جامعة489.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيشليبة كاطع مؤيد هاني89095291821009135

القانون كلية/المثنى جامعة489.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحسين عباس رحيم تقي89096291821009015

القانون كلية/المثنى جامعة488.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيالمحسن عبد نعمة محمد الهدى نور89097291822064058

القانون كلية/المثنى جامعة488.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيلطيف عبد جالوي ليث89098291821021083

القانون كلية/المثنى جامعة488.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيشحاته ساجت شاهر مرتضى89099291821021090

القانون كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيصالح نعمه علي ايمان89100291822056006
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القانون كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعبادي االمير عبد عماد انعام89101291822057012

القانون كلية/المثنى جامعة485.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيغالب صاحب تكليف شمامه89102291822068017

القانون كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيكنكون الرضا عبد حامد نذور89103291822078099

القانون كلية/المثنى جامعة485.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيالحسن عبد سعد ذايل حسن89104291821018004

القانون كلية/المثنى جامعة484.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيدلي وحيد فرحان جعفر89105291821109023

القانون كلية/المثنى جامعة483.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيعاجل ولي جفات فردوس89106291822063034

القانون كلية/المثنى جامعة482.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيهللا عبد كريم هللا عبد ندى89107291822079043

القانون كلية/المثنى جامعة482.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيمهاوش انعيمه جبار محمد89108291821011023

القانون كلية/المثنى جامعة482.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيحسين طاين ساجت زهراء89109291822102001

القانون كلية/المثنى جامعة481.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيفليح كاظم أحمد تبارك89110291822060042

القانون كلية/المثنى جامعة481.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيدوين بردان الكاظم عبد فاطمه89111291822060118

القانون كلية/المثنى جامعة480.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعبادي كامل سعد هللا عبد89112291821109092

القانون كلية/المثنى جامعة480.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيجبار كوزان فاضل اشواق89113291822160005

القانون كلية/المثنى جامعة480.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيعباس الحسين عبد جميل عمار89114291821104048

القانون كلية/المثنى جامعة480.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيجفت صياح عواد حسين89115291821102017

القانون كلية/المثنى جامعة480.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيدوني حاشوش جفات خالد89116291821001051

القانون كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمهدي محمد اسامه زينب89117291822078056

القانون كلية/المثنى جامعة478.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيعلوان زغيرون زعيل هللا عبد89118291821150050

القانون كلية/المثنى جامعة478.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحمود حميد فاهم انور89119291821028030

القانون كلية/المثنى جامعة478.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيمهبش جواد جبار دعاء89120291822057039

القانون كلية/المثنى جامعة477.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمطر ناصر كاظم الهدى نور89121291822060140

القانون كلية/المثنى جامعة477.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيمهيدي حاوي زكم صابرين89122291822073027

القانون كلية/المثنى جامعة477.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيايدام كاظم حماد حسين صدام89123291821110033

القانون كلية/المثنى جامعة477.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبينجم هللا عبد علي حسين89124291821151049

القانون كلية/المثنى جامعة477.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيمحمد جاسم حيدر علي89125291821010082

القانون كلية/المثنى جامعة476.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيميس جياد عزار فهد89126291821150068

القانون كلية/المثنى جامعة476.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيعبيد حمود سالم علي89127291821018033

القانون كلية/المثنى جامعة476.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيفريخ محسن علي تغريد89128291822072036

القانون كلية/المثنى جامعة476.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمطرود نبات كمال سالي89129291822078066

القانون كلية/المثنى جامعة475.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيوناس محسن داخل باقر89130291821021006

القانون كلية/المثنى جامعة475.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسين خليل محمد الصادق جعفر89131291821017034

القانون كلية/المثنى جامعة474.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعباس حسن حامد حوراء89132291822060053

القانون كلية/المثنى جامعة474.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيالخضر عبد صبار كاظم البنين ام89133291822050008

القانون كلية/المثنى جامعة474.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيالحسين عبد غايب فالح صفاء89134291822050063

القانون كلية/المثنى جامعة618.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيحسين هويدي حسين حوراء89135291842085045

القانون كلية/المثنى جامعة599.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيلطيف جبير كاظم دعاء89136291842053024

القانون كلية/المثنى جامعة592.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعبد فزاع حسين دعاء89137291842153027

القانون كلية/المثنى جامعة568.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحاشوش ذجر هللا عبد بدور89138291842053009

القانون كلية/المثنى جامعة556.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيطيار نعيم حكمت حسين89139291841013008

القانون كلية/المثنى جامعة548.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيشارع ثامر علي نور89140291842051242

القانون كلية/المثنى جامعة542.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىاحيائياسيود سلمان مشنان وفاء89141291842083016

القانون كلية/المثنى جامعة540.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيالرضا عبد ثامر حسين حيدر89142291841003118

القانون كلية/المثنى جامعة537.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعاصي حميد اياد زينب89143291842052142

القانون كلية/المثنى جامعة535.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيحبيتر رخيص هللا عبد ايمان89144291842066006
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القانون كلية/المثنى جامعة522.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيشندول عبيد علي تبارك89145291842058012

القانون كلية/المثنى جامعة520.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجبر شنان حسين فاطمة89146291842051197

القانون كلية/المثنى جامعة514.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيهللا عبد الجليل عبد محمد نور89147291842160061

القانون كلية/المثنى جامعة510.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمدلول عبد طالب زهراء89148291842050073

القانون كلية/المثنى جامعة510.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعناد مزعل حامد ايمان89149291842051029

القانون كلية/المثنى جامعة579.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم كريم رقيه89150291852056027

القانون كلية/المثنى جامعة541.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعباس حسين هللا عطا حوراء89151291852053010

القانون كلية/المثنى جامعة522.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيحروبي مرهج قاسم منى89152291852054071

القانون كلية/المثنى جامعة517.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخليل كريم هللا عبد كوثر89153291852057106

القانون كلية/المثنى جامعة515.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيمايع محسن رياض هند89154291852056066

القانون كلية/المثنى جامعة510.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيمنشد كاظم خلف علي89155291851109027

التمريض كلية/المثنى جامعة677.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمحمد كريم رافد حسن89156291841007045

التمريض كلية/المثنى جامعة675.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسين الكريم عبد جبار محمد89157291841002146

التمريض كلية/المثنى جامعة674.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجودة عبد مسافر حمزة89158291841003111

التمريض كلية/المثنى جامعة673.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيجبر صحن مالك مريم89159291842153059

التمريض كلية/المثنى جامعة672.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيشروح كاظم حميد دعاء89160291842050061

التمريض كلية/المثنى جامعة671.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجواد جبار حسن نبراس89161291842052240

التمريض كلية/المثنى جامعة671.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجاسم كاظم علي تبارك89162291842051062

التمريض كلية/المثنى جامعة669.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيبدر حسن كريم رقية89163291842052104

التمريض كلية/المثنى جامعة669.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيابراهيم خليل الجليل عبد ابتسام89164291842071001

التمريض كلية/المثنى جامعة669.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعزيز هالل نجم احمد89165291841007016

التمريض كلية/المثنى جامعة668.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيلفته جبار راتب حسين89166241841070009

التمريض كلية/المثنى جامعة667.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي جابر كمال هللا عبد89167241841010071

التمريض كلية/المثنى جامعة667.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيفهد ثامر محمد عبير89168291842052183

التمريض كلية/المثنى جامعة666.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيرداد مزهر سفيح عمار89169221841365035

التمريض كلية/المثنى جامعة665.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيادريس طاهر حسين سجاد89170241841069019

التمريض كلية/المثنى جامعة665.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشلب كامل محمد علي89171241841009058

التمريض كلية/المثنى جامعة665.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيالزهره عبد جهاد عماد هللا عبد89172241841037030

التمريض كلية/المثنى جامعة664.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيجبير رزاق حسن علي89173241841027092

التمريض كلية/المثنى جامعة664.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيعلي ستار عباس احمد89174211841002008

التمريض كلية/المثنى جامعة664.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعسل حمزه حسن علي89175231841001053

التمريض كلية/المثنى جامعة664.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيكريعة دخيل صباح كرار89176241841014023

التمريض كلية/المثنى جامعة664.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيلهمود دخل هاشم محمود89177291841016048

التمريض كلية/المثنى جامعة663.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمري رحيم كامل فاطمة89178291842052211

التمريض كلية/المثنى جامعة662.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعواد داخل حسن زينب89179291842056046

التمريض كلية/المثنى جامعة661.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جبير مفيد هناء89180291842052262

التمريض كلية/المثنى جامعة661.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيمسير حمدان فيصل ساره89181291842058036

التمريض كلية/المثنى جامعة659.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعباس سودان رزاق بتول89182291842055014

التمريض كلية/المثنى جامعة659.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمحمد راضي عواد ايمان89183291842050023

التمريض كلية/المثنى جامعة658.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيحمود رحيم كاظم زينب89184291842056049

التمريض كلية/المثنى جامعة657.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسون زغير محمد سارة89185291842050093

التمريض كلية/المثنى جامعة656.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيثويني كامل كريم مريم89186221842311040

التمريض كلية/المثنى جامعة656.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعبد هاشم اياد زهراء89187291842058024

التمريض كلية/المثنى جامعة655.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمري رحيم كامل زهراء89188291842052132
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التمريض كلية/المثنى جامعة655.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيظاهر احمد فاضل انتظار89189291842051022

التمريض كلية/المثنى جامعة654.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعلي اللطيف عبد اوس اماني89190291842065004

التمريض كلية/المثنى جامعة653.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعبد زويد طالب االء89191291842050015

التمريض كلية/المثنى جامعة652.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيفرهود سالم قاسم رشا89192291842079013

التمريض كلية/المثنى جامعة651.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيشنوب فضاله لفته بنين89193291842057055

التمريض كلية/المثنى جامعة650.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجاسم لطيف مشتاق زهراء89194291842051127

التمريض كلية/المثنى جامعة650.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيظاهر حسين حيدر عال89195231842154062

التمريض كلية/المثنى جامعة647.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد ياسر شالوي مريم89196241842093095

التمريض كلية/المثنى جامعة646.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيدعبول حمود الرزاق عبد بلقيس89197221842156027

التمريض كلية/المثنى جامعة646.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمنهل عباس فيصل الهدى نور89198291842057236

التمريض كلية/المثنى جامعة645.4المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسن فليح علي زهراء89199241842084026

التمريض كلية/المثنى جامعة645.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسين عباس جياد اسيل89200231842164005

التمريض كلية/المثنى جامعة645.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيحسن الحسين عبد محمد رانيا89201291842055030

التمريض كلية/المثنى جامعة645.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس خفيف كريم شهد89202241842120142

التمريض كلية/المثنى جامعة645.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مطر حسن هبه89203241842102120

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيشناوة جدعان عباس نهال89204241842104071

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيخضير حميد رحيم ايمان89205241842134016

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي الكاظم عبد وهمان سارة89206241842123076

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيشلوان كاظم رياض دنيا89207241842119069

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيسلمان طالب مشتاق شكران89208261842132065

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد سالم جوان اسماء89209291842052016

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين فاضل زينب89210241842102064

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحرجان محمد علي ايه89211291842065010

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيفرهود سالم قاسم جواهر89212291842079007

التمريض كلية/المثنى جامعة644.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيجواد سلمان محمد رواء89213231842105012

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلاحيائيحسن رزاق خالد زينب89214231842214006

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحميدي فرحان رحيم انوار89215291842050019

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصادق علي محمد الحميد عبد خديجه89216251842062180

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود جواد محمد زهراء89217251842100324

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعليوي محمد عبد دعاء89218221842102016

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيبدر ميزر انور زمن89219291842051105

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيبردان عبد ناظم صفاء89220241842104050

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحمزه خشاف حليم تقى89221271842055048

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيكاظم حمزه حسين حوراء89222271842057037

التمريض كلية/المثنى جامعة643.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائياسماعيل فهد االمير عبد ايمان89223201842114011

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيهادي ضاحي محمود رسل89224241842097013

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان جمعه حسين دعاء89225241842106035

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد هادي طه هديل89226101842076052

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح ضياء الهدى نور89227231842090262

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيسلمان عبيدش االمير عبد االء89228251842097005

التمريض كلية/المثنى جامعة642.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي حسين زهراء89229241842114102

التمريض كلية/المثنى جامعة641.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمغير فرعون حسين رسل89230241842120061

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة639.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعلي هللا عبد محمد سارة89231291842051157

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة604.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيعباس قاطع جبير محمد89232291841005096

2889 من 2028 صفحة
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البيطري الطب كلية/المثنى جامعة560.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيداخل صادق بشار علي89233291841003183

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة558.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعلي هادي علي أيمن89234291841007001

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة557.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىاحيائيعبود كريم عطيه نور89235291842062025

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة556.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس منشد راغب حسين89236291841003078

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة554.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعبد غالي هاتف احمد89237291841153022

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة541.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعلي حسين ناصر زينب89238291842051152

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة536.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمتعب ربح محمد زهراء89239291842051125

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة532.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجابر جليل باسم نور89240291842050139

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة532.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي محمد صائب مصطفى89241291841003298

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة529.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيجويد حسن سهيل ازهار89242291842055005

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة522.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جاسم علي حسين89243291841004035

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة521.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمنشد مليح احمد عالء89244221841040047

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة521.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصفي فاضل علي محمد صفي89245151841001041

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة515.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعباس خشان تفاح وجدان89246291842050151

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة513.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيسوادي ضعيف خالد ايناس89247291842077005

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة513.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيشتيوي غياض رحمن عالء89248291841007124

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة512.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالوهاب عبد الصاحب عبد خلدون مرتضى89249181841006089

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة511.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيشهد حمزه كاظم سجى89250291842052168

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة509.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيجاسم هادي حسن سرور89251291842085099

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة509.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيردام علي وجدي حوراء89252291842051085

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة508.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعودة شنان خالد نوف89253291842051252

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة507.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمخيف خلف ريسان فاطمه89254291842057198

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة507.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيضخر علوان عودة حسين89255221841039032

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة506.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعلي حسين احمد فاطمه89256291842058041

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة503.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيهللا عبد هليل طالب نبيل89257291841153246

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة502.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعباس قاسم مثنى زهراء89258291842054025

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة500.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيحمزة علي غازي البنين ام89259291842085015

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة498.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم شبالن يوسف مصطفى89260291841003306

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة497.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائينويم محمد جاسم زهراء89261291842050070

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة497.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيياسر حميد حسن تبارك89262291842052056

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة496.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيودود صكبان المهدي عبد منال89263291842052230

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة495.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيغازي عبد محمد مريم89264291842050127

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة493.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد عباس حامد علي89265291841003188

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة493.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيمحمود لطيف احمد بنين89266291842160009

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة492.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحسين علي حيدر نوره89267291842065076

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة491.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيرخم علي غزوان رانيا89268291842085049

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة490.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيخضير جبار عزيز الهدى نور89269291842050137

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة490.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيخضير جبار ستار منتظر89270291841007220

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة490.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيمنصور محسن الستار عبد رقيه89271291842079014

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة489.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيكريم عزيز محمد علي89272181841346032

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة488.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيباقر جعفر مثنى زينب89273291842058035

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة488.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيبدر آيديم هللا عبد مريم89274291842082014

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة487.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيخضير محمد عقيل حنين89275291842050050

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة487.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيسعود دعبل نهاد فاطمة89276291842065063
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البيطري الطب كلية/المثنى جامعة487.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيجحش كاظم جياد كاظم89277291841100111

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة486.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحسن فليح صالح نايف89278291841005123

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائياالمير عبد مجيد رافد تبارك89279291842058009

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة485.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمهاوش خاشم بشير عذراء89280291842053049

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة482.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيطه حميد هاشم حسين89281231841050010

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة482.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائياحمد عبدالهادي احسان تمار89282291841003039

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة481.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيطلب حاتم ستار الدين سيف89283291841153122

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة481.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيسريح فيصل ابراهيم حسين89284291841007051

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة480.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيجاسم مطر رعد حسنين89285231841027013

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة480.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعطيه خلف حاكم غدير89286291842051188

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة480.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيوناس الزهرة عبد فاضل الزهراء فاطمة89287291842051196

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعطيوي عبيد موسى الهدى نور89288241842131038

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة479.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسن عبودي ستار زبيده89289241842082038

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة478.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيحسين ناصر غانم ضياء89290221841020042

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة478.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر الكريم عبد صمد دانيا89291141842074044

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة478.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلوان داخل حسن مصطفى89292271841002189

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة478.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلوان عاجل الهادي عبد بنين89293291842052050

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة477.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيهادي محمد هادي حسن89294271841010033

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة476.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيفنجان سرحان مشتاق فهد89295241841036076

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة476.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد عباس حسن هبه89296241842108118

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة476.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائياسماعيل الحسين عبد احسان الحسين عبد89297291841003170

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة475.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيجبر نعمان عباس احمد89298231841042004

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة475.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيغالي شريف كريم بشرى89299291842050027

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة475.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم قابل علي مصطفى89300241841071059

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة474.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجحيل عواد سعد الدين سيف89301221841035081

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة473.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيفهد معيوف علي مرتضى89302271841004025

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة472.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيطلب عزيز شاكر فاطمه89303221842323118

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة472.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد سامي عبد زينب89304131842073040

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة472.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيساجت عبد ارحيم زينب89305261842104048

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة472.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعبود شاكر االمير عبد زهراء89306231842118018

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة472.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيغائب محمد احسان حسن89307251841122042

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة471.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر كمال حسين89308261841012032

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة471.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحساني زيد عبد مسافر ايات89309251842097010

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة470.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعلي الساده عبد صباح زهراء89310251842086031

الزراعة كلية/المثنى جامعة487.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصالح حسن عالء حسين89311291841003088

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالرضا عبد محسن جبوري فاطمة89312291842050117

الزراعة كلية/المثنى جامعة465.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيحسين عبد نعيم اسماء89313291842109002

الزراعة كلية/المثنى جامعة463.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيالرسول عبد جعفر صباح نور89314291842085157

الزراعة كلية/المثنى جامعة463.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحمود حسين حبيب احمد89315291841002010

الزراعة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيزيد كامل محمد حوراء89316291842051083

الزراعة كلية/المثنى جامعة462.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيمجرم مظلوم احمد ماهر89317291841109029

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيصاحي حيال رعد زهراء89318291842051116

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجحاد هللا عبد علي عبد مسير89319291841007208

الزراعة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيظاهر راضي حسين نور89320291842051237
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الزراعة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعلوان جبار صالح ثناء89321221842103028

الزراعة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجبير صويح نعيم صابرين89322291842050110

الزراعة كلية/المثنى جامعة448.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيخطار حجي نعيم ماجد89323291841153199

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيفاضل المهدي عبد هادي حياة89324291842071026

الزراعة كلية/المثنى جامعة446.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعناد عليوي حسين مريم89325291842057221

الزراعة كلية/المثنى جامعة445.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمحسن بدر هادي حميده89326291842050041

الزراعة كلية/المثنى جامعة445.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيخسران منشد ملهود منذر89327291841005118

الزراعة كلية/المثنى جامعة444.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمود خالطي هللا عبد مبارك89328291841003245

الزراعة كلية/المثنى جامعة444.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمنديل مسير فائز فاطمة89329291842050122

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين هللا عبد كريم محمد89330291841003277

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلطان حمزه محمد زينب89331291842057161

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيدرويش بشير عايد كافي89332291842079037

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسين سدخان حاتم ايات89333291842050020

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيجبار كريم ماجد رقية89334291842054021

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعزيز عبدالرزاق قاسم فاطمه89335291842057205

الزراعة كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيالشهيد عبد الحسين عبد شاكر سارة89336291852051104

الزراعة كلية/المثنى جامعة485.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيكاظم فضل محمد الهدى نور89337291852160032

الزراعة كلية/المثنى جامعة476.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين منشد عزيز وسن89338291852052078

الزراعة كلية/المثنى جامعة476.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيخواف عويد زايد بلسم89339291852050007

الزراعة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعواد العباس عبد هالوي رجاء89340291852051057

الزراعة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيعباده الحسين عبد قاسم زينب89341291852056039

الزراعة كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيدمن شناوه داخل منال89342291852057110

الزراعة كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعبد عناد فرحان غدير89343291852051121

الزراعة كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيسراج كامل لؤي مسار89344291852051139

الزراعة كلية/المثنى جامعة474.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخضور مدلول رحيم هاني89345291851002136

الزراعة كلية/المثنى جامعة473.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيعلوان حمزه محسن نداء89346291852070016

الزراعة كلية/المثنى جامعة473.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن ريسان كاظم ايناس89347291852057016

الزراعة كلية/المثنى جامعة471.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيادهم شنوف فالل منتظر89348291851007208

الزراعة كلية/المثنى جامعة471.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيهرو مدلول حسين زينب89349291852051084

الزراعة كلية/المثنى جامعة470.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيخضير زغير حمزة اسماء89350291852062004

الزراعة كلية/المثنى جامعة470.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمعيجن جابر الواحد عبد حسن89351291851151051

الزراعة كلية/المثنى جامعة469.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيحسين ناصر مسلم حميد89352291851151082

الزراعة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقينعمه جواد عادل هدى89353291852058037

الزراعة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيسعد كشيش محمد ايمان89354291852160007

الزراعة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد الشريف عبد عباس رؤى89355221852154017

الزراعة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيجبر عنون جبار ثقه89356291852056017

الزراعة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقينعمه هداوي لفته حياة89357291852079006

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيمصحب مبروك محمد هللا عبد89358291851026043

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيحمزه محمد خباص رياض89359291851016056

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيمجهول عناد رعيد وليد89360291851004212

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيجبار حسن االمير عبد مهند89361291851004201

الزراعة كلية/المثنى جامعة467.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد شاوي صالح حوراء89362291852050013

الزراعة كلية/المثنى جامعة466.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيعبود شباط زغير ختام89363291852054018

الزراعة كلية/المثنى جامعة465.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحمزة ميزر موسى حسين89364291851003079
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الزراعة كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيكريم رفش رواد نور89365291852051154

الزراعة كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيهتول جفات لزام الهدى نور89366291852054075

الزراعة كلية/المثنى جامعة464.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحسين مهدي صالح محمد89367291851100195

الزراعة كلية/المثنى جامعة464.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيمايع حازم ردام رحاب89368291852054027

الزراعة كلية/المثنى جامعة464.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمنصور سعيد عايد علي89369291851151163

الزراعة كلية/المثنى جامعة462.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجخيم عنفاش فهد حسن89370291851003051

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيحمادي كريم فرحان هناء89371291852067043

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيجابر رحيم محمد فاطمه89372291852055031

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيدهيرب سمير مظفر رسل89373291852051061

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيملوكي خضير حميد هجران89374291852062028

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيحميدي حسن هول بنين89375291852107003

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحسن ساجت هللا عبد محمد89376291851005095

الزراعة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيشاكر محمود ميثم زهراء89377291852051078

الزراعة كلية/المثنى جامعة460.0الخارجيونالمثنىتطبيقيحمادي علوان علي بشير89378291851400004

الزراعة كلية/المثنى جامعة460.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيعلي عبد عبيد كفاء89379291852077030

الزراعة كلية/المثنى جامعة460.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجادر كريم جابر فاطمة89380291852051123

الزراعة كلية/المثنى جامعة460.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمدلول كاظم عالوي ليث89381291851153186

الزراعة كلية/المثنى جامعة459.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعزيز الرزاق عبد محمود احمد89382231851007004

الزراعة كلية/المثنى جامعة459.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهكوش عباس محروس أريج89383291852052004

الزراعة كلية/المثنى جامعة459.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيراضي زعنون حميد فاطمه89384291852054058

الزراعة كلية/المثنى جامعة459.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيعطيه عواد فهد حوراء89385291852062011

الزراعة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيطنجير معجون خضر غفران89386291852077027

الزراعة كلية/المثنى جامعة458.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيناجي محمد رحيم علي89387291851153149

الزراعة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيكريم عليوي حسين لقاء89388291852057108

الزراعة كلية/المثنى جامعة457.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعذافه تعيب ثجيل عالء89389291851005067

الزراعة كلية/المثنى جامعة457.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيشغيب سايل كريم مهدي89390291851004199

الزراعة كلية/المثنى جامعة457.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحمزه عدنان خالد عدنان89391291851153138

الزراعة كلية/المثنى جامعة457.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي ذياب مهدي نسرين89392221852172047

الزراعة كلية/المثنى جامعة457.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيعبيد حمود مرضي شكران89393291852079026

الزراعة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد هللا عبد رحيم كوثر89394291852050038

الزراعة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيعالج رحيمه جميل زمن89395291852070007

الزراعة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيهالوي ريكان نايف زهراء89396291852051079

الزراعة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعمار حسن فراس ميسم89397291852051149

الزراعة كلية/المثنى جامعة456.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيهدار رفيج جمعه محمد89398291751007187

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم مزعل علي حوراء89399221852168013

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيجابر مهدي عماد فاطمه89400291852053030

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيجبار صالح هالل الهادي عبد89401291851026044

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيشعيف سعد مسير حوراء89402291852053012

الزراعة كلية/المثنى جامعة455.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعاقل ثجيل احمد ابتسام89403291852053002

الزراعة كلية/المثنى جامعة454.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيجابر غالب عدنان ياسر89404291851016127

الزراعة كلية/المثنى جامعة454.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيلوفه كاظم مكي تبارك89405291852085005

الزراعة كلية/المثنى جامعة453.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعزيز النبي عبد ليث زينب89406291852051096

الزراعة كلية/المثنى جامعة453.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيعبد عويد مشكور مريم89407291852058028

الزراعة كلية/المثنى جامعة453.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيشهيد كاظم جواد مصطفى89408291851151241
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الزراعة كلية/المثنى جامعة453.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيجابر شعيوط عبد مشتاق89409291851003209

الزراعة كلية/المثنى جامعة453.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيحسن كاظم سامي ساميه89410281852068035

الزراعة كلية/المثنى جامعة451.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيكاظم صراخ طارش هبة89411291852054077

الزراعة كلية/المثنى جامعة451.0للبنين االهلية الفراتين اعداديةبابلتطبيقيابراهيم علي حسين امير89412231851048001

الزراعة كلية/المثنى جامعة451.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيشفي حنظل مهدي عفاف89413291852153020

الزراعة كلية/المثنى جامعة451.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيجاسم عبد علي تقى89414291852055007

الزراعة كلية/المثنى جامعة450.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيبرغش مبارك زياد احمد89415291751004007

الزراعة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيناجي رجيوي محيسن رجاء89416291852058003

الزراعة كلية/المثنى جامعة449.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيكنكون حسين هاني حسن89417291851153057

الزراعة كلية/المثنى جامعة449.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيوناس عواد لطيف جهاد89418291851004028

الزراعة كلية/المثنى جامعة448.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيخضير العالي عبد االمير عبد ضرغام89419241851014030

الزراعة كلية/المثنى جامعة448.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجاسم معارج علي كميل89420291851007155

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيساجت جابر حسين علي89421291751003146

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيناجي الكريم عبد علي ضحى89422231852134022

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيجعفر رسول ابراهيم زهراء89423221852158006

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيهداد جميل فاهم نبيل89424291851007215

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيطالب شخير عبدهللا منال89425291852051144

الزراعة كلية/المثنى جامعة447.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيحسين رسول حسين كاظم89426291851151191

الزراعة كلية/المثنى جامعة446.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيمهدي كاظم عاصم رويدة89427291852160018

الزراعة كلية/المثنى جامعة446.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيايدام خشان راضي اخالص89428291752062002

الزراعة كلية/المثنى جامعة446.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمنشد محمد طعمه حسين89429291851151067

الزراعة كلية/المثنى جامعة446.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد مهدي محمد جاسم89430291851002022

الزراعة كلية/المثنى جامعة445.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيعكلة مرهج خلف فاطمة89431291852067031

الزراعة كلية/المثنى جامعة445.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد سلمان طاهر اكرام89432291852051008

الزراعة كلية/المثنى جامعة444.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمهوال عصواد كاظم االء89433291752057011

الزراعة كلية/المثنى جامعة444.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد ارحيم علي الزهراء نور89434291852062025

الزراعة كلية/المثنى جامعة444.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحمادي صاحب فاضل حسنين89435291851003055

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيحسين عطشان سامي مصطفى89436291851151244

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي عبيس وحيد علي89437241851027064

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيشندول عبيد علي حسن89438291851007044

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقينور صاحب صالح هاشم89439291851003235

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمطير هللا عبد ناهي صابرين89440291852051113

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقياهميم اجبير كامل بنين89441291852051030

الزراعة كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين عناد راشد حال89442291852051039

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىتطبيقيراضي جميل داخل فاطمة89443291752066007

الزراعة كلية/المثنى جامعة442.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيهادي عليوي حسين فريد89444261851205036

الزراعة كلية/المثنى جامعة441.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيناهي عبد مجيد حنان89445291852160011

الزراعة كلية/المثنى جامعة441.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيمجلي جبري عامر رغد89446291852056024

الزراعة كلية/المثنى جامعة441.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيصالح علي احسان الهدى نور89447291852062026

الزراعة كلية/المثنى جامعة441.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيعطشان عبد نجم فاطمة89448291852054055

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة577.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيحسن سلطان شريف كرار89449291821108014

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة568.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعودة جبر عزيز ماجد89450291821023024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة555.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيمفتن ياسر حمود احمد89451291821014009

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة551.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيخضاري نوري خيران محمد89452291821018045
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة528.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيالرضا عبد كاظم ماجد جعفر89453291821010026

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة528.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيجبار ناهي كويت فرح89454291822108007

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة527.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيبجاي محمد جاسم محمد89455291821014179

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة526.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيهالل علي يحيى جنات89456291822078028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة518.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحزام هادي علي ايات89457291822064008

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة518.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيذكير صعيجر ظاهر منذر89458291821153202

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة513.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمالجي عاكول حسن مؤمل89459291821028141

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة509.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيعاجل الحسين عبد جبار كرار89460291821108013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة508.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيعطب سوادي هللا عبد عامر89461291821150043

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة507.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيكون راشد محسن فاطمه89462291822063030

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة504.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيسلمان كريم اصيل نور89463291822064056

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة500.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيربح مهدي يحيى زينب89464291822050053

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة500.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعودة جبر لعيوس بندر89465291821023011

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة499.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيراهي كاطع حسن اسامه89466291821001010

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة498.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيخضير امهول لفتة حسين89467291821109051

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة497.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيجبار محسن مطشر مصطفى89468241821152024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة493.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيحسن كمين علي عباس89469291821104037

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة492.0للبنين الرضوان ثانويةالمثنىادبيعذافة سعد فهد اركان89470291821023009

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة491.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيمهدي عطيه فاضل حاتم89471291821151032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيفاني ذر ابو الرضا عبد حسنين89472291821001028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيجياد شويخ عيدان زهراء89473291822072064

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمطرب رجه غافل عقيد89474291821018030

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيخشان الدان ابو طمطوم أزهار89475291822084001

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعايل كويم فاضل عزيز89476291821009067

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمحسن محمود حيدر علي89477291821109096

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة489.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحميدي حلو كاظم ديار89478291821009042

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة488.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيخالوي مداعي كامل مرتضى89479291821021092

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة488.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيجبر االمير عبد سلمان رسل89480291822078042

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيحسن سعدون محمد سجاد89481291821001071

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيسايب محمد جاسم علي89482291821151091

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيصكبان عجه خالد ياسر89483291821021111

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيمزعل النبي عبد صالح منار89484291822050083

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيشويع هللا عبد ديوان فاطمة89485291822106026

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعلي عبد مزهر سالم جابر89486291821009016

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحمزه دوني حاشوش زهراء89487291822078047

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة484.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيتومان محمد قاسم عباس89488291821009063

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة484.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيمحمد سوادي صالح هيثم89489291821011033

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة483.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيطوفان إلعيبي نعيم زينب89490291822068011

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيعطيه سلمان حميد علي89491221821252010

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيفالح عباس خضير محمود89492291821014205

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة481.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيجبار خواف عذبان بندر89493291821014032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة480.0الخارجياتالمثنىادبيحميد عباس ثامر  اسماء89494291822401005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة480.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيجاسم كصير جبار مريم89495291822066036

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيمحمد قاسم راهي الهدى نور89496291822067034
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنين العابدين زين االمام ثانويةالمثنىادبيسوادي جفات جمعة وسام89497291821015014

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيالساده عبد ناجي فارس حسين89498231821032024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيسعود صاحب فاضل عباس89499291821011015

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيشاكر هادي حسن نور89500291822078103

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة477.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيخضير منديل رعد حوراء89501291822082007

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة477.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعباس حمزه ناظم نرجس89502291822084056

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة476.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيعالوي محسن محمد بنين89503291822050023

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة476.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيمحمد حزيم خالد علياء89504291822079029

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيحمادي ناهي موازي ختام89505291822069020

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيحسن راضي علي ابرار89506291822066001

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيغزاي حسين حزيم رغد89507291822072053

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة474.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيادبيضهد سرحان مريهج الدين صفاء89508221821044009

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة474.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيهدار مداعي قاسم محمود89509291821102045

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة473.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمحمد بشير مناحي اياد89510291821018001

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة472.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيعودة كامل حاكم حسين89511291821102014

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة472.0المختلطة بصية ثانويةالمثنىادبيدوخي عطشان فرج مشعل89512291821103007

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة472.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيزغير مزهر جاسم محسن89513291821028145

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة472.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيدخيل شناوه فليح ضياء89514291821010068

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة471.0للبنين العابدين زين االمام ثانويةالمثنىادبيالحسين عبد داخل الكاظم عبد حافظ89515291821015005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة471.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيناصر حسين حميد جاسم89516291821016017

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة471.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحاجم خضير خالد علي89517291821028117

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيبرهان محمد يحيى شهزنان89518291822056032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيسهر دليل باسم مرتضى89519291821017279

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيراضي عبد حسن شهد89520291822078074

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيعبود عبد قاسم اديان89521291822064001

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجازع ياسين الجليل عبد سجاد89522291821017132

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة469.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيهللا عبد كاظم علي حسين89523291821110013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة469.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيابراهيم عاشور سوادي زينب89524291822078058

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة469.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسين شريف حسين محمد89525291821017258

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيدوخي كاظم شوقي مصطفى89526291821001159

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعبود هللا عبد يوسف محسن89527291821010109

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيلفته ماجد حسين شهد89528291822058041

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحسين عبادي هادي الهدى بنت89529291822072025

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمريع غزال علي مسلم89530291821018052

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعبد رحيم محسن انمار89531291821017029

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيبريمة بردان شليكان علي89532291821110043

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيتويه زغيرون الكريم عبد فاطمة89533291822078084

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيراشد ثجيل دخيل زينب89534291822058029

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيضباب عجمي كريم حيدر89535291821011010

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيعزيز سواك ناصر ضحى89536221822104016

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة466.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيغايب طوفان موسى حسين89537291821014067

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة466.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيزغيرون عجه شاكر بنين89538291822050020

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة466.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيدهش مطلب شعيوط محمد89539291821016078

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة466.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيراضي ثامر حسن تبارك89540291822084014
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة465.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيجواد هاشم مسلم حوراء89541291822070013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة465.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيسهام والي يونس حنين89542291822050028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة465.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيجري عبد قاسم فاطمه89543291822084047

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة465.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيحسين ساجت حمود حسين89544261821018018

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيعواد راشد جبر طالل89545221721006046

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيخرنوب عودة ثجيل حسين89546291821102013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبيد كاظم جواد عباس89547291821009061

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبد موات رحيم عايد89548291821009060

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجعيل فواز غدير سحر89549291822057070

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة463.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعباس الزهره عبد عقيل علي89550291821010086

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة463.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيالسادة عبد مهلهل حازم محمود89551291821014204

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيراضي هللا عبد احمد عال89552291822063023

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيواوي خالد علي المرتضى89553291821017026

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسين هادي ماجد عالء89554291821017180

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيحسن ياسر جاسب فيصل89555291821021077

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيمزعل النبي عبد طالب رمله89556291822050039

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيالكريم عبد حبيب مجيد نوره89557291822057119

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحسين شنان فاهم بنين89558291822078024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0المختلطة بصية ثانويةالمثنىادبيرداد ثامر جبار باسم89559291821103002

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيحسن فرحان رحيم امال89560291822066003

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحرجان ضعيف كريم هللا عبد89561291821028112

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيكاطع عبد ثامر ابتهال89562291822084005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعطية تركي شاكر هديل89563291822078113

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيحمزه حول حيدر ليث89564291821110058

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيحمادي ياسين رعد زهراء89565291822077017

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة460.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيمحار مويش عادل هدى89566291822072148

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة460.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبياسماعيل نعمه سلمان الهدى نور89567291822060139

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة460.0الخارجياتالمثنىادبينجم عطيه هادي  مناهل89568291822401033

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة459.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيفنيخ لصلوص رئيس عالء89569291821018032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة459.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيحمدي عباس الرضا عبد وسام89570291821105046

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة459.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيرمل سرحان كامل احمد89571291821014016

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيباشي مفتن مهدي فردوس89572291822072120

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيجبر محمد جبر فاطمه89573291822063026

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيكاطع كريم عباس بنين89574291822058015

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعلوان حسن محسن حسين89575291821009028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيعذاب حمود سعد منال89576291822068024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعريبي مجيد الكريم عبد احمد89577291821017012

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيدكان عذال سلمان نداء89578291822073047

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة519.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيدخل الرضا عبد ياسين منصور89579291841002188

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة509.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعالوي حسين علي حياة89580291842052078

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة509.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىاحيائيخضير زغير ماضي زينب89581291842083005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة507.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعور وضحان عبيس حوراء89582291842057074

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة506.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيكاظم عباس محمد تبارك89583291842050038

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة506.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيخلف عبد سامي الفقار ذو89584291841007081
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة505.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىاحيائيمحمد عواد قاسم هدى89585291842082017

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة504.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعلي محمد ابراهيم مكي عمار89586291841007155

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة503.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائينعاس خضير محمد بسام89587291841100018

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة503.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعبد جواد كاظم نور89588291842058054

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة498.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيشليج مهدي عبد زينب89589291842050089

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة497.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيغازي جبار عيدان اسراء89590291842085005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة497.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائياالمير عبد الطيف تحسين علي89591291841153160

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة497.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيزغيرون فضل الخالق عبد مرتضى89592291841002167

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة496.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين صخل قاسم سجى89593291842052165

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة495.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحمود رحيم سلمان زهراء89594291842051118

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة492.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيجاسم عبد جاسم محمد89595291841004109

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة492.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمنصور نعيمه طارش حسين89596291841003085

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة491.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيريشه ابو غيث محسن زينب89597291842055055

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيظاهر مدلول جبار خلود89598241842110021

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعبد فزاع حسين تبارك89599291842056018

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة489.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيخليف حبيب ظاهر هللا زينه89600291842055057

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة489.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيحمود نايف عدنان انوار89601291842066005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة488.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيكاظم داخل وبدان احمد89602291841026004

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيهاشم سلمان رحمن زينب89603291842056048

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة485.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسون مسير عالوي ازهار89604291842050001

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة483.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىاحيائيحمزة محمد باسم بنين89605291842062007

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائياسماعيل الرضا عبد علي حسين89606291841004036

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيموازي حسن سوادي افراح89607241742106007

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيياسر صاحب الواحد عبد حسين89608291841003086

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة481.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحميد ابو الحسين عبد حيدر هللا عبد89609291841003174

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة480.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيكسار ديوان حسن مهند89610291841004138

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيواجد جبر جابر محمد89611251841150314

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيكيطان سلمان كاظم بنين89612291842051052

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيبركات ثامر عباس رقية89613291842050066

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة475.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعزيز النبي عبد ماهر شهد89614291842055063

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة474.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيطالس زماط هاتف ياسين89615291841007237

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة471.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجودة تركي سعيد سارة89616291842052162

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة470.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيرزاق مسلم علي الحسين89617221841002034

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة469.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جاسم ثامر سكينه89618291842051170

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة468.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسين صيهود الرضا عبد زهراء89619291842050075

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيسلمان جابر يوسف مصطفى89620291841153240

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة467.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكحويش كاظم حيدر كرار89621291841003234

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة466.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيلفتة علي حسين ياسمين89622291842160069

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة465.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيصوين سداوي ابراهيم حسن89623221841059002

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة464.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيظاهر كاظم رحيم حنين89624291842050047

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة463.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيراضي رزاق رحيم زينب89625291842066013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحربي خلف تالي نبا89626291842051229

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعيسى محمد جاسم زهراء89627291842051112

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعاجل كامل نبيل محمد89628291841003284
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة459.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعباس خضبر مالك زهراء89629291842056043

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعفريت حبيب حيدر حوراء89630291842085046

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة458.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيشبون كريم قاسم احمد89631291841026002

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمهول يونس ناصر شعاع89632291842055061

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمسلم حمزه علي تماره89633291842055027

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلوان جلوب حاتم احمد89634291841003005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيشمخي حسنه ابو جالب محمد89635291841153209

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيلفته جفات ناجح زينب89636291842054032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة457.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيهاشم غانم علي الغيث ابو89637221841310005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين ناصر جزاع منى89638291842052232

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيخلف انعيم ابراهيم رقيه89639291842051100

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىاحيائيكاظم عدنان احمد ايالف89640291842062005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيخضير نعوم يحيى شهد89641291842085109

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيحسين الحميد عبد مهند ميس89642291842055085

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة456.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسون هادي عبد حسين89643231841251066

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة455.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيكاظم حمودي جواد نور89644291842055094

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة454.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيحسن جبار لطيف مسلم89645291841153234

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة454.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحسين فاضل عباس سلسبيل89646261842250079

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة454.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمرزه عباس عماد هديل89647241842124172

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة453.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيابراهيم كاطع نايف الهادي عبد89648291841007118

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة453.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيواوي نمير كامل فاطمه89649241842080100

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة453.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجحيل جبير رعد سجاد89650291841003143

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة452.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيراضي جبر احسان منتظر89651291741026040

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة452.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيكاظم هادي رياض ستار89652291841153109

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة451.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحمود منشد حسن تبارك89653291842051061

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة451.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعكاش راهي جاسم محمد89654291841004108

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة451.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحمزه رزاق مجيد مرتضى89655291841007204

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة451.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيصالح اكشاش محمد زهراء89656241842106053

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيبشير صبار ظافر زهراء89657291842065038

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد كاظم محسن زهراء89658291842051124

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيحسن وحيد نافع غفران89659241842134077

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد مطر نضال شفق89660241842080084

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيمنعثر جالب حاتم سارة89661291842160034

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيبرشاوي جالل نعيم عذراء89662291842071066

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة449.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجبر طارش احمد وسن89663221842323166

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة449.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائينصيف مهدي الوهاب عبد محمد89664181841141085

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة448.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالرضا عبد حسن علي رجاء89665291842050065

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة448.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيشاكر علي عبد شاكر رجاء89666241842117034

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة448.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس كاظم ثائر نوران89667291842052252

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة448.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعبد عناد غضب اسراء89668291842054003

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيطاليب حميد شهيد فاطمة89669291842051200

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة555.0للبنين االهلية المنار ثانويةالمثنىتطبيقيحسين ابراهيم احمد مزكى89670291851024009

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة530.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيمحمود هللا عبد هاشم مريم89671291852160030

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة507.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين سهر كاظم دعاء89672291852051050
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيالرضا عبد صاحب كمال لجين89673291852051132

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيحيدر صايف علي حوراء89674291852077010

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة503.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيحمزة الحسين عبد جابر سيف89675291851004084

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة503.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمطشر نور عبد قاسم خديجة89676291852052025

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة501.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيسايب زعل سعد فاطمه89677291852071016

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة499.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعجة مهيدي عالوي هدى89678291852051160

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة499.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيخليف حمزة هادي حسناء89679291852070005

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة496.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين مجيد عدنان حسين89680291851003068

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة496.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيطفار هاشم وصفى مصطفى89681291851026070

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة496.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهللا عبد الحسين عبد سعد نهارة89682291852052073

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة495.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيطارش عبد عواد امجد89683291851100023

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة495.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعيدان نعيمه كاظم دعاء89684291852051051

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة494.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيحسون منفي علي زينب89685291852050023

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة492.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيراهي ديوان ناصر حسين89686291851007066

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة492.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيغالي فاضل سعد علي89687291851007124

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة491.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسوادي حسن فالح هدى89688291852054079

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة491.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيساجت خزي محان اسراء89689291852160002

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة490.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيخضير حمزة محمد الهدى نور89690291852052075

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة488.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم حيدر زينب89691291852057065

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيياسر قاسم ضياء حسين89692221851002030

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة487.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعاجل كاظم نعمان زهراء89693291852052044

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيخزيوي جواد بردان مريم89694291852054063

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة484.0للبنين االهلية المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيعلي العزيز عبد علي عباس89695291851154006

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة484.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيحسين ناصر هادي احمد89696291851025010

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة483.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمحيسن عوض فاضل حسين89697291851007059

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة482.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد المحسن عبد محمد عقيل89698161851031030

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة481.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيعبد عزيز باسم بنين89699291852062006

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة480.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيلزام مرهج علي مقتدى89700291851007201

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة480.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيعباس خلف كريم عباس89701281851012034

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيسلمان الهون ابو حميد علي89702251851047015

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيخليف حمزه علي حسين89703291851008019

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيخضير دخيل عاجل نور89704291852058032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجهيمه دريول عطشان حسين89705291851007053

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيمنشد هادي شريف غفران89706291852053025

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيمطلك دغيم الزهرة عبد رنا89707291852107008

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين االهلية المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيطاهر رزاق عبدالكريم منتظر89708291851154012

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيغريب جليل عباس منتظر89709291851007206

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة478.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيخلف خالوي رحيم امير89710291851007023

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة477.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعلي ثاجب طالب اثير89711291851007003

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة477.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجاسم حسون قاسم محمد89712291851007182

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة477.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيرباط كاظم خالد منى89713241852152007

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة621.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجابر سلمان حسين فاطمه89714291842053060

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة614.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمحراث ريسان محمد حامد89715291841005028

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة613.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعناد مزعل عويد مالك89716291841003244

2889 من 2039 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة597.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبد حميد كصاد حسين89717291841003097

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة597.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيجادر عمران مسلم عقيل89718291841016031

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة593.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيحسين علي محمد حسين89719291841025023

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة590.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيضياء فؤاد ثامر منى89720291842085146

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة586.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيهميص عبد الحسين عبد عباس89721291841002088

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيرديني حمود الخضر عبد زينب89722291842058034

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة583.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجابر مدلول علي فاطمة89723291842052209

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة583.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيالحمزة عبد االمير عبد ياسين رتاج89724241842104021

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة579.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائينغيمش لزام عبدهللا الهدى نور89725291842057234

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة576.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيدبال شاني درويش والء89726291842052269

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة576.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعلي حسن عادل قحطان89727291841007162

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة575.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيجابر محسن صالح غفران89728291842054037

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة572.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيشتام محمد قاسم دعاء89729291842160021

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة572.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمنشد ناصر مديح فاطمة89730291842052213

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة571.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيعبعوب فلو حميد مواهب89731291842077027

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة571.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيحمود حمد صاحب شاكر89732291841004063

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة568.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعوض شالكة عامر امير89733291841003030

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة566.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعكاب جفات صبيح محمد89734291841100127

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة565.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعاجل صريح االمير عبد زينب89735291842054027

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة565.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيسبتي كاظم عباس علي89736241841062043

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعطشان ساجت حسين علي89737291841003189

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة560.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيموسى جبار محمد حسين89738291841026009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة557.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحميدي الخضر عبد هاشم براق89739291842052046

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة556.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعلي هللا عبد كريم نور89740291842053090

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة555.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيعبعوب فلو جميل ساره89741291842077020

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعيسى سلمان محسن زينب89742291842153043

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيشلتاغ جادر فرحان تماضر89743291842077010

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيعزيز دخيل جليل فاطمة89744291842059018

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة550.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد كاظم رزاق زهراء89745291842071033

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيصياح عويد حسين فالح89746291841005083

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيطشة جبر عبادي جبر89747291841004018

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيحميد محمد سمير رقية89748291842160024

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسون محمد قاسم دعاء89749291842057090

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة547.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحمد غركان الحسين عبد حوراء89750291842054016

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجيثوم سوادي فائق سرى89751291842057171

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة545.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيبشير عور علي وسن89752291842052266

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة545.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيعصيد هالل نايف خالد89753291841005039

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة545.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد عجالن الكاظم عبد زهراء89754241842121084

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة544.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمسير يوسف كامل احمد89755291841004003

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة544.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمزهر قنديل باسم زهراء89756291842052111

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة542.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيخنجر جالب سلمان زينب89757291842079022

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة541.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعزيز عبداالمير علي غيداء89758291842057190

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة541.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيسماري طشة مهاوش فيصل89759291841004092

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيتعيب خلف محسن بنين89760291842051054

2889 من 2040 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعباس خضر عدنان بنين89761291842153016

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعباس هللا عبد علي سكينة89762291842160038

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسين محمد جاسم انعام89763291842057024

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعثمان محمد حيدر شهد89764291842085108

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيسماري طشه هويدي ريسان89765291841007083

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبر صالح محمد حنين89766291842052067

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيبطي عبد حاضر مرتضى89767291841025058

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكريز جزار عجة علي89768241841207205

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيدوالب ناصر كاظم توفيق89769241841010013

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد الزهرة عبد كاظم اسراء89770291842051006

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة534.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن ارحيم ادريس محمد89771241841013090

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيعبد كعيد لفته عالء89772241841020014

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيتركي علي منصور مريم89773291842055083

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيعسكر مطير ارحيم غفران89774291842079030

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم حميد رشيد رقيه89775291842057108

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعكاب ظاهر جبار حيدر89776291841004042

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيابراهيم رحيم ناظم جنان89777291842071022

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيشغناب شذر ناصر حسين89778221841018021

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيرهيف مدلول رياض طيبه89779291842053048

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىاحيائيخالوي جهادي فزاع هيلين89780291842107014

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيكريم هاشم ادريس بنين89781241842144011

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيخلوف ساجت كامل عزيزه89782291842053050

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيعلي حسوني باسم فاضل89783291841005082

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيشوجه جابر مجيد رضا89784291841100048

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة529.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد موسى عباس آالء89785241842124005

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة529.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيراضي وحيد هاشم زينب89786241842080080

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعكاب كوين عالوي اسراء89787291842052010

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة527.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبار بردان فاضل امير89788291841003032

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة527.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيحسين معز ازهر فاطمه89789291842079032

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان عبيد عباس مقتدى89790241841004047

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعيدان جمعه محمد بنين89791291842051055

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيياسر عبد نعيم ابتهال89792241842119002

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجبر علي جبر االء89793291842052023

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة525.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيياسين محمد قاسم عباس89794241841207164

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة525.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجويد كاظم عباس مهدي89795291841007223

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيمحو جاسم محمد تماره89796241842111026

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة524.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيمالجي عاكول علي ابتهال89797291842054001

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة524.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيالكريم عبد احمد حيدر رغد89798291842052095

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيدايخ عبيد محسن حسين89799291841016014

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكاظم ياسر نظيم امير89800251841122028

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيمهدي عطيه فالح ايالف89801291842058005

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعجمي النبي عبد صالح كرار89802241841400036

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيهللا عبد نعمه مرتضى علي89803291841005076

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيشهيب لعيوس ثجيل جميل89804291841004022
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيكون راشد هللا خير وجدان89805291842053101

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيصالح عاجل الرضا عبد طيبة89806241842130056

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيخويط قبطان عماد قاسم89807241841207230

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيهالل الكاظم عبد توفيق مصطفى89808241841021044

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيجساب سلمان داود زينب89809291842077019

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيوهد جبر هادي عالهن89810241842135028

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيكاظم ناجي الكاظم عبد سيف89811231841205011

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم االمير عبد باسم مرتضى89812291741002135

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيطشة صكر ريكان ناصر89813291841004142

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة هادي احمد مصطفى89814241841013107

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيزغير حسين جبر فاطمة89815241842078023

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعباس مهدي حسين زهراء89816291842055042

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمزه عوض االمير عبد زهراء89817291842052122

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائينعمة عذاب منذر حوراء89818291842160018

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان عباس محسن زهراء89819291842057140

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيراضي عاجل صادق منار89820291842052229

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حسين دوهان اخالص89821241842093003

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكتاب الهادي عبد محمد زينب89822241842220339

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعجه محسن عقيل دعاء89823291842057088

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كاظم قاسم زهراء89824241842104035

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيوحيد رواك نزار غزوان89825251841003034

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيصفوك عوده العباس عبد حوراء89826291842050055

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيعبود درباش الحسين عبد محمد89827251841156018

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي الكاظم عبد علي غصون89828241842104060

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمنشد عبد احمد نور89829291842051232

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيبجاي عيدان جاسم جالل89830241841152009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعوده عباوي ماضي علي89831241841001203

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيبزون محسن كامل محمد89832291841100131

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيسعيد جبار قاسم محمد89833241841010118

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيبطي سلمان حسب سجاد89834291841007089

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيجالب سوادي هاتف زينب89835241842095066

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيراضي رجب مهدي عبدهللا89836231841006089

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالحسين عبد طالب مشتاق زهراء89837291842050083

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعيسى طحيور محمد علي89838291841004087

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيصايل مجباس فرج بيرق89839241842134021

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيحنتوش عالوي ماجد احمد89840241841013009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعبود هاني محسن رباب89841241842088013

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيسلمان حمد ناظم زينة89842291842160031

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعبود منصور أزهر نور89843291842050135

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة654.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيدهلوز علوان محمد ندى89844291852067037

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة640.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد حسن صالح ايناس89845291852083001

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة640.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىتطبيقيجاسم الكريم عبد كامل بنين89846291852083002

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة634.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم نعيمه هادي عهود89847291852070011

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة628.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيخضير حسن عباس سالم89848291851101003
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة625.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين كاظم حيدر نور89849291852051153

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة621.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم نعيمه جابر بتول89850291852070002

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة619.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبطان داخل كريم شفاء89851291852057081

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة604.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيمجلي ياسين محسن ايه89852291852077006

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة588.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيغانم رحمن كريم محمود89853291851016106

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة586.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيجالب حسوني يوسف حسن89854291851100056

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة581.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيدبعون ناظم عالء مريم89855291852054066

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة580.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيدبوس ردام هادي جعفر89856291851008012

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة578.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجثير شعيوط ناظم حسين89857291851007067

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة574.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيزغيرون مطير صبار كرار89858291851005088

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة573.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيفرعون علي باسم سجاد89859221851049013

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة573.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيمطشر زبيل هادي غفران89860291852054051

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة572.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيجواد معيوف عبد زينب89861291852054033

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة571.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجاسم الرضا عبد حمدان ايناس89862291852153002

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة565.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجبر شمخي سمير زينب89863291852051088

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة565.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحسين كاظم قحطان هشام89864291851100237

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة563.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيمرهج بردان حسن سعود89865291851101004

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة563.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسين غالي عزيز شكران89866291852153017

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيرشيد عاجل راجي حسن89867221851096011

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعبدالنبي عباس داخل علي89868291851153148

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة561.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسين جهادي حامد وقار89869291852153030

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة560.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الحسن عبد هادي بنين89870161852153008

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة559.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمتعب جبار علي بنين89871291852057030

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة558.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجعفر مهدي احمد حنان89872291852057039

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة558.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيسوادي حمزة محمد رشد89873291852051062

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة556.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيحجي كامل عبد ساره89874291852077022

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيمشير شوجه جحيل سهام89875291852070009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيدحام حسن خالد هيلين89876291852051164

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيهجام كاظم عبيس بنين89877291852057028

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىتطبيقيشمردل جبير صالح منال89878291852083005

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر شمخي ثجيل الزهره عبد89879221851017039

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد جبار عصام سارة89880291852051105

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسجين صواف كويت زينب89881291852054036

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة551.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيمحروس نزال فنجان شفاء89882291852050027

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة550.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي صالح حسان زيد89883241851203127

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيهتول جفات حاكم آية89884291852160001

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجاسم محان مهدي زمن89885291852153009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيغباني كاظم نعمة بنين89886291852054013

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىتطبيقيكزار جبار حازم ضحى89887291852066005

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىتطبيقيعباس كامل عادل االء89888291852055003

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة547.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيفرحان الرضا عبد ظاهر ايناس89889291852051015

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيراشد فليح كاظم زهراء89890291852079015

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة544.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيصالح عناد عادل منتظر89891221851049027

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة543.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيعبود فرحان رحيم ايالف89892291852077002
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة543.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد وحيد جبير هاشم89893291851002135

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة542.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيحمود عطية الحميد عبد خالف89894291851107014

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيسلطان كريم عطيه اطياف89895241852152001

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقينصار عليوي طارق حيدر89896221851049009

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمذري علي مهدي بنين89897291852051033

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان بدر بهلول علي89898291851025059

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيشيحان صاحب نوري كرار89899291851002094

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيثجيل رهيف سعد زينب89900291852070008

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد جابر االمير عبد ورود89901291852153029

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيدلي فريخ مدلول زينب89902291852054038

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعبود شباط نعيم سمير89903291851153112

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيرحيل جاسم عادل حيدر89904291851101002

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيغالي مدلول عواد فائز89905291851007141

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيعزيز زويد حسين فاطمة89906291852054052

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيزغير لفته عدنان بنين89907291852057029

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة532.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد حسن هيثم رنا89908291852052033

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة532.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم سلمان كريم شروق89909291852070010

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد داهي تومان رعد89910241851017030

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيعبيد جاسم فيصل زينب89911291852079019

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعباس مفتن جابر منتظر89912291851007203

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد حسين ناصر علي89913291851002084

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة527.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمديون عبادي كريم حسام89914291851007040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة660.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيليلو االمير عبد تكليف زهراء89915291822075015

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة658.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيجبر فيصل نايف بنين89916291822073007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة655.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيضاري شنان علي حوراء89917291822068004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة653.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيعبود ضاري عدنان زينب89918291822068009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة653.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيوناس متعب عدنان دعاء89919291822060060

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة640.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيكاطع عبيد جبار زهراء89920291822068006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة640.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيجبار عبد جواد مريم89921291822106028

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة634.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيخالوي خضير ابو هللا عبد نورة89922291822075040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة633.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمحمد الحسين عبد احمد ايالف89923291822078012

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة633.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمعيطي ناهي نعيم مالك89924291821110061

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة630.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيعلي جاسم صباح زينب89925291822066023

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة624.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيجبل كاظم تكليف حبيب89926291821008011

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة623.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيجلج عباس عبد حسين89927291821018010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة620.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيسعدون هللا عبد فالح زينب89928291822063017

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة620.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيخنجر كشيش كاظم دعاء89929291822073016

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة618.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيعباس هبهوب هللا عبد نوره89930291822063041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة618.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجوده شعيل الغني عبد أيمان89931291822079004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة614.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمشكور بهيد حسن احمد89932291821109001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة613.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعباس جياد علي نرجس89933291822084055

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة612.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحمد طاهر الهادي عبد زينب89934291822064033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة612.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمتعب ثجيل كاظم زهراء89935291822078053

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة609.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيزكم نواد حسن غفران89936291822087015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة607.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيرزن حدران سربوت نور89937291821109159

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة607.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيحميدي بزون نعيم امل89938291822070007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة606.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيجاسم منصور علي نهى89939291822060137

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة604.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيحميدي بزون نعيم شيماء89940291822070022

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة604.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيمطرود ماضي الزهره عبد شيرين89941291822056033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة603.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعكل وثيج طالل صابرين89942291822073028

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة598.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيسوادي غافل سعد ابتهال89943291822106002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة598.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيليلو ساجت سامي تبارك89944291822072033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة598.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيخوان اجبير كاظم هنوف89945291822073056

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة597.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيباني فاهم تركي ايمان89946291822079007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة596.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيشالكه محسن موسى هجران89947291822079047

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة595.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيهداد مسلم هادي سامي89948291821001061

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة594.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيحمد مرسال فالح ضحى89949291822073030

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة594.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيصالح سلمان علي عبد سماح89950291822057076

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة593.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبيغازي فيصل الصاحب عبد والء89951241822093036

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة593.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيحمود باني هللا عبد زهراء89952291822084026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة592.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيمحمد جبار بردان فلاير89953291822069047

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة592.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيتعبان جويد حامي حوراء89954291822075007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة587.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيكوعي حمد علي عبد علي89955291821108011

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة587.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيفرحان كاظم جواد شاكر89956291821110031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة586.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيخضر محل حسين ازهار89957291822072005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة586.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيشارع خليف غالي هاجر89958291822073052

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة583.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيوداي صابر جابر ايمان89959291822068002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة582.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسن عليوي عادل حيدر89960291821010050

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة580.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيجاسم نعمه صدام الهدى نور89961291822058052

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة579.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيشايع الحسين عبد جميل نور89962291822068026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة578.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيصبار حمود ماجد رقيه89963291822060070

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة578.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيهللا عبد نجم جبر هبه89964291822079046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة578.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيكاظم محسن عدنان اكرم89965291821104006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة577.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيفرحان االمير عبد ماجد نور89966291822056039

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة577.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبينايف عربي نعيم نور89967291822079045

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة576.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيمصراع شبيب خيري شفاء89968291822106016

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة574.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيفضالة ناهي صالح ميساء89969291822106031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة571.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيطاين سلمان طارش حنان89970291822078029

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة570.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيعيدان صايل صافي حسن89971291821108002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة570.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيذباح مظلوم زياد حيدر89972291821011008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة569.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيحسن فليح ناظم مها89973291822050085

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة569.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيخوام مالك سلمان حوراء89974291822077011

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة568.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيحمود ربح ابراهيم هللا عبد89975291821110036

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة568.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيالحسين عبد كماز مجيد بتول89976291822108002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة567.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيعلي جاسم صباح حوراء89977291822066018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة567.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيفرحان لفته كاظم تبارك89978291822079012

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة566.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيياسر حسين سعيد ابتهال89979241822115003

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة565.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيمرهج بردان اللطيف عبد ناديه89980291822087020
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة564.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجودي لفته حسين زينب89981291822079021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة563.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيطاهر محمد يحيى فاطمة89982291822050076

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيهفول محسن الرضا عبد ندى89983291822072137

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيساجت هللا عبد عماد محمد89984291821104056

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة562.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيرميح سلمان عبار حيدر89985291821110018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة561.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيمسير داخل حسن ضحى89986291822057082

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة561.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيجاسم بودان حسين حميد89987291821105013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة561.0المختلطة السعدية ثانويةقار ذيادبينعيمه كامل االمير عبد مؤمل89988221821247005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة561.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيالنبي عبد رحيم جابر سعدون89989291821006027

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة560.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبينجم احمد الحسين عبد عذراء89990291822078078

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة559.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيمشير شوجه جحيل ايام89991291822070008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة558.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمطشر نور عبد اياد زهراء89992291822060074

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة558.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيحمزة حول جابر مهند89993291821110074

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة558.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيسوادي حسين ياسر عمار89994291821109105

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة557.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيعبود عاجل عبد فاطمه89995291822070026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة557.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيكشاش حسن طالب زينب89996291822050052

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة557.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعبيد صواي رحيم عباس89997291821009062

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة557.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسين منصور الرضا عبد محمد89998291821010116

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة556.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيفتين محمد جواد امير89999291821109014

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة556.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيهللا عبد عاجل ازهر اسراء90000291822063002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة555.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعجيلي حسين حضيري شروق90001291822073026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة555.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيصالح رويهي سالم آشواق90002291822084006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة555.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبينعيمه فاضل مبارك ازهار90003291822064002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعوده محمد فرحان محمد90004291821028155

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة554.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيوناس مطر كاطع انعام90005291822106004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة553.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيراضي رحيم سعيد انس90006291822050010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة553.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيسالم عبد ناصر نظام90007291822072138

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيدغيم مجيلي جساب رباب90008291822070016

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيلفته عبيد السيد عبد ايمان90009291822070010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيصكبان لفلوف شاكر اسراء90010291822072006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيجساب  عبد لقمان فاطمه90011291822058046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة552.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيزغير بزون مراد غصون90012291822057085

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة551.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيحسين عالوي رزاق غسان90013291821006041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة551.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيهريس حسوني محمد دعاء90014291822057040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة550.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيحسين عطشان كريم بنين90015291822066010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيمحمد حامد علي اديان90016291822050001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيشاني عباس قاسم فاطمه90017291822057094

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيهدهود حسن عذيب عذراء90018291822068020

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيعواد هللا عبد ناصر وجدان90019291822079049

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيخضير هلول صبري احمد90020291821017010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة549.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيدهام كاظم جواد زهراء90021291822063012

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيكلهام عبد حيدر سجى90022221822160037

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيكاظم حسين حميد زينب90023291822075018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة548.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحميد نعيم جفات عالء90024291821028113
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة547.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيعالوي فائق رياض زينب90025291822064031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيهريس حسوني كامل نوره90026291822057118

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيحسن عبيد عباس علي90027291821016055

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبينهاب نصب الحسن عبد عالء90028291821014136

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيجاسم هادي طالب نوره90029291822059019

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة546.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمتعب عباس مسافر بشير90030291821018002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة545.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيهللا جار عكيلي ستار سحر90031291822070020

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة544.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيهادي جعفر سعد طيبة90032291822064044

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة544.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعبد ياسين رياض صفاء90033291822057081

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة543.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحان هول السيد عبد ساره90034291822060096

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة543.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيخنجر صالح فياض زهراء90035291822068007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة542.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبينشمي والي غافل هدى90036291822063044

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة542.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعمران جابر حيدر حوراء90037291822077010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة541.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيعطيه عبد كريم محسن90038241821009038

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة541.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيعزيز كاظم حسن ميعاد90039291822106032

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيجبار كريم عبود حنين90040291822060049

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيباني كاظم جواد زينب90041291822079020

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيكاظم سلمان خالد العزيز عبد90042291821021053

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيعلي عبدالساده ماجد علي90043291821016059

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة540.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيخنون جمعه شهيد فاطمه90044291822072111

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة539.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيشريف الطيف ماجد اكرام90045291822069008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة539.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيعبد فيصل مسلم يوسف90046291821150086

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة539.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيكاظم حسين محمد كوثر90047291822075035

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيهللا عبد ظاهر رياض زهراء90048291822106013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة538.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيخليل هاشم حبيب مرتضى90049221821269013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيكايم كصاد خضير أيمان90050291822070009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيمرهج مروي جاسم الكريم عبد90051291821006033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة537.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيعزيز هالل ثامر نورة90052291822106035

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيجاسم نومان محمد حسين90053291821150027

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة536.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيجبر ساير سدران مريم90054291822073042

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمجدي عباس عامر بنين90055291822078018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة535.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيجوال محمد اسعد هدى90056291822160071

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة534.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيطاهر حسان ناجي زهراء90057291822058028

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيبرشاوي بشير نعمه ايه90058291822073005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيحمود مطر جمال فاهم90059291821011020

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة533.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيسمير عواد رزاق اركان90060291821011001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة532.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيبالو حميد رشيد حسن90061291821017045

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة532.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيغريب عويد ريسان مريم90062291822102005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعلي عبد حميد حسين زينب90063291822084030

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة531.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيحسن سلمان وحيد نور90064291822060154

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمحسن سالب نعيمه محمد90065291821018049

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيفرفاح دوهان يحيى صفا90066291822064043

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجبار شمخي باسم حوراء90067291822079014

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيكشاش كعيم نعيم فاطمه90068291822072118
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة530.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيساجت العالي عبد حسين ابتهال90069291822072001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة529.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيهللا عبد يحيى حيدر جعفر90070291821009018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيناصر هللا عبد مشعان شاهين90071291821017142

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنين العابدين زين االمام ثانويةالمثنىادبيالخضر عبد حمزة جميل حسام90072291821015006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيكزار حرب كاظم سارة90073291822060097

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيكصاد بهلول ثويني فاطمه90074291822057091

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة527.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيشناوة نهاب حسين الحميد عبد90075291821017170

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيشعالن نافع أحمد زهراء90076291822084024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة525.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسين ناصر علي حسين90077291821010041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة525.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيخضر الئم الحسين عبد ايناس90078291822078013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة525.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيالحسن عبد عباس ناصر اكرام90079291822063005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيراضي مونس طعمه محمد90080291821018047

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيمحمد جاسم مهدي حنين90081291822077009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة523.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيخالص دايم شريف غفران90082291822063024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىادبيعبود جديح حميد هبه90083291822083008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيعجة سلمان رسول فاطمة90084291822064048

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيمناع مهيدي بهلول ابتهال90085291822106001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيعبد صلهام حضيري حوراء90086291822056015

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيعثمان العزيز عبد حسن االء90087291822160009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيمنصور شاكر محمود هبة90088291822064059

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعكرود مشعل نعيم زينب90089291822060094

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيحسين كريم عباس محمد90090291821010115

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيضياع مشكور محمد طيبه90091291822063022

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيدهلوز علوان صاحب فاطمه90092291822060116

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيهالل دخيل سماح ريم90093291822067015

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيكزار لفته كاظم جواد90094231821186004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة520.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيمنذور جاسم كدر حنين90095291822106011

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحلو برهان كامل فاطمه90096291822072114

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيخنفر رفاك راضي عتاب90097291822072097

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة519.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيركيج هويت جويد مريم90098291822063035

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمحمد جبر مانع سعد90099291821028088

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيمحمد نايف منديل اسماء90100291822070004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيغانم عواد كاظم محمد90101291821008073

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيحسين حنظل جبار حيدر90102291821009034

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيرويضي ناصر رحيم حوراء90103291822078033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبيصكر غافل صبري محمد90104291821011024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيهالسه جبار جالي فوزية90105291822073040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيعنون علي نبيل حوراء90106291822059008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة516.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيجبر مطرود يونس حسين90107291821016033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيفراج فرحان محمد علي90108291821021068

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيحنون محسن صادق فاطمه90109291822084046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيخضير كريم سالم طوعه90110291822057083

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيلزام مرهج كريم ندى90111291822060134

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة514.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيجيثوم بدر كامل شيرين90112291822106017
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة513.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيحسن علك كريم فاطمة90113291822068021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة513.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىادبيعبود جديح حاتم خديجه90114291822083002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة512.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيشمخي فليح جفات محمد90115291821110063

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة512.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعلي جبير هاني سجاد90116291821017134

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيداهي كاظم حيدر الهدى نور90117291822057113

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنين العابدين زين االمام ثانويةالمثنىادبيكاظم خيري فرج سجاد90118291821015008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيعبد كاظم داخل علي90119291821008058

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيدويغر حسن عبيد كواكب90120291822067031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيعزير عواد صباح محمد90121291821018046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعبد فرحان جبار زهراء90122291822060076

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيجوده نور علوان مرتضى90123291821006052

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيجبار غالي كتاب عالء90124241821063017

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة509.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيعكاب دريول فالح فاطمه90125291822066032

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة509.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعبود جديح سعيد حسن90126221821047018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعبار شنان صالح نور90127291822057115

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيفريخ كريم يحيى فرات90128291822072119

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمحمد جبار محمد بنين90129291822078025

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة508.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيلفته كزكوز محمد منتهى90130241822158007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيعطشان تركي رسول الفواطم نور90131291822068025

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيفرحان كاظم محمد سماح90132291822110003

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيهللا عبد نعمه حيدر انفال90133291822084010

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيحمود كامل حسين احمد90134241821009002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيدهش غالي عبود عباس90135291821018025

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيخليف حمزه مشرف علياء90136291822070023

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة506.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعبد نعمة جاسم سجاد90137291821109071

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة506.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيرويضي شاكر كامل االء90138291822078006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة506.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيعبود راهي مزهر عبير90139291822067024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة505.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيسمير غالي ثجيل نوف90140291822063042

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة505.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمهوس بهالوي قاسم تبارك90141291822078026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيصويح االمير عبد ناجح زمن90142291822057051

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيباهض كويش حمد حسن90143291821109026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيمحمد حمزه طعيمه ايناس90144291822072019

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيعويد محمد حزيم اخالص90145291822079005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيحبيب حسن عقيل ضحى90146291822077025

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيدالي تكليف احمد حوراء90147291822057033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة503.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيدليل عبد ريسان احمد90148291821110004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيسبتي الحسين عبد داخل زهراء90149291822069026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعلي حسن رعد رؤى90150291822078040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيفرفاح دوهان هاني زهراء90151291822050046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيعبود غانم مايع منصور90152291821153204

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيناصر حسين حميد عباس90153291821016046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيعلي محسن احمد استبرق90154291822160002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيمحمد كاظم جواد بشائر90155291822063007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيحسن منشد جابر مريم90156291822084051
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيهودان صيهود هللا عبد خلود90157291822067008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيعليوي عاجل كريم الهدى نور90158291822075038

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىادبيجواد واشي حمزه دالل90159291822083003

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحان هول السيد عبد ايمان90160291822060021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيهادي حسن مجبل نورس90161291822059018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيسهيل فريخ محسن وفاء90162291822072157

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيخلف شريف نصير زهراء90163291822084029

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحسين طالب عناد ضحى90164291822067022

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيسلطان حمود عدنان عالء90165241821014041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعواد صخيل سعد نورا90166291822087024

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجابر عودة كاظم سالم90167291821017125

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيسايب راضي قطن مصطفى90168261821017071

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيياسر محسن قاسم زينب90169291822075022

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيبردان فيصل فنجان قائد90170291821018038

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة498.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيرحيل عكال تركي اسراء90171291822112002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيحريجه جواد هادي بنين90172291822060041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيمحمد جاسم حسون علي90173241821026008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىادبيشمردل حسن فليح عالء90174291821105033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحسن عطيه يحيى سيناء90175291822072088

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيخنجر غالي جابر بتول90176291822072020

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيجواد عبد جميل ساره90177291822077019

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيكسار حسوني داخل انوار90178291822072013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيوليد جاسم حسين صفاء90179291821009056

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيالحسين عبد كاظم صالح سلوان90180291822079028

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنين ياسر ال ثانويةالنجفادبيعبود هللا عبد طريهل هللا عبد90181251821204006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة495.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيحميدي مثنى لوتي حيدر90182291821109062

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة495.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيناصر شهيب عماد عالء90183291821109095

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة495.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيحمد علي عبد حسين مرتضى90184291821108015

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة657.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد الرضا عبد حسين اسراء90185291842052008

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة644.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيشهد عبد حسن بدور90186291842071014

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة641.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيهللا عبد الحسين عبد عباس فاطمه90187291842056070

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة634.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيحسون فاضل هللا عبد سنابل90188291842071054

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة625.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعباس صاحب عالء امير90189291841002023

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة624.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحسين محمد عماد زهراء90190291842065040

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة622.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيشايع حنيت كامل دعاء90191291842054018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة620.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجابر مدلول علي زينب90192291842052156

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة616.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجنحيت صباح مالح ميعاد90193291842057228

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة615.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعبود جبار الكريم عبد بنين90194291842058006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة614.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيسود علي عبد جاسم فاطمه90195291842053058

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة613.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحميد عجيل صالح فاطمة90196291842051201

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة612.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيمحمد عطيه عبد محمد90197291841007187

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة612.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحمادي جابر محمد زينب90198291842053038

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة611.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحميدي فرحان رحيم اطياف90199291842050012

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة605.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيوهاب طالب وهاب زهراء90200291842052140
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة605.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيجبار كوزان حامد مصطفى90201291841100140

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة602.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعامر دواس مؤيد االء90202291842057017

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة602.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيهداد حسن سالم محمد90203291841007184

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة600.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيضايف ناجي محسن نوره90204291842153065

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة599.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيمركب انشينش سباع ميثم90205291841008018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة598.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسون مجيد حيدر ضحى90206291842057179

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة598.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعناد راهي حميد منتهى90207291842153060

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة597.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيتومان محي سعيد غفران90208291842057187

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة595.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيمعود مرهج رحيم مروة90209291842058046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة595.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسن ريسان كاظم رنا90210291842057117

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة594.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعبود موسى رحيم بنين90211291842051045

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة592.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجعفر موسى امير زهراء90212291842051110

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة590.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحصحوط هاشم محمد حوراء90213291842057076

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة588.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجهيد كاظم جواد حوراء90214291842052070

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة588.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعميته كامل رائد زينب90215291842057152

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة585.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعويلي فرهود هادي هدى90216291842053099

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة666.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد كاظم عباس فاطمه90217291852053029

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة641.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيعلوان كاظم راضي وليد90218291751100163

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة638.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيكوار جابر كامل رحاب90219291852057053

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة635.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجابر كاطع حميد سجاد90220291851007086

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة617.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسكران مزيهر هريبد سمر90221291852054044

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة610.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيسدير خليوي ياسر اسماء90222291852054005

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة608.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمطشر نور عبد باسم ايمان90223291852052009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة601.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيسلمان كنان محمد زهره90224291852153013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة596.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيعباس الرزاق عبد كامل نور90225291852056061

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة585.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجبر عطية عبد السادة عبد ضياء90226291851002065

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة581.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمشاي نعاس نعمه زهراء90227291852057064

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة578.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان زياد بجاي ضياء90228291851100123

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة574.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيخضر دحام هليل زهراء90229291852101002

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة573.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيمنشود فرحان احمد محمد90230291851026060

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة573.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمذبوب كاطع جواد مريم90231291852052068

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة571.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبود كاظم ستار علياء90232291852052060

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة570.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيعطيه جبار حسن اديان90233291852071001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة569.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيمناحي غضب عطيوي نرجس90234291852077035

اآلداب كلية/المثنى جامعة516.0الخارجيونالمثنىادبيزريج جبار ستار  حسنين90235291821400016

اآلداب كلية/المثنى جامعة493.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيجبر غافل كريم فردوس90236291822060122

اآلداب كلية/المثنى جامعة487.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيمطر علي عبد حميد فاطمه90237291822084042

اآلداب كلية/المثنى جامعة473.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيجابر االمير عبد عادل زهراء90238291822078049

اآلداب كلية/المثنى جامعة461.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعكل عطشان حسن ختام90239291822073012

اآلداب كلية/المثنى جامعة458.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيمحمد زيد عبد رحيم زهراء90240291822064025

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيخضير حسن حيدر عباس90241291821001085

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيعبيد عويد جاسب زهراء90242291822050041

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيهللا عبد راهي حميد كرار90243291821001128

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيجبر فيصل نايف زينب90244291822073023

2889 من 2051 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيفرهود مهاوي صالح ساجده90245291822057066

اآلداب كلية/المثنى جامعة457.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيمحمد عباس فاضل زينب90246291822079024

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيعجمي عطيه تركي رسل90247291822050037

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيهرو مدلول جاسم بنين90248291822060031

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيعبد رحيم االمير عبد تبارك90249291822068003

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيشنان مجرور حسوني عمار90250291821017210

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيفهد حسين هاتف ايثار90251291822078011

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيحول جاسم صبار حسين90252291821102015

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيجبار صحين رزاق ايناس90253291822106005

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعلي حسين كاظم حسين90254291821006015

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيحسون كامل سلمان ابتهال90255291822069001

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيهللا جار عكيلي حميد نادية90256291822070031

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيغياض ملوح عويد حوراء90257291822084017

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيهليب جودة حمزة سجى90258291822050055

اآلداب كلية/المثنى جامعة454.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيمناوي والي حسن ميعاد90259291822106033

اآلداب كلية/المثنى جامعة454.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيمهدي كاظم صالح نور90260291822079044

اآلداب كلية/المثنى جامعة454.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيهالل المهدي عبد فضل عباس90261291821018026

اآلداب كلية/المثنى جامعة454.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيلزام بايد جابر علي90262291821006035

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعبد هادي الستار عبد سكينة90263291822078069

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيمناحي امداعي علي امير90264291821017028

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيجبر مطشر حياوي مريم90265291822160059

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيمنو كشيش مجيد بنين90266291822072029

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيعودة منذور هللا عبد غفران90267291822112007

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيهللا عطا صبار عليوي احمد90268291821010002

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعداي صالح مهدي خديجه90269291822060059

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيحتيت عبد ابراهيم منى90270291822153014

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيحمزه علوان حسن فاطمه90271291822060115

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيدلي كاظم جواد حسين90272291821014044

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيكاظم موات عباس حسن90273291821028046

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيساجت جبار طالب منى90274291822084054

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيناصر كريم حميد حوراء90275291822072039

اآلداب كلية/المثنى جامعة452.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعرين عبيد سالم ياسمين90276291822057128

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيخضر قاسم حسن سارة90277291822160038

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيدهام دويج حسين منار90278291822112009

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجباره رضا عباس سرور90279291822057072

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيمعاط لفته احمد زهراء90280291822079016

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيرويهي انفيس حسين ازهار90281291822087001

اآلداب كلية/المثنى جامعة451.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعبيد سعد حمود سحر90282291822078067

اآلداب كلية/المثنى جامعة450.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيموسى شهيد عباس احمد90283291821009005

اآلداب كلية/المثنى جامعة450.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيخنون نعمه شاكر كوثر90284291822078088

اآلداب كلية/المثنى جامعة450.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيفليح حمودي االله عبد مهدي90285291821001174

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبياالمير عبد الرزاق عبد الزم فاطمة90286291822064049

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيمحمد صبحي حيدر اسراء90287291822058004

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيحميد ونان هادي بدور90288291822060029
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اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيخوام مالك سلمان حسين90289291821153064

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيفهد مخلف مسافر سجاد90290291821001072

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجاسم داخل حبيب زهراء90291291822079017

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعباس عبادي علي محمد حسن90292291821009020

اآلداب كلية/المثنى جامعة449.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيراضي رزاق االمير عبد زينب90293291822066024

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان عبيس جبار شهد90294141822069039

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيحسين علي حسين نبأ90295291822050087

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيخريجة ابو عفريت شاكر انعام90296291822078009

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيحسون محيسن حامد زينب90297291822082011

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحسن محمد عطيه الحميد عبد زهراء90298291822064028

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيعبود حمود حسن صالح90299291821106018

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيتومان عبد محمد كواكب90300291822059017

اآلداب كلية/المثنى جامعة448.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيخواف سوادي نعمه دنيا90301291822078039

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيبجاي علي حسين اطياف90302291822064006

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيبجاي مزهر قاسم رسل90303291822060065

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيمطير ثامر طالب بنين90304291822057023

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيجبر شمخي فاضل زهراء90305291822079019

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيمرزوك ابراهيم خالد احمد90306291821104001

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيمعين مطشر قاسم زينب90307291822056029

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيسكران حميد بدر فرحان90308291821028132

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيخنجر صالح فياض زينب90309291822068010

اآلداب كلية/المثنى جامعة447.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيخلف صالح ماجد زينب90310291822066027

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيباجي جمعه زغير دعاء90311291822072047

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيخضر مجدي رسول تبارك90312291822087006

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيهداد فليح ثامر استبرق90313291822058002

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيلفته وران صالح وران90314291821018058

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيالسود ابو كريم عامر غدير90315291822075031

اآلداب كلية/المثنى جامعة446.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيشوجه سلمان داود هدى90316291822069057

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيوحيد كاظم حيدر الهدى نور90317291822078102

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيثجيل خريبط نعيم فاطمه90318291822069046

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحمد سلمان رحيم زهراء90319291822060080

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعودة حنش حسين بنين90320291822078017

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعواد ثجيل طارش جميله90321291822073008

اآلداب كلية/المثنى جامعة445.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيراضي وارد عدنان زهراء90322291822078052

اآلداب كلية/المثنى جامعة444.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيحمد رحيم هادي عدال90323291822073031

اآلداب كلية/المثنى جامعة444.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيمنيهي حسن كاظم هند90324291822075043

اآلداب كلية/المثنى جامعة444.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيعباس فاضل حميد منى90325291822082015

اآلداب كلية/المثنى جامعة444.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيدافي بجاي نعيم مجيد90326291821018043

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيمحسن هادي حسن حوراء90327291822060054

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيطارش كامل عالء نور90328291822078106

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيحميدي مثنى عويد سرى90329291822068015

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيالرضا عبد عبادي فليح شفاء90330291822066030

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجابر رضا باسم سجاد90331291821017128

اآلداب كلية/المثنى جامعة443.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيدويج مزعل رياض غفران90332291822112006
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اآلداب كلية/المثنى جامعة442.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمنشد فاضل سمير منتظر90333291821001172

اآلداب كلية/المثنى جامعة442.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعريان هول الجليل عبد العابدين زين90334291821006022

اآلداب كلية/المثنى جامعة442.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيفرج العالي عبد جبار اياد90335291821109016

اآلداب كلية/المثنى جامعة442.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيمحمد جاسم نجاح زينب90336291822058033

اآلداب كلية/المثنى جامعة442.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيمحمد شاوي حسوني زينب90337291822050049

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيسهام والي يونس ياسمين90338291822050095

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيلفته داخل حسن اسراء90339291822060004

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيبشين شمران كاظم مصطفى90340291821028171

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعباس خضر ياسين مصطفى90341291821009125

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيرويضي ناصر رحيم حسن90342291821109027

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيرواد منديل خضر حسين90343291821017064

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيغثيث كامل عقيل بنين90344291822057024

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمتعب عبد راضي محمد90345291821110064

اآلداب كلية/المثنى جامعة441.0المختلطة الفراتين ثانويةالمثنىادبيجاسم نومان محمد انوار90346291822112003

اآلداب كلية/المثنى جامعة440.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيعزيز االمير عبد باسم عزيز90347291821010077

اآلداب كلية/المثنى جامعة440.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيوعد نغيمش كريم كريمه90348291822066034

اآلداب كلية/المثنى جامعة440.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيراضي داشر نعيم عبير90349291822106019

اآلداب كلية/المثنى جامعة440.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعناد عواد جاسم حسين90350291821006012

اآلداب كلية/المثنى جامعة440.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيجليل علوان عادل احمد90351291821006004

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيكاطع بدر رحيم نور90352291822060144

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيخاطر مطير عباس وداد90353291822069058

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعبد جبار رحيم زهراء90354291822077016

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيساجت مشكور عباس صفا90355291822050062

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحسين طالب جياد رقية90356291822067012

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيعبد هنيدي علي اقبال90357291822108001

اآلداب كلية/المثنى جامعة439.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحمد ناهي حميد دعاء90358291822078038

اآلداب كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيموسى فاضل باسم زينب90359291842051133

اآلداب كلية/المثنى جامعة487.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيجعفر محمد حمودي علي90360291841005067

اآلداب كلية/المثنى جامعة482.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيحسن جبار حسن البنين ام90361291842058002

اآلداب كلية/المثنى جامعة479.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجويد كاظم عباس ليلى90362291842050125

اآلداب كلية/المثنى جامعة470.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمحمد فالح محمد زينب90363291842053039

اآلداب كلية/المثنى جامعة466.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حسن علي عبد معتصم90364241841037062

اآلداب كلية/المثنى جامعة462.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيكاظم عبد صالح حسين90365251741016029

اآلداب كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعطشان عبد حمزة منتهى90366291842051224

اآلداب كلية/المثنى جامعة460.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيمصال اميلح حسون الحميد عبد90367291841008011

اآلداب كلية/المثنى جامعة459.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيمريدي لفته حسين ديمه90368291842065026

اآلداب كلية/المثنى جامعة459.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيرومي ناشد شاهر نور90369291842052248

اآلداب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسين لفات داخل ايات90370291842050021

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمزيغيل جودة احمد زينب90371221842139085

اآلداب كلية/المثنى جامعة455.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيخنفوس نغيمش يونس رونسا90372291842050068

اآلداب كلية/المثنى جامعة453.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيملوح سالم فاخر فاطمه90373271842160178

اآلداب كلية/المثنى جامعة511.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد جاسم ناصر أمنه90374291852053001

اآلداب كلية/المثنى جامعة507.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيفرج محمد هاشم نبا90375291852062024

اآلداب كلية/المثنى جامعة503.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيلفتة سلمان سامي نور90376291852051155
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اآلداب كلية/المثنى جامعة496.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي رافع زهراء90377161852169040

اآلداب كلية/المثنى جامعة486.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهللا عبد الحسين عبد علي دنيا90378291852052028

اآلداب كلية/المثنى جامعة484.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيمحيل طاهر محسن حسن90379161851042010

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيخضر شنان مثنى نور90380291822067036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيصبار عليوي حمزه حنان90381291822057031

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيخفيف كاظم عواد صالح90382221821019016

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيكايم مالك ادم وليد90383291821021109

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيضريس زغير سعد خلود90384291822050032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعلوان شنان مكي زينب90385291822087012

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيتعبان والي محمد مظفر90386291821001170

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحسنة ابو هللا عبد ابراهيم مروه90387291822067032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيجاسم االمير عبد قاسم نادية90388291822078096

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيمداعي ديثان علي االء90389291822087004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيشارع خليف غالي هناء90390291822073055

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعواد عامر عادل رزاق90391291821021032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيفضاله حسين علي حميده90392291822070012

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيعباس طعيمة كويش زهره90393291822106014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات المجد ثانويةالمثنىادبيعكوش عجة عبيد صبرية90394291822068019

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيغالي كامل علي بشرى90395291822057017

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة488.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحسين يوسف باسم دالل90396291822072050

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة488.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيبشير فرحان منذر طيبه90397291822084036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة488.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيهداد شريف عامر حسين90398291821017071

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة488.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيسلمان رحيم حسن ضياء90399291821021049

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيكيطان شنان االمير عبد والء90400291822087026

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبينور عبد كامل مظفر رملة90401291822160030

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيعنون ناصر فاضل خديجه90402291822063009

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيعباس عكله فاضل ايمان90403291822063006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعناد خساف قاسم منال90404291822073046

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيمشعب حسين لفته زهراء90405291822069028

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيرويضي ناصر فاهم فضاء90406291822078086

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة484.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمزهر كاظم كريم حيدر90407291821109061

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة484.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيعليوي شامي عماد رحاب90408291822069022

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة484.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعباس كاظم فاهم مصطفى90409291821109146

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيناجي زغير جامل غفران90410291822072103

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة482.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيجابر حمود رزاق مروه90411291822069048

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة482.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيضميد جهادي شالل منار90412291822064055

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيعيدان طريول حاكم حنين90413291822059007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيمجهول طاهر توفيق هاجر90414291822072144

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيجبل لعيبي فتالوي سجاد90415291821008036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبينشمي والي عارف افراح90416291822063004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيجفات عبود علي احمد90417291821109007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيداود رحيم فارس زينب90418291822075020

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيفاضل وحيد نعيم ازهار90419291822067001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيثجيل خريبط االمير عبد غفران90420291822069042
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيالرضا عبد عبادي كليف هديل90421291822066039

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيفرحان محسن هللا عبد محمود90422291821008075

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة478.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيعبود جابر ناجح زينب90423291822073022

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة478.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيمشعب حسين لفته زينب90424291822069030

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة478.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيمنشد طعيمه ياسر منار90425291822069053

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة476.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيشريف رزوقي حسين حنين90426291822106010

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيعبيد غافل ماجد فرقان90427291822067030

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحسين جمعه الحسين عبد فاطمه90428291822072112

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيفزاع جبر غالي اسراء90429291822106003

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيجبر ناصر سلمان اسراء90430291822057004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيعباس قاسم محمد فاطمه90431291822079035

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيحمدان عبد مهدي انهار90432291822077005

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيحسن جياد عناد جياد90433291821028039

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعريبي شخير كاظم اطياف90434291822084008

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيهللا جار عكيلي ستار ثائر90435291821008007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعريبي شخير محسن زهراء90436291822084028

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحسين مانع مطشر رواء90437291822072057

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيجابر مرسال صاحب سلطان90438291821021039

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيفهيد مكصود علي رباب90439291822073018

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة472.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىادبيلفته عبد مجيد ختام90440291822070014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة472.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيحسن جابر علي حسين90441291821109042

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة472.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيعلك عمران جبار امير90442291821009011

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة472.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيمطر جحيل فرج ساره90443291822064036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة471.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيساجت االمير عبد محمد نور90444291822072140

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيماشي بشير جابر مريم90445291822069049

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيعبود االئمة عبد فاضل اية90446291822072015

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيجفيجير وروير محيسن هللا عطا90447291821021060

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيعبيد جاسم محمد فاطمه90448291822063031

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيمهدي قاسم ماجد مروه90449291822072127

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيسلطان فرج الكاظم عبد زينب90450291822072079

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيعوده نوري صدام حال90451291822087007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعليوي سلطان كطيف عايد90452291821017153

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيمطير كويد نعيم محمد90453291821102044

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيعيسى عبيد حسين فاطمه90454291822072108

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيحميد باقر عقيل اساور90455291822063001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيمحمد هالمه كريم محمد90456291821110066

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة466.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيذجر عطشان حربي خديجة90457291822110002

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيصاحب جبار هاشم مالك90458291822079039

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيابراهيم لويتي سعد سجاد90459291821109073

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيحريز فهيد مكصود غفران90460291822073033

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحسين عبيس نصر بدور90461291822078016

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيعناد عواد جاسم فاطمه90462291822064051

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيمحمد راهي عالء نادية90463291822050086

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة463.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيعلي عصيب علي سيف90464291821104033
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة462.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيغثيث حديان ماجد علياء90465291822075029

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيجبار الكاظم عبد مهدي بنين90466291822077007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيبحر تركي محمد فاطمه90467291822060119

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيحميد نور مشتاق تبارك90468221722160014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة460.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيمطنش عليوي حسين قاسم90469221821020034

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة460.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيفيصل منصور رياض نور90470291822060146

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة460.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيحمادي حسين علي مريم90471291822060130

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيسلمان احمد خالد شهد90472291822050060

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيبراك جابر جساب فاطمه90473291822063027

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيعويلي فرهود كريم زهراء90474291822160034

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيمرهج مروي جاسم كرار90475291821006045

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيدكان عذال عدنان هديل90476291822073054

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة538.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي بدر تركي اسماء90477291842052014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة527.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعزوز باشي سعد حوراء90478291842052073

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحلو هالسه جياد حسن90479291841003055

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعبادي باهض غانم فاطمه90480291842053063

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة509.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيعزيز دخيل جليل انوار90481291842059003

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعطشان شليب عزيز هدى90482291842050146

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة508.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمزه الحسين عبد عباس زهراء90483291842052121

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد الهادي عبد حميد دعاء90484291842057084

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمكطوف االمير عبد عماد زهراء90485291842050079

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة506.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعبيد مجهول اسماعيل كاظم90486291841004095

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة506.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيجوعان عذاب فاهم خالد90487291841026014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة506.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيجبر هاني بوشي محمد90488221841020062

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيهدام لفتة حيدر غدير90489291842050114

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاطع عبيد سالم زينب90490291842052151

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة502.0الخارجياتقار ذياحيائيخريبط زغير سامي حوراء90491221842401016

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعوض شالكة عامر احمد90492291841003013

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيحميدي هالل شهيد سجاد90493291841100056

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيضيدان جويد هادي هيام90494221842109081

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيتبن سلطان عطيه اسيل90495291842057007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائينعمة غافل عباس رقية90496291842052098

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيالشهيد عبد الحسن عبد كاظم نور90497291842051245

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان كاظم باسم محمد90498291841003250

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعلي داخل احسان زينب90499291842051129

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيعزيز دخيل جليل اثمار90500291842059002

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة495.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعمار مهدي نعمان فاطمة90501291842085130

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة495.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيلفتة هاشم أركان هدى90502291842050145

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيزغير محاسن كاظم دعاء90503291842052082

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيعذاب سلمان لفته محمد90504291741100109

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة493.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائينجم شنبير نعيمه مريم90505241842220275

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة493.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيحسن طاهر داخل ضحى90506291842055066

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة493.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيعبد ابراهيم صادق اسراء90507291842066001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيشنير جريمخ حيدر مسلم90508291841007206
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيكرمد جسب رحمن علي90509291841100094

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمحسن ميس صالح حنين90510221842160004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيعبد حمود اسمر حميده90511291842071023

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيشويني مزير محمد العابدين زين90512291841100052

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبيس كريم حاتم سالم90513261841012041

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيراضي حسين جفات حنين90514291842050044

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعجمي وناس يوسف سكينه90515291842051171

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيعايل جاسم منهل زهراء90516291842077018

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيمحسن جبوري كاظم سجى90517291842050094

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيضمد غازي حبيب غفران90518271842087069

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس مطشر محمد نور90519291842052251

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصافي شهد محمد زهراء90520291842052137

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات االهلية المنار ثانويةالمثنىاحيائيهادي علي ايوب نرجس90521291742081009

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيمرزوك ونان غازي حسام90522291841100027

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيكمين خماط ناصر زينب90523291842057163

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيرويضي موحان عادل علي90524291841153174

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيد محمد فيصل امير90525251841044028

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيوطبان جبار كاظم حنان90526291842057068

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعجمي النبي عبد هادي حوراء90527241842220087

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنات القوارير ثانويةالمثنىاحيائيمحمد نعمه لطيف زهراء90528291842083004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيغياض كشاش عبدالساده سجاد90529231841003027

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة485.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيسراج علوان سعد احمد90530291841109001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة484.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيفاضل عباس صائب فواطم90531291842055078

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعطشان حسن جواد حسين90532221841039024

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة482.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيحسن الحسين عبد سعد ماجد90533291741004093

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة482.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيسلطان كاظم حسين زهراء90534291842071032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيوراد ضيدان رحيم والء90535291842057269

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيفرهود عبيد نجم سعد90536291841002072

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيشمخي الزهرة عبد باسم محمد90537291841003249

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد نعمة فاضل زينب90538291842052157

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجبار صحين رزاق عماد90539291841007152

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيعودة غانم عماد احمد90540241841013005

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبود جبار رزاق سجاد90541291841013014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة478.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيفضالة حسين جابر احالم90542291842052002

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة477.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيكلو عطشان ملحان ختام90543241842134028

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة477.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيمالجي عاكول احصار غدير90544291842054036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة476.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيخاجي مشكور محمد غدير90545241842134075

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة476.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيفليح زباله جبار فاطمة90546241842093078

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيباجي عواد ناصر هدى90547291842054056

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصكبان ثجيل علي نسرين90548291842052241

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسين سالم شنيدخ وفاء90549291842050153

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة475.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيكيطان كاطع طالب بنين90550291842077007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعكظ حمود أحمد دعاء90551291842053023

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجياد كاصد احمد الهدى نور90552241842124146
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة471.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيدفار ياسين سالم نبيل90553241841070037

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة471.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيكريم عزاوي حكمت زينب90554291842059010

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة471.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعباس شاكر صباح شهالء90555291842057175

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة471.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد محسن خضر زهراء90556241842220137

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين سعد زهراء90557231842121031

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيمانع عبيس عقيل منتظر90558231841042116

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيفرهود الكاظم عبد حسين احمد90559251841205008

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة469.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيمنشد النبي عبد االمير عبد عادل90560221841232005

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحاجم كاظم محمود قاسم90561291841002128

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعبد جبار ناظم حوراء90562241842131011

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيجاسم محسن محمد محسن90563221841039100

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيردام عواد كاظم زينب90564291842071044

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيداخل خليل خيون احمد90565221841069001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيبياد عبد سالم اثير90566221841018002

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد كاظم احمد ايات90567251842111006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالنبي عبد فضاله جادر افراح90568291842057011

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة467.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيكاطع محمد احمد سعدون90569291841153119

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة466.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيمسير ساجت حسين علي90570291841004079

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة466.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحسين جبير رياض افراح90571291842054004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة466.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيمنحوش رحيم صالح زينب90572291842079023

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعباس جاسم اياد نوره90573231842109198

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمدلول كاظم سوادي هدى90574291842051255

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيجبر راضي حسن زهراء90575241842131020

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيجبار جادر عباس هناء90576291842066023

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيحميد حسين كاظم عيسى90577241841035058

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيجوان حسن فالح فرح90578291842071076

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىاحيائيمصلط محمد جاسم اشواق90579291842107001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيطعمة جابر حسين ليث90580291841100116

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمذبوب كريم محسن نورة90581291842051248

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيجبر مشعان الحسن عبد علي90582241841013063

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيشافي محسن حسن زهره90583241842220134

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائينعمة شنان صالح ورقاء90584241842077092

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة463.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحمود كاظم اياد حسين90585291841007053

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة589.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةتطبيقيعجيل قاطع ساجت محمد90586161851127021

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة561.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد لفته نعيم حسن90587291851026021

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيحسين ناصر االمير عبد اخالص90588291852054001

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة520.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمطر نايف عزيز اياد90589291851153036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة509.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجرو مشاي فهد امير90590291851153031

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة505.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيراضي عزيز حسن سارة90591291852160022

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة505.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحبيب شاطي عبد عادل90592291851153128

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيلوال دخيل رسم ندى90593291852070017

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيكاظم حسين مسافر رحاب90594291852071010

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيعابر وبدان حسن حوراء90595291852077009

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيناصر حسين علي مروة90596291852052066
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيمشكور جايد احمد اسراء90597291852053003

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخضير العباس عبد محمد زهراء90598291852057063

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيجعفر منصور عارف وسام90599291851004211

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعجه فاضل عزيز فاطمه90600291852057099

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم عواد فيصل نور90601291852057121

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة501.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحمدان هادي سلمان بشير90602291851100035

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيهتيت انعيمه الزهرة عبد رباب90603291852054026

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد صبري فالح حسين90604291851002042

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيابراهيم جاسم صادق منار90605291752051130

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة499.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيتالل محيسن طعيم حسين90606291851004047

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة498.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيناصر خضير مالح احمد90607291851008003

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقينجم ارحيم جميل حنين90608291852051041

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسن دوالب الكاظم عبد نور90609291852153026

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيكوده ابو كاطع منصور نوره90610291852071020

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيشحاذه علوان محمد بتول90611291852056010

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة496.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحباشي الزهره عبد االمير عبد زهراء90612291852153011

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة496.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيغازي فرحان حميد ايات90613291752057017

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة495.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيفتنان مشكور ابراهيم يعقوب90614291851106034

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة495.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعوده حسن علي خديجه90615291852053014

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة493.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيراشد ثجيل لطيف هدى90616291852160036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمكيو كاظم محسن فاتن90617291852153021

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيابراهيم عبد كاظم حوراء90618291852077011

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعويد منفي داخل اسيل90619291852057004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة491.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيقاطع عذافه عطيه مطشر90620291851153229

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيغياض عويز جليل افراح90621291852054007

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيغايب فرحان حبيب ياسمين90622291852051167

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيعكل زعيلي كاظم دعاء90623291852067016

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة489.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيزاجي طاهر جبار كاظم90624221851017061

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيغضب فنوخ الزهره عبد الفيه90625291852067008

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحاجم كاظم هاتف زمن90626291852057058

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيغويلي نواف نور عبد حياة90627291852051047

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيعفات بوهان سعد هللا عبد90628291851151141

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيرويضي محل اسعد فاطمة90629291852050031

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيمرفج محيل علي حسن90630291851107009

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيخضير هلول مانع حسن90631291851025021

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمجلي حمزه فاهم ميساء90632291852051147

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيناجي مهنه مسير زينب90633291852054039

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة484.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحبيب مجيد سعد رسل90634291852051060

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيشعيف ريكان نعيمه بسمه90635291852053006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقيمرزه محمد ساجد محمد90636231851025025

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيعالوي حمزه سعيد نور90637241852097037

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيحسين جويد جاسم محمد90638231851163020

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيحمادي غتان سلطان هيفاء90639291852070019

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة480.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيشفيج نعيم غالب ماهر90640221851035101
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيكشيش دروش حيدر مالك90641291852079032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيكطان محمد عقيل بنين90642291852062008

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعامر عينون رياض بنين90643291852051025

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة479.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيخضير عبيدي سعد علي90644291851151158

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة655.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيعايد خالد وليد حفصه90645181852246005

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة633.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم احمد الكريم عبد وسن90646181852183077

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة622.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد يونس محمود مريم90647181852183056

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة622.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن جبار علي المنتظر90648161851019016

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة619.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيجبر صالح سعدي فاطمه90649251852096055

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة619.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيراضي الحسن عبد علي عباس90650231851067051

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة619.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيكنين كسار ابراهيم حسين90651251851052015

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة617.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيشاوي سلمان اسماعيل حسن90652281851044021

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة616.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيمهدي سامي مصطفى مهدي90653261851012037

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة615.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيهاني مهدي هللا عبد منتظر90654251851052051

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة615.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيحاتم ريسان هللا عبد احمد90655221851045003

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة613.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيزرزور مجيد نعيم مقتدى90656241851046031

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة609.9للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيحسن حسين هاشم ساجد90657271851029003

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة608.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقييوسف نعيم مطشر يحيى90658221851098053

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة608.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيرزوقي ضاري بكر صديق90659211851005031

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة608.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيعايد راضي حسن هاشم90660221851052021

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة607.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود طاهر حسين اسيل90661181852159004

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة605.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حاتم قتيبه امنيه90662181852242011

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة604.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلتطبيقيرسن راضي حسين عمار90663231851209012

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة603.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيكلب ريه محسن حسن90664261851009010

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة602.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالزهره عبد الدين محي كاظم محمد منتظر90665251851031177

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة602.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكتطبيقيعمر أحمد نعمه محمد90666201851239025

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة601.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىتطبيقيعلي ابراهيم سمير ابراهيم90667171851154001

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة599.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيمزيعل تويلي منشد صابر90668221851023025

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة599.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود الطيف حسن ياسمين90669181852183078

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة598.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقياسماعيل علي كامل محمد90670211851004045

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة598.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمحمود شكر الستار عبد علي90671211851005053

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة597.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقينعيس منفي لطيف احمد90672251851205013

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة597.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد كريم محمد زينب90673141852076035

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة595.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمحسن ظاهر ردفان امير90674251851044027

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة595.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبيد مدلول حازم مؤمل90675251851044126

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة595.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيزيدان العزيز عبد سامي عمر90676211851228010

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة594.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقياحمد عادي محمد مصطفى90677191851113013

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة593.0للبنين القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود لفته محمود عمر90678181851063011

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة588.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد جاسم محمد ايناس90679181852196003

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة586.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحتطبيقيشهاب محمد مكي زهراء90680181852237009

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة582.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعامر هزام سعيد وليد90681161851135090

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة582.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيحسون النبي عبد هللا عبد حسنين90682231851013013

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة581.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيبديوي محمد عدنان جعفر90683291851105005

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة581.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيناصر باهض حميد علي90684221851026063
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المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي حسين ظاهر سكينه90685221852202015

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةتطبيقيحمدان ابراهيم المنعم عبد تقى90686131852244001

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة579.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيخلف شويل ناصر سجاد90687221851001043

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة578.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيمنصور كمال فيصل احمد90688211851030002

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة578.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيهاشم محمد قاسم محمد90689241851002070

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة577.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح محمود مجيد محمد90690181851030024

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة577.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمهدي صادق انيس بان90691181852242014

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة576.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيحسين محمد اكرم محمد90692211851004042

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة575.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيزامل عنيد صادق جعفر90693271851032006

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة575.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيكاظم كتاب سرحان فرحان90694231851054068

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة575.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيرضا مهدي صباح منتظر90695241851012049

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة574.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقياسحاق شريف محمد عدنان العزيز عبد90696161851085067

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة574.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيحسن عباس احمد محمد90697231851027043

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة573.0الخارجيونالنجفتطبيقيبدر راضي عبد نجم90698251851400027

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة573.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيدخينه راهي عزيز محمد90699121851026043

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة573.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيحمود لبة غانم حسين90700221851018019

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة573.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيحدود حميد محمد علي90701221851306087

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة572.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عبد قيس علي90702221851044012

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة572.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيهاشم قاسم عقيل ربى90703231852088019

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة571.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمحمد جاسم علي حسين90704281851006040

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة570.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيحنو اسعد طه صفاء90705211851007036

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة570.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيرباط حسن فائز عكاب90706271851027053

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة569.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيمشيجل جويهل عبود سجاد90707221851042035

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة569.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيهزبر غازي محمد حيدر90708211851014027

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة568.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعطشان عبيد صباح عادل90709221851305019

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة567.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد خليف مزعل سالم90710241851152020

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة656.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائياحمد هاشم زكريا يوسف90711181841040059

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة626.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي خلف صالح مريم90712181842242111

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة611.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيجواد محمد الدين نور علي90713201841001127

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة609.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائياحمد خالد لبيد نور90714181842183055

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة602.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد جواد عباس ايات90715161842380045

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة602.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيعبود بدري نجاح محمد90716181841002133

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة600.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيمحمد فهيم محروس علياء90717261842119038

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة600.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم تركي هبه90718181842256023

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة598.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح احمد نجيب حارث90719181841049010

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة596.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمجيد صكبان فايز اريج90720181842252005

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة595.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيصالح اسعد ضياء عال90721181842242091

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة592.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعواد حتحوت دخيل ورود90722291842057267

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة592.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي زيد عبد يعقوب محمد90723271841001207

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة591.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد الرحمن عبد محمد ريهام90724101842078048

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة591.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم رعد ضحى90725181842183029

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة589.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذياحيائيالعزيز عبد هادي الرحمن عبد محمد90726221841212006

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة588.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيعاصي نجم ضاري عمر90727231841178026

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة587.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيمحمد جابر كريم تبارك90728261842080011
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الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة587.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعبد عيدان محمد عباس90729261841009059

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة587.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيالحليم عبد قاسم ماجد ايمان90730161842202016

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة586.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخضر علي سعد هاجر90731171842286376

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة585.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيمحمد عطية نعيم علي90732231741027047

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة583.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد السالم عبد معاذ90733191841066132

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة583.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيباتول ريكان عوده احمد90734221841001012

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة582.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيعلي احمد عادل علي90735211841002066

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة581.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصبر جبار علي حسين90736221841039030

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة581.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعلوان متعب الكريم عبد صادق محمد90737271841035049

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيطعن حمود الرسول عبد فاطمه90738221842417016

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيحمادي هللا عبد ثامر سيف90739191841029015

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيمحمد عبد غضبان هللا عبد90740211841028012

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة580.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيفيصل ابراهيم محمود وليد90741181841277036

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة579.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيهللا عبد علي بركات رندى90742331842051013

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة579.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيسبع الرضا عبد محمد باسم90743261841208029

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة579.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقياسماعيل كامل مظهر نرجس90744181852196011

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة561.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد شاتي عالء حسن90745281851021012

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة559.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيهللا عبد محمد قاسم فراس90746181851002063

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة559.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجواد كاظم ستار حسين90747271851002065

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة550.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيحسين سليمان حسين عمر90748181851002060

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة549.0المختلطة السالالت فجر ثانويةالمثنىتطبيقيسويرح حمود فارس علي90749291851111014

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة546.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيرحيم خيري حسين علي90750191851067028

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة546.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين عدنان احمد اسالم90751181852251005

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة546.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم مزهر مبدر مينا90752131852073035

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة545.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعويد خلف حميد يوسف90753161851355322

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة661.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيظاهر محمد جاسم ايمان90754181842065001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة661.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيطلب علي سعدي سيف90755181841042008

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة657.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيصالح احمد ياسين عال90756211842140145

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة656.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد احمد محمد رؤيا90757181842203017

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة656.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةالدين صالحاحيائيخميس كاظم مجيد هديل90758181842276014

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة656.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشكور مرشد وسام آمنه90759201842160002

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة656.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيجاسم علي حسين تبارك90760211842158006

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة653.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيمحمود فتاح الصمد عبد سيوه90761201842345039

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة650.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعبد احمد مصطفى ازهار90762211842145012

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة650.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد حمود هللا عبد احمد90763201841048016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة650.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيجاسم حديس محمود انور90764181841041010

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة650.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيسلمان خزعل اياد رهف90765281842073011

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة650.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةالدين صالحاحيائيحسون محمود عماد تبارك90766181842271012

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة648.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد عثمان عموري حنين90767181842176028

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة648.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكيطان ساجت محمد لطيف90768221841040070

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة645.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحمود دهام كاظم براء90769181842176020

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة640.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحسين حميد غانم االء90770171842273025

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة640.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيناصر الحسين عبد رائد براء90771191842173023

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة639.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيخساره نزار فاضل شروق90772231842083025
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التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة638.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعبود حسن هللا عبد دينا90773171842268045

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة638.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيهادي محمود العظيم عبد رقيه90774291842057112

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة637.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي محمد عسكر هاجر90775181842242127

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة637.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحمد حسن حمدي روى90776181842252013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة636.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيخلف رحمان كوان سجى90777181842247020

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة634.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحمود رجب طارق ساره90778181842242065

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة633.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد محسن عباس روان90779231842142074

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة632.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمحسن حمزه محسن محمد90780251841045087

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة630.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد محمود طه احمد90781141841152001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة630.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد العزيز عبد براء90782181842242026

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة629.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيفرحان محمد عزيز علي90783261841018029

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة626.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائياسعد علي السالم عبد فاطمه90784201842154040

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة626.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيخلف فتاح ميثاق نورهان90785181842242126

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة625.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيطه االمير عبد جعفر محمد90786271841009121

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة625.0للبنات العقيدة ثانويةالدين صالحاحيائيجمعة محمد ميسر يمن90787181842194045

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة623.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيامين خورشيد عباس شهد90788201842138051

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة622.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسين مزهر رسل90789181842140014

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة622.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيشريف جبر مطر مهدي90790281841008072

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة620.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيسكب فالح عالء احالم90791181842243001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة619.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائينيسان حمدي فاضل رقيه90792181842242052

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة619.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيعلي غالب مهند زهراء90793201842154023

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة619.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحسين اليذ ملوك ميعاد90794181842242120

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة618.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعباس محمد حازم رنده90795171842294101

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة618.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد عبد بالل نبأ90796181842186052

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة618.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم اديب بالل محمد90797171841157063

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة618.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيذرب غافل حميد مياده90798181842250039

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة617.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته جبر فاخر تماره90799151842040034

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة617.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيشهاب سلطان هللا عبد احمد90800171841023024

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة617.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحاحيائيغافل حميد زاحم مها90801181842251017

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة616.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائيصالح نايف رشيد محمد90802181841095007

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن هامل هادي نورهان90803141842073100

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0للبنين الطيار جعفر ثانويةميساناحيائيسيد جعيول سليم حسين90804281841020007

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةاحيائيجودة سحير محمد يونس90805241841151039

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسون علي حسين البنين ام90806181842236015

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحمادي محمد بشير أميمه90807181842252001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة615.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيعباس فاضل حسين وسن90808181842236140

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة612.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعليوي ابراهيم خليل مصطفى90809181841008025

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة611.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيعلي فاضل علي فاطمة90810211842137064

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة610.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيحمود يوسف محمد الحسن90811181841041008

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة610.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيسبتي حسين علي الرحمن عبد90812211741039012

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة609.0للبنات اليعربية ثانويةالدين صالحاحيائيعلي سلطان حاجم فاطمة90813181842265019

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة608.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا عبد فارس مصطفى90814171841011335

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة607.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف زيدان نجم نبراس90815181842069027

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة607.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيعبدالرزاق جدعان مزاحم سلوان90816191841067037
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التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة606.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيابراهيم حمود الدين عز بحر90817201841001043

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة605.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد احمد هللا عبد90818181841032013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة605.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح حسين قاسم مقتدى90819121841030182

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة605.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحميد سرحان نعمان سرى90820181842242071

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة602.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحاحيائيكمون سامر خلف سهاد90821181842260019

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة602.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائييونس خضير محمد احمد90822171841364007

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة602.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائياحميد عواد رضوان علي90823171841007094

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة600.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائييونس محمد علي شجاع90824171741008118

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة600.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعاصي جلعوط سرهيد معد90825171841042050

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة600.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيياسين الرزاق عبد ماجد مصطفى90826221841019154

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة599.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيكداح هادي حسين ليث90827241841005123

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة598.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الصاحب عبد مرتضى علي90828181841006061

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة598.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةاحيائيمجيد الجبار عبد سعد هيا90829321842025025

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة598.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيكاظم علي عباس تبارك90830231842154016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة597.0للبنين الوفاء ثانويةاربيلاحيائيشريف رياض فراس ارشد90831311841005002

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة597.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيعبود الطيف علوان سرى90832181842069016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة595.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيسالم هللا عطا خالد ابراهيم90833191841019001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة595.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيحمد صالح حميد محمد90834181841002118

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة595.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيحمد عبدهللا عصام الدين كمال90835191841071054

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة595.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم صفاء منار90836181842252028

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة594.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيزيارة نعمة رحيم سجاد90837111841020035

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة594.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعنيز حسين جمال زيد90838171841028099

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة593.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي محمد حسن جميل سجى90839241842120132

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة592.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيسبع اسماعيل سعد اسماء90840211842097008

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة592.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان عبد مجيد حنين90841181842276005

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة591.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحسين االمير عبد حيدر فاطمة90842241842121162

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة591.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجفات عطيه حميد ماجد90843291841002140

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة591.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيحسين شاكر الوهاب عبد احمد90844191841066010

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة590.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائينعاس محمد راجي علي90845221841002144

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة590.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيكاظم محمود ماهر مروه90846211842099063

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة590.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم احمد بندر90847211841278012

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة590.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحمد عارف باسم برهان90848181841136011

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة590.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الصاحب عبد مصطفى منتظر90849181841006095

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة588.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحاحيائيحسن لفته سامي فضيله90850181842251013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة587.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائيمجيد عيال مجيد غفران90851181842105006

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة587.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين الصاحب عبد مصطفى الهدى نو90852181842238025

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة587.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعلي ياسين المنعم عبد الرحمن عبد90853121841020062

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة586.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذياحيائيمسعد حسن فائق عباس90854221841299019

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة586.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد محمود خديجه90855201842138024

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة586.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيقدوري ابراهيم عماد سجى90856181842254018

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة585.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحاحيائيصالح مطلك ربيع مصطفى90857181841086022

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة585.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيلطوفي سبتي العزيز عبد مهند90858191841067083

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة585.0للبنات جوارجرا ثانويةاربيلاحيائيكامل جمال صالح االء90859311842031004

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة585.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيسليمان جاسم دحام زيد90860171841104026
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التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة585.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيحيال حمزة محمد واثق90861231841167029

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة584.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيحسن صالح محمد حسن محمد90862171841178078

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة584.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد محمود ناصر يوسف90863121841022129

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة583.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيسليمان خطاب عمر سالم90864181841067037

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة583.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد حسين عمر90865201841025055

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة583.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان رضا طالل وفاء90866121842104036

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة583.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحميد سماري ماجد ضياء90867221841031064

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة582.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيحاوي عوده محروس احمد90868231841011009

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة582.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيمحسن محمد فارس مهند90869191841067084

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة582.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحاجم ابراهيم سهير انفال90870101842116009

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة582.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيجهاد ناجي جبار ساره90871181842182028

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة582.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائياحمد حسن صباح نور90872181842252031

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة581.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيحسون سواري حسين علي90873231841252087

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة581.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكنيهر عليوي فرحان سبا90874141842073058

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة580.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعلوان مهدي محمد علي90875211841003091

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة580.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد محسن قاسم مقتدى90876241841003205

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة580.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحميد حسين احمد علي90877181841278010

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة579.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطلوب كريم حاتم زهراء90878121842104009

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة573.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيعبد هللا عبد سعد عمر90879191851029013

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة542.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيعباس ساير محسن الوهاب عبد90880271851021030

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة542.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد لفته فخري نبا90881181852250024

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة526.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حميد سعيد امنه90882181852183007

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة518.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم حميد حاتم جنان90883181852251009

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة513.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيحميد خلف يوسف غصون90884181852246021

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة509.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيطعمه تفاح يونس مريم90885181852242081

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة508.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيلطوف احمد تركي ايه90886181852183016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة506.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيكاظم الرحمن عبد برع نورس90887181852255040

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة505.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح مهدي فؤاد بثينه90888181852242015

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة505.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح حميد موفق سفيان90889181851030011

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة504.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحتطبيقياسماعيل كامل مظهر ياسمين90890181852196014

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة503.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقياسماعيل الحميد عبد ياسر منار90891181852183058

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة500.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم اسماعيل محمد بسمة90892181852221009

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة499.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيراضي خضر وليد عبدالباسط90893231851069033

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة497.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيظاهر رحيم حارث ظاهر90894131851001032

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة494.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي عبد اسماعيل ايالف90895181852230002

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة493.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيمطلك احمد علي محسن90896181851010020

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة493.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيمدلي علي حافظ ضحى90897181852250019

التربية كلية/سامراء جامعة641.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيعباس وادي علي شيماء90898181822183022

التربية كلية/سامراء جامعة572.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيالقهار عبد ابراهيم رمضان مريم90899181822221040

التربية كلية/سامراء جامعة565.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيمحسن جواد عقيل علي90900231821195023

التربية كلية/سامراء جامعة561.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيمحيميد عداي عليوي نهى90901181822252037

التربية كلية/سامراء جامعة558.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيعليان عاصي حسن هارون90902231821161033

التربية كلية/سامراء جامعة552.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيعكلة محمود عقيل زهراء90903181822242024

التربية كلية/سامراء جامعة552.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان داود عدنان فريد90904231821178037
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التربية كلية/سامراء جامعة548.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيسعيد الفتاح عبد رفيق فاطمه90905181822269020

التربية كلية/سامراء جامعة548.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيراضي حميد عماد هشام90906231821051061

التربية كلية/سامراء جامعة546.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعلي حمزه محمد مهدي90907231821178049

التربية كلية/سامراء جامعة541.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيحسين حمد حاضر صبا90908181822183023

التربية كلية/سامراء جامعة536.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبياحمد خليل زاحم زينب90909181822095003

التربية كلية/سامراء جامعة535.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيصعب احمد وليد رويده90910181822180019

التربية كلية/سامراء جامعة533.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيحميد القادر عبد اللطيف عبد رنا90911181822242017

التربية كلية/سامراء جامعة530.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيمهدي جمعة عامر خنساء90912181822252009

التربية كلية/سامراء جامعة530.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيكاظم جبر حسن احمد90913231821065002

التربية كلية/سامراء جامعة528.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيطاهر حنون حسين رضا90914221821086028

التربية كلية/سامراء جامعة527.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيكاظم سعيد ياس احمد90915241821025004

التربية كلية/سامراء جامعة526.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيكسار علك حاكم فايز90916291821018036

التربية كلية/سامراء جامعة525.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيصالح جياد عدنان أيمن90917231821190006

التربية كلية/سامراء جامعة525.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيماجد ديوان كاظم احمد90918241821010006

التربية كلية/سامراء جامعة522.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبيمحمد اللطيف عبد فؤاد علياء90919181822269018

التربية كلية/سامراء جامعة519.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيحسن الجبار عبد سعد عالء90920231821051033

التربية كلية/سامراء جامعة519.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيحسن جبار هاشم الجبار عبد90921261821156017

التربية كلية/سامراء جامعة517.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيعبد عباس حسين رغد90922231822128026

التربية كلية/سامراء جامعة517.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيحسين الرزاق عبد حسن سجى90923181822183019

التربية كلية/سامراء جامعة517.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيهالل طارق زياد عائشه90924181822242048

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيدريغ عليوي حمزه محمد90925231821051048

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبينصيف محمد سالم ايمان90926181822236009

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنين االستقالل ثانويةالدين صالحادبيجاسم نصيف عادي رواء90927181822120009

التربية كلية/سامراء جامعة513.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيمجبل رجا علي سيف90928231821161014

التربية كلية/سامراء جامعة513.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيجاسم لفته هيثم هاله90929181822242074

التربية كلية/سامراء جامعة512.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيحسن محمد الحميد عبد هدى90930181822095009

التربية كلية/سامراء جامعة512.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيعطيوي حنويت صباح حسنين90931241821010013

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعيدان محمود نضير محمد90932231821051050

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبياحمد طه عمار امل90933181822268002

التربية كلية/سامراء جامعة510.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيطرفه هللا عبد نافع فيصل90934291821010095

التربية كلية/سامراء جامعة510.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم جهادي ناجح أكرم90935251821122010

التربية كلية/سامراء جامعة509.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيكاظم جواد كريم امل90936231822161003

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيياسين طه عمر براءة90937181822268007

التربية كلية/سامراء جامعة506.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيحسين محمد يونس امنيه90938181822242005

التربية كلية/سامراء جامعة506.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيمسلب عكله جبر علي90939241821051039

التربية كلية/سامراء جامعة505.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيحسين كاظم عبيس كاظم90940231821161027

التربية كلية/سامراء جامعة504.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحادبيفياض ابراهيم خليل اريج90941181822248001

التربية كلية/سامراء جامعة504.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيحسين صالح احمد علياء90942181822221031

التربية كلية/سامراء جامعة504.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان محمد هاشم باسم90943231821178011

التربية كلية/سامراء جامعة503.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيعكله شاكر كامل علي90944241821051044

التربية كلية/سامراء جامعة502.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيعودة هالل عبد مصطفى90945221821086079

التربية كلية/سامراء جامعة502.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحادبيكاظم الحسين عبد سمير منير90946181821085061

التربية كلية/سامراء جامعة499.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيجالب ياسين حيدر زهراء90947241822115031

التربية كلية/سامراء جامعة499.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان محمود شاكر انس90948231821178009
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التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيعلي عبد صاحب قحطان علي90949251821013040

التربية كلية/سامراء جامعة497.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد حمزه فاطمه90950241822124020

التربية كلية/سامراء جامعة496.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعبادي طاهر محمد حسين90951231821178020

التربية كلية/سامراء جامعة495.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيياسين عباس ابراهيم حسين90952181821122033

التربية كلية/سامراء جامعة494.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيسمسم مجبل هللا عبد ياسر90953231821198051

التربية كلية/سامراء جامعة492.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيشخال خلف سالم علي90954211821034037

التربية كلية/سامراء جامعة491.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيكليب شالش عمار يوسف90955111821156098

التربية كلية/سامراء جامعة490.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيسهر ذياب مسير محمد90956221821279019

التربية كلية/سامراء جامعة490.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد بداع فيصل انتصار90957121822083001

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيعباس صالح تركي علي90958211821038100

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيحمود رجب ثائر حنين90959181822180013

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيداخل يوسف حسن امير90960241821203014

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيعواد خلف محمود ناطق90961211821037037

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيمحمد الحميد عبد رافع رنا90962181822242016

التربية كلية/سامراء جامعة487.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيكاظم جبار اركان اسامه90963231821178004

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيعلي مخلف نافع نجاة90964181822255041

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيحسن صالح خضير كواكب90965181822221037

التربية كلية/سامراء جامعة482.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيجويريد محمد جاسم حسين90966181821280007

التربية كلية/سامراء جامعة480.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيالحسين عبد جبار ياسين طه90967231821178027

التربية كلية/سامراء جامعة478.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيزغير ردام عادل حسين90968231821178018

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيياسين محمود سمير عذراء90969181822374038

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحادبيثامر مجيد خالد احمد90970181821029001

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيالقادر عبد عزاوي فائق نبأ90971181822183036

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيطارش عالوي حسين مصطفى90972241821012057

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيبريج ابراهيم طه علي90973211821072007

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبييوسف شاكر عامر فرقان90974181822242054

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبياحمد متعب مجيد طيبه90975181822260019

التربية كلية/سامراء جامعة474.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيشمران داود أحمد هللا عبد90976231821178029

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيقسام خالد لواء نسرين90977181822242068

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيابراهيم خليل ابراهيم االء90978211822166005

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيفرحان عبد مقصد سجاد90979241821024020

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيحسين علوان طارق غفران90980181822260022

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيحسين سعيد محمد أيه90981211822170001

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيعلي صباح سعد ايمان90982181822260003

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيحسين عليوي عبيس يوسف90983231821181022

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيفراس درويش عزت سجى90984181822268018

التربية كلية/سامراء جامعة471.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيكاظم محمود عدنان ضحى90985181822361011

التربية كلية/سامراء جامعة471.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيزيدان ابراهيم خليل مرتضى90986211821260014

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيعطيه محسن قاسم حسين90987211821079011

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيجاسم حميد قاسم غاده90988181822242051

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيصالح مهدي نزهان اسماء90989181822274004

التربية كلية/سامراء جامعة469.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيحبيب ابراهيم صادق مرتضى90990221821279021

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحادبيعبد رميض فيصل محمد90991181821121021

التربية كلية/سامراء جامعة469.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيتومان تركي كريم وسام90992231821198049
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التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيمرير خلف نافع مروج90993181822242059

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيفنجان فيصل محمد عامر90994221821086040

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةادبيخلف جبار عطيه هبه90995241822139035

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيمحمد مجيد وليد مروة90996181822196013

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيمريس حرير ثاير ساره90997181822260016

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبييوسف فخري محمود عمر90998231821051045

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطادبيعبيد ناهي هللا خير مرتضى90999261821202043

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيعرب محمد خالد حامد طيبه91000181822242046

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيفياض القادر عبد هاشم هبه91001181822242075

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعجمي هاشم سعد حسين91002231821051015

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيعلي ياس محمود بلقيس91003181822260005

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنات وائل الشهيد ثانويةالدين صالحادبيسالم عبد ايوب براء91004181822273003

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيمحمد حميد مهدي هند91005181822180047

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيجاسم ناجي وليد ورود91006181822196017

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيمشخال خنجر حسين زيد91007211821034019

التربية كلية/سامراء جامعة461.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيمحسن قاسم حسين علي91008251821116027

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعلي حربي العباس عبد عيسى91009241821024032

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبياحمد محمد الكريم عبد سبحان91010181822252018

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمد صالح جبار صالح91011261821013061

التربية كلية/سامراء جامعة460.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةالدين صالحادبيغايب حسن احمد ابراهيم91012181821308001

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيرظيمه علي نوفان ايمان91013181822260004

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعويد جبار وسام اسماعيل91014261821056006

التربية كلية/سامراء جامعة459.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحادبيمحمد رواب هللا عطا ادهام91015181821280003

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحادبيعطيه زبار احمد حاتم91016181821121005

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعناد محسن حسين وسام91017231821051063

التربية كلية/سامراء جامعة458.0المختلطة العدالة ثانويةالمثنىادبيناصر ضاحي جاهل علي91018291821104040

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحادبيحمزة ابراهيم براق غادة91019181822233015

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعلي عبيد حسن محمد91020241821012044

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعليوي داود حمزه عمار91021231821051042

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيكشاش سويس رعد منتظر91022241821051060

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيعليج محمود مشكور احمد91023101821206005

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيسعدي حسن صباح زهراء91024181822255021

التربية كلية/سامراء جامعة456.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيصالح داود حاكم اسعد91025231721181004

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيحسين الحسن عبد فالح فاضل91026241821015043

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيزغير راجي حامد طه91027141821015037

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيعلو حسين مشعان اساور91028181822260002

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيحسن هللا عبد كريم حيدر91029231821255031

التربية كلية/سامراء جامعة455.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيشالل لطيف كاظم علي91030231821198031

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيجاسم محمود شاكر عذراء91031181822260020

التربية كلية/سامراء جامعة454.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيسلمان محمود ظافر مصطفى91032211821207014

التربية كلية/سامراء جامعة454.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيعليج خريبط اسماعيل محمد91033231821198038

التربية كلية/سامراء جامعة453.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيبوري جعفر بشار سيف91034211821072002

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيجيجان خطار الزهرة عبد امجد91035221821073005

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحادبيفدعم علي فاضل انور91036181821093001
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التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيحسين خضير احمد عيسى91037181821122090

التربية كلية/سامراء جامعة452.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعبيس مزيد حمزه احمد91038261821158003

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيمهاوش بناي ثائر علي91039241821063018

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة الدستور ثانويةديالىادبيمبارك احمد محمد ابراهيم91040211821219003

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلادبيياسين جاسم محمد امير91041231821168002

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيحسين علي عباس رضا91042231821187005

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيعلوان حسين المجيد عبد عائشه91043181822252022

التربية كلية/سامراء جامعة450.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيمصطاف حسن كامل محمد91044231821178045

التربية كلية/سامراء جامعة450.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحادبيعبد علي صكر مخلص91045181821305026

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسين رشيد عزيز حسين91046231821011033

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبينايف حميد سعد محمد91047121821028018

التربية كلية/سامراء جامعة448.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيعباس ضاري خضر فراس91048111721151094

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيحرج طالب حسين حيدر91049111821025020

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة الضحى ثانويةبابلادبيناهي حامد حيدر محمد91050231821218005

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيعلي كريم ياسين باسم91051231821045005

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيهللا عبد هادي خليل علي91052231821190026

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيحسن محمود جمال ايمان91053181822221003

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيدحام سايب هادي محسن91054241821012042

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيحسين علي عمر عذراء91055231822126051

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيحمد عباس علي ريام91056181822095002

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيرشام علوان جمعة ايوب91057111821150022

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيسعدون هادي وليد حسين91058211821038045

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيراشد كريش كاظم حيدر91059241821019014

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيشنان كاظم حاكم احمد91060241821015001

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيالمجيد عبد جالل زياد جالل91061181821122027

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيصالح علي مظهر بهاء91062181821082012

التربية كلية/سامراء جامعة446.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيحسن محمد الباسط عبد سجى91063181822095006

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبياليذ هادي ابراهيم مرتضى91064241821156029

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيهللا عبد وحاد رياض الشيماء91065211822141004

التربية كلية/سامراء جامعة446.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعبود غالي حسن رائد91066241821161010

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم سليمان محمد انوار91067121822106008

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيذياب هادي جبار احمد91068231821044005

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيحرج كريم احمد ماجد91069241821017055

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم محمود حميد محمود91070111821166029

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعلوان لعيبي جبار علي91071231821051036

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيعلوان مجيد محمد غزوان91072231821011088

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيعبد ابراهيم خليل هللا عبد91073161821039052

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبيعلوان سلمان خالد علي91074211821081026

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيثامر رحيم منصور مصطفى91075251821025103

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي ابراهيم محمود هللا عبد91076111721207039

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيكريم طه ياسين محمد91077211821064026

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيجدران حميد كريم محمد91078221821070016

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيحميدي حبيب حميد هذال91079241821150025

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيلفته منصور احمد سجاد91080221821226010
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التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيسلمان كاظم محسن مرتضى91081241821015060

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيمحسن جواد سعد حسين91082231821195008

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيعباس ابراهيم عزيز نورس91083231822179017

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيرجاب وناس جبار عدي91084231821198027

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيصليبي نواف جمال سنحاريب91085111821150045

التربية كلية/سامراء جامعة443.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيعيسى ابراهيم مطر ابراهيم91086211821027002

التربية كلية/سامراء جامعة443.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيزوره دعير منصور جميل91087261821017011

التربية كلية/سامراء جامعة443.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيكاظم جوهر عباس زينب91088231822137011

التربية كلية/سامراء جامعة443.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيأحمد علي قيس زيد91089231821198015

التربية كلية/سامراء جامعة443.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيجاسم حمود ثابت وائل91090241821019043

التربية كلية/سامراء جامعة443.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيسلمان عماش نعيم وهب91091241821039013

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين االهلية الزيتون شجرة ثانويةقار ذيادبيمنادي شالل صليل حسن91092221821366001

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيهللا عبد سالم شحاذة محمد91093171821161092

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيعيدان سلمان علي محمد91094221821023009

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيلفته مجبل احمد حسين91095241821035007

التربية كلية/سامراء جامعة442.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيكاظم جواد خليل ناصر91096241821026017

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيقيصان شبرم الحمزه عبد طارق91097111821207032

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيابراهيم حافظ كنعان رواء91098181822260014

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيصالح احمد محمود مطلك91099171721008286

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين االهلية حمورابي ثانويةالبصرةادبينخش فاضل رشيد مجيد91100161821071004

التربية كلية/سامراء جامعة442.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيصالح علي حسن عالء91101211821206014

التربية كلية/سامراء جامعة442.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيكمر منهل عبد احمد91102231821255004

التربية كلية/سامراء جامعة441.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحمادي جسام ناظم صبا91103211822237011

التربية كلية/سامراء جامعة441.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيرحيم امين كهالن فالح91104211821038127

التربية كلية/سامراء جامعة440.0للبنين الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيحسون عبد كريم فراس91105181821091023

التربية كلية/سامراء جامعة440.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيجوده عجيل محمد مصطفى91106241821012059

التربية كلية/سامراء جامعة440.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيحسن صباح قائد علي91107241821022024

التربية كلية/سامراء جامعة440.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبياحمد حمود هللا خير محمد91108181821122105

التربية كلية/سامراء جامعة439.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيعلوش احمد اسماعيل يقين91109181822180050

التربية كلية/سامراء جامعة439.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيداود هادي عباس حيدر91110241821051022

التربية كلية/سامراء جامعة439.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيحمزه الزهرة عبد سليم علي91111241821156019

التربية كلية/سامراء جامعة439.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيعلي عبيد خالد علي91112231821181013

التربية كلية/سامراء جامعة439.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيخليل عواد كريم زياد91113211821043016

التربية كلية/سامراء جامعة439.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيعليوي عبود عبد امير91114231821181003

التربية كلية/سامراء جامعة439.0المختلطة العمرانية ثانويةديالىادبيابراهيم هاني تحسين براء91115211822230003

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنات الجواري حسين حسن سعد الشهيد ثانويةالدين صالحادبيسعود الرزاق عبد وليد نور91116181822274031

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيحنوش صالل غازي كرار91117241821022031

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيخضير المهدي عبد جعفر يعقوب91118271821020077

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنين المسائية األمين الصادق ثانويةالثانية الكرخادبيسرحان ابراهيم خليل ابراهيم91119111821205001

التربية كلية/سامراء جامعة438.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيهدابي راهي عجيل احمد91120241821051003

التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيمحمد ارحيم عليوي اكرم91121241821025006

التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيحسن مهدي علي كرار91122241821015047

التربية كلية/سامراء جامعة437.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيياسر نومي حميد الفقار ذو91123241821026007

التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيخليل محمد ياس نبراس91124181822066010
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التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيجياد هاني ضاحي امجد91125241821012005

التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيحسين عبيد علي حسن91126241821012012

التربية كلية/سامراء جامعة437.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةادبيكاني سرهيد رحيم علي91127241821158014

التربية كلية/سامراء جامعة436.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيصالح ياسين ناظم فاطمه91128181822260024

التربية كلية/سامراء جامعة436.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيحسن كردي الخالق عبد علي91129171821076012

التربية كلية/سامراء جامعة435.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيهويدي شراد شهد يونس91130221821086092

التربية كلية/سامراء جامعة435.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيعبود مسرهد حسن احمد91131231821255002

التربية كلية/سامراء جامعة435.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعويد مراد حيدر كرار91132231821178040

التربية كلية/سامراء جامعة435.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيياسين شدهان األمير عبد احمد91133111721151008

التربية كلية/سامراء جامعة435.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبييعقوب يوسف الستار عبد اللطيف عبد91134211821017018

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيمكي خيون رمضان باقر91135221821042006

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةادبيعلي عبد دعيش حليم سيف91136241821061010

التربية كلية/سامراء جامعة434.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيمروح علي الرحمن عبد زينب91137231822198001

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيمهدي صالح حامد سيف91138241821017033

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيحميد كاطع غانم علي91139281721101040

التربية كلية/سامراء جامعة434.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةادبيحذافه ابو داخل رزاق حسين91140241821026003

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيادبيخفي محمد عباس خضير91141221821046012

التربية كلية/سامراء جامعة433.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيشاهين خلف زياد أمير91142261821156002

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيحمود جياد هللا مع سجاد91143241821019019

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيحسون هللا عبد جعفر حسن91144241821051013

التربية كلية/سامراء جامعة433.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيفرج هادي ماجد عمر91145231821190030

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيغزال غالب خضير علي91146211821001058

التربية كلية/سامراء جامعة433.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيعطيه ياسر توفيق محمد91147241821150022

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيمطر ابراهيم احمد بكر91148211821001018

التربية كلية/سامراء جامعة433.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد حمزة حسين علي91149111821151057

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيزبون كريم هللا عبد امنه91150281822062008

التربية كلية/سامراء جامعة433.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان داود حسن اسحاق91151231821178005

التربية كلية/سامراء جامعة433.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيعلي خلف الخالق عبد أالء91152181822252004

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيحسين كامل جمال رعد91153181821122041

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيابراهيم خليل غسان آمنه91154181822242001

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيالغني عبد صبحي مازن هاشمية91155181822374028

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيفليح جاسم حازم ضياء91156241821029037

التربية كلية/سامراء جامعة432.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيجياد سلطان عامر حسام91157211821241005

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسين سعدون يوسف91158101821033042

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيشهاب حامد لؤي ياسر91159111821166037

التربية كلية/سامراء جامعة432.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيفهد عدنان خالد حسين91160111821151027

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيعلوان عطيه حسين متقي91161231821010072

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيمصلح عبد شاني سحر91162231822119058

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيحماده عيسى عباس سفيان91163201821033033

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيالحسين عبد فنطل جواد كوثر91164291822057098

التربية كلية/سامراء جامعة431.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيعراك هللا عبد عجيل حسين91165241821150005

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيعباس يوسف غالب الرحمن عبد91166111721204100

التربية كلية/سامراء جامعة431.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيفرج محمد علوان محمود91167211821226047

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي جاسم علي ياسر91168101821208059
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التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيفرحان مهدي حاكم امير91169241821017008

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيغافل كتاب لهوث امير91170241821017010

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيسويط رهيف رعد محمد91171261821056067

التربية كلية/سامراء جامعة431.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيعايف كاظم فاضل كاظم91172231821051047

التربية كلية/سامراء جامعة430.0المختلطة تميم بني ثانويةالدين صالحادبيعلوان حسون عادل سجاد91173181821279004

التربية كلية/سامراء جامعة430.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيجمعه اسماعيل محسن عباس91174201821259266

التربية كلية/سامراء جامعة430.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيحمزه كاظم راضي كرار91175241821152017

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيمنومس قاسم كريم علي91176161821031025

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيحسين هللا عبد محمد مريم91177181822197024

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيعطيوي حنويت صباح علي91178241821010032

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبياحمد فرهود عامر محمد91179241821012046

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيحسن محمد حسن اسراء91180231822125003

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبياحمد الطيف اسماعيل نور91181181822180041

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحادبيفدعم علي رغد ديانا91182181822093003

التربية كلية/سامراء جامعة429.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد نجم واثق رسل91183181822361004

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيعلي مطلك نافع عقبة91184171821064039

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيحمزه ضبع سلمان جالل91185231821010020

التربية كلية/سامراء جامعة429.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيعواد زيد عبد تكليف احمد91186241821150001

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيحمزه الحسين عبد جبار علي91187241821156016

التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيعلو احمد شاكر اريج91188181822260001

التربية كلية/سامراء جامعة429.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيكعيس عبيد نجم حسن91189261821155009

التربية كلية/سامراء جامعة428.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيحميد محمد خواداد محمد91190201821259180

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيخلف عبود كريم جعفر91191241821161006

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيعلوان حمود الباسط عبد اميمه91192181822180004

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيمطر مجهول حيدر سجاد91193231821190016

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيمطلك حميد فاروق البتول91194181822252005

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيصالح ياسين ناظم رقيه91195181822260013

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيعبد حسن تركي علي91196241821152013

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيمازون عيدان خيون احمد91197231821198005

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة الصباغية ثانويةكركوكادبيناصر محمد عبدهللا اسماعيل91198201821052007

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيشهاب هللا عبد نزار احمد91199211821032006

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةالنجفادبيخنفر اسود هادي هشام91200251821121027

التربية كلية/سامراء جامعة428.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمجباس الحسن عبد فالح حسن91201251821111009

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيعباس عبد موسى زاهر تقى91202231822140005

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيعبوش حميد صالح الرحمن عبد91203201821026022

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيسلطان هاتف مراد عباس91204241821201050

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنات الكوثر ثانويةالدين صالحادبيعلي صباح رعد نور91205181822260027

التربية كلية/سامراء جامعة427.0المختلطة الزهراوي ثانويةديالىادبيخضير صالح صاحب طارق91206211821250008

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيارزوقي قدوري ظافر الدين عماد91207211821065065

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيحامد الحليم عبد نبيل محمود91208311821008037

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيكشاش خضير جبار علي91209231821051035

التربية كلية/سامراء جامعة426.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيمحمد رافع اياد المهيمن عبد91210181821313009

التربية كلية/سامراء جامعة426.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيمزبان وحيد رحيم لبنى91211211822154018

التربية كلية/سامراء جامعة426.0للبنات الهجرة ثانويةالدين صالحادبيحمود لطيف اسماعيل سندس91212181722174020
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التربية كلية/سامراء جامعة426.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبياحمد الرحمن عبد وائل عمر91213211821001071

التربية كلية/سامراء جامعة425.0الخارجيونقار ذيادبينعمه فليح الحسين عبد مسلم91214221821400081

التربية كلية/سامراء جامعة425.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةالدين صالحادبيغايب حسن خالد وليد91215181821308019

التربية كلية/سامراء جامعة425.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيهراطه كريم باسم امير91216241821029005

التربية كلية/سامراء جامعة425.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيجون حمزه حسين اسالم91217241821161004

التربية كلية/سامراء جامعة425.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيعليوي سلمان يسر ريكان91218221821307039

التربية كلية/سامراء جامعة425.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيصالح هللا جاد احمد علي91219201821204057

التربية كلية/سامراء جامعة425.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيحويس جبار لفته هدير91220221822166042

التربية كلية/سامراء جامعة425.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيحمود عبد غازي هللا عبد91221181821004048

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحادبيالمنعم عبد ماجد رشيد عائشه91222181822248012

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيعباس خضر رضا سيف91223241821051028

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيخلف احمد خلف منير91224201821033076

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيمحمود شاكر وفيق ختام91225181822180014

التربية كلية/سامراء جامعة424.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيجهف مزهر ناظم محمد91226211821350005

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيمحمد حسين حسن جعفر91227231821020007

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيخضير جليل اديب حبيب91228211821008014

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيهللا عبد نجم الوهاب عبد احمد91229211821084002

التربية كلية/سامراء جامعة424.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيخضير محمود مثنى حارث91230211821213001

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيمانع حميد مهدي منتظر91231241821024040

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيحمد محمد هاشم محمد91232181821122122

التربية كلية/سامراء جامعة423.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعلي احمد منذر عدنان91233181821301029

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد مشيوح ابراهيم91234201821036002

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيشلغم زهراو عريبي هاشم91235281821043036

التربية كلية/سامراء جامعة423.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيمحمد حسن طه محمد91236231821198040

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيعزيز محمد فالح حسين91237161821004015

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيويس نايف صالح قيس91238111821025039

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيرخيص خلباص عدنان كاظم91239211821028023

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم الجبار عبد عيسى مصعب91240111821166033

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيمحمد كسار مطشر احمد91241241721051002

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيهاشم حمزه عطيوي زهراء91242251822088009

التربية كلية/سامراء جامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيحسن الكاظم عبد سالم محمد91243241821017064

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيمحنه كاظم مهدي صالح91244241821051029

التربية كلية/سامراء جامعة422.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبيمحمود اسماعيل محمود قصي91245211821251018

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيجاسم الرزاق عبد الوهاب عبد روى91246181822374012

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيمحمد بديوي ضعيف حيدر91247241821208013

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل السالم عبد امنه91248101822120007

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيفزاع عبيس كاظم سجاد91249241821030023

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيغانم صالل سالم محمد91250241821019036

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيجايد لفته كاظم صادق91251291821018019

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيسحاب مالك عواد ياسر91252231821033088

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيعبد هادي سلمان مصطفى91253111721054066

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحسن علي هادي علي91254211821023047

التربية كلية/سامراء جامعة422.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيعلي حسن فالح حسن91255231821198010

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيحسن حمد فارس امير91256231821163004
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التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيطه خالد مبدر علي91257211821062032

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيظاهر هللا عبد احمد الرحمن عبد91258201821025035

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيعكله شاكر محمود عباس91259241821051034

التربية كلية/سامراء جامعة421.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد عبود محمد صالح91260181821067005

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيدريس شاكر ناظم علي91261231821038043

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيحميد سلمان خضير منى91262111822082037

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيكاظم جبر ستار امير91263241721156002

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيناصر محمود صبار أحمد91264191821071006

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنات وائل الشهيد ثانويةالدين صالحادبياحمد شهاب خضير رابعه91265181822273005

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيهللا عبد علي خلف أميرة91266201822151021

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيحبيب حسين محمد مصطفى91267281821046060

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيخليل محمود ثامر سماهر91268181822221022

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيخفيف رشاد مكي زينب91269241822122018

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبيمحمد جاسم اسماعيل سجى91270181822162017

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيحسون كرجي عيال محمد91271231821253094

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيعوفي محمد صالح كرار91272241821017053

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالجبار خليل محمد الدين منار91273121821023039

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيكاظم حسوني الساده عبد مصطفى91274241721029058

التربية كلية/سامراء جامعة420.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبينجم كامل الرضا عبد كاظم91275251821118012

التربية كلية/سامراء جامعة420.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيعبد الوهاب عبد طه خالد91276211821074018

التربية كلية/سامراء جامعة420.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةادبيمهدي عيسى صالل واثق91277241821168009

التربية كلية/سامراء جامعة615.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائيحمد محمد خالد ياسر91278181841095010

التربية كلية/سامراء جامعة575.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيطارش هللا عبد علي سجاد91279241841025010

التربية كلية/سامراء جامعة570.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحسين علي صباح سجاد91280221841382026

التربية كلية/سامراء جامعة561.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيحمود سعد حاكم رعد91281241841152016

التربية كلية/سامراء جامعة559.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيخلف ابراهيم حسن بشائر91282181842252009

التربية كلية/سامراء جامعة558.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي محمد نزهان شادومان91283181842300014

التربية كلية/سامراء جامعة556.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيحمزه هللا عبد نجم هشام91284261841041036

التربية كلية/سامراء جامعة551.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجبار المهدي عبد صالح وسام91285241841207330

التربية كلية/سامراء جامعة546.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبردان صبيح مسلم علي91286221841311049

التربية كلية/سامراء جامعة545.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحاحيائيبرغش خلف علي صابرين91287181842283003

التربية كلية/سامراء جامعة544.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيناصر مهذال محمد ناظم91288241841074038

التربية كلية/سامراء جامعة543.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحاحيائينايل محمد خالد ابتسام91289181842336002

التربية كلية/سامراء جامعة542.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيالطيف صايل صعب رحاب91290181842221009

التربية كلية/سامراء جامعة542.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد محمود امجد دجانة91291181842252011

التربية كلية/سامراء جامعة541.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيفضيل ثجيل احمد ابراهيم91292241841010001

التربية كلية/سامراء جامعة540.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كلف حربي عباس91293241841074019

التربية كلية/سامراء جامعة539.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيطرفه الحسين عبد كاظم حسين91294241841010039

التربية كلية/سامراء جامعة538.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان حسين زياد سهاد91295181842300013

التربية كلية/سامراء جامعة535.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي محمد نزهان حوراء91296181842300010

التربية كلية/سامراء جامعة534.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيشمخي عباس سالم حسن91297271841153016

التربية كلية/سامراء جامعة533.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيتويني طرفه رحيم الحسن عبد91298241841010069

التربية كلية/سامراء جامعة530.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيمحمد كريم دحام حمدان91299211841033022

التربية كلية/سامراء جامعة528.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسين علي ماريا91300181842230034
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التربية كلية/سامراء جامعة528.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد مالك نجاح سجاد91301241741016060

التربية كلية/سامراء جامعة526.0الخارجيونبابلاحيائيحمادي بجاي سعيد سجاد91302231841400030

التربية كلية/سامراء جامعة524.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحسين عواد قاهر ليث91303181841278014

التربية كلية/سامراء جامعة524.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم محمود حميد دعاء91304181842252012

التربية كلية/سامراء جامعة524.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيغايب حسن مزاحم وفاء91305181842255043

التربية كلية/سامراء جامعة524.0للبنين المعتصم ثانويةالدين صالحاحيائيمطر محمد حسام هيام91306181842090003

التربية كلية/سامراء جامعة524.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعجيل محمد زكي افارض91307221842321005

التربية كلية/سامراء جامعة521.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد تركي نجم مريم91308181842183041

التربية كلية/سامراء جامعة519.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن يوسف تبارك91309181842242031

التربية كلية/سامراء جامعة518.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيتايه عبيد حسين علي91310231841051065

التربية كلية/سامراء جامعة518.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيهادي مهدي وسيم نور91311181842205045

التربية كلية/سامراء جامعة515.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيدوالب محمد ناظم ماجد91312241841207248

التربية كلية/سامراء جامعة513.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحبيب محمد عماد شيماء91313181842242080

التربية كلية/سامراء جامعة512.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعبادي الصاحب عبد موحان ساجد91314231841257048

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعبيس عبيد محسن امير91315231841257017

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيعبود حمزة عطية حامد91316221841046011

التربية كلية/سامراء جامعة510.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيكاظم كامل مزعل بشار91317231841054011

التربية كلية/سامراء جامعة509.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةالدين صالحاحيائينيسان احمد سحاب حنين91318181842276004

التربية كلية/سامراء جامعة509.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيعناد مخلف زيدان بسعاد91319181842255006

التربية كلية/سامراء جامعة509.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد كاظم محمد عالء91320241841207180

التربية كلية/سامراء جامعة508.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي كريم طالب نبأ91321181842342009

التربية كلية/سامراء جامعة508.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيشعيب هادي محمد مؤيد91322181841033032

التربية كلية/سامراء جامعة508.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم احمد يونس طيبة91323181842242084

التربية كلية/سامراء جامعة508.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيجهلول سلمان عدنان فيصل91324261841017051

التربية كلية/سامراء جامعة508.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيسمير محمد حازم فاطمه91325181842252022

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائينومان زغير علي حسين91326241841016021

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجياد جبار الهادي عبد وسام91327241841207320

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب كاظم محمد مصطفى91328241841062061

التربية كلية/سامراء جامعة506.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعالوي ناصر عادل علي91329221841310084

التربية كلية/سامراء جامعة505.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيساجت رحيم عقيل مسلم91330241841035081

التربية كلية/سامراء جامعة504.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيحسين ناصر حسين اسيل91331231842211002

التربية كلية/سامراء جامعة504.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيسرحان كاظم مالك احمد91332231841171004

التربية كلية/سامراء جامعة503.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيعباس هللا عبد ثامر هللا عبد91333261841203039

التربية كلية/سامراء جامعة503.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحاحيائيبرغش خلف علي قابلين91334181842283004

التربية كلية/سامراء جامعة501.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكشمر طارش حسين اسماء91335241842119008

التربية كلية/سامراء جامعة501.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيجازع ركبان هللا عبد موسى91336251841051043

التربية كلية/سامراء جامعة500.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيناجي كاظم حسن علي91337251841051013

التربية كلية/سامراء جامعة500.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعذير هادي حسين محمد91338261841012116

التربية كلية/سامراء جامعة499.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعواد الرضا عبد ارحيم علي91339241841207182

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيزين زبار علي اسيل91340181842233002

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيثجيل سالم كاظم علي91341221841041040

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيشنان الحسن عبد فليح يوسف91342241841012027

التربية كلية/سامراء جامعة497.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيارحيم محمود طه مياسه91343181842237029

التربية كلية/سامراء جامعة496.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعويز مهدي مؤمل حسين91344231841017046
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التربية كلية/سامراء جامعة496.0المختلطة تغلب ثانويةالدين صالحاحيائيمصلح محمود شاكر اسيل91345181842300004

التربية كلية/سامراء جامعة495.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحبيب فاضل محمد ضحى91346181842236098

التربية كلية/سامراء جامعة494.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحاحيائيحبيب محمد حميد آيه91347181842252003

التربية كلية/سامراء جامعة494.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد احمد حامد رسل91348181842242046

التربية كلية/سامراء جامعة493.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيحسن محمد قاسم عباس91349251841111023

التربية كلية/سامراء جامعة492.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيطعمه عباس خضير علي91350261841010093

التربية كلية/سامراء جامعة491.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد خضير غالب عقيل91351241841207177

التربية كلية/سامراء جامعة491.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيفرج خلف حوم هللا عبد91352211841030036

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيزغير ابراز خليل مالك91353241841010106

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيسبتي ايوب احمد امير91354241841018012

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيرشيد فاضل احمد تقى91355181842256003

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيدنانه مجلي جميل عباس91356241841207157

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيحسن حنص حسين حسنين91357231841054018

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيياس ولي ثاير ياسين91358211841085027

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدعون شنو حاتم سجاد91359231841252059

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيعويد مصطفى يوسف زهراء91360181842250018

التربية كلية/سامراء جامعة487.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةقار ذياحيائيبدر خيون فاهم حسن91361221841246002

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيحسن كاظم بالل محمد91362271841033036

التربية كلية/سامراء جامعة487.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعكيلي حميد كامل احمد91363251841111005

التربية كلية/سامراء جامعة487.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلاحيائيحمزه سلمان عامر ابتهال91364231842214001

التربية كلية/سامراء جامعة485.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم تركي عدنان قاسم91365241841169034

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيبريسم محمد قاسم عذراء91366181842255024

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود حمادي هادي حسام91367101841041021

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحاحيائيمصطفى سالم الجبار عبد محمد91368181841121014

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحشف عكلة زكي علي91369221841306133

التربية كلية/سامراء جامعة484.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيخضير شمير محمد سراج91370231841166013

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيحمود سوادي سمير زهراء91371231842153032

التربية كلية/سامراء جامعة483.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حاتم أسماعيل آمنه91372181842176009

التربية كلية/سامراء جامعة483.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيجاسم عباس سعد علي91373271841033025

التربية كلية/سامراء جامعة483.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجابر كاظم هاشم محمد91374251841150361

التربية كلية/سامراء جامعة482.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيالرضا عبد حسين ناصر محمد91375261841202055

التربية كلية/سامراء جامعة482.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكافي محمد جاسم كرار91376231841257096

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار حافظ رياض محمد91377251841031649

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائينعمه معن مثنى صادق91378241841076035

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد ابراهيم عباس نور91379131842098092

التربية كلية/سامراء جامعة480.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيموسى مهدي محمود احمد91380181841280002

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيعزيز محمود باسم رقيه91381181842255012

التربية كلية/سامراء جامعة479.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعزيز عليوي حميد هللا خير91382111841151020

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيكيوش ذويب فرج احمد91383261841010006

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيكمر مير يوسف حسن91384241841010024

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيفاضل عبد فراس سجاد91385181841085028

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائينارس الصاحب عبد صبحي عهد91386121842231099

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيحنون عدنان قحطان محمد91387231841011080

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعردوس مزعل عوض هللا عبد91388221841306119
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التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائياعبيد ناهي مردان حسن91389241841064013

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيعراك فرمان سعد ساره91390181842236087

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجبار شهيد امكان رسل91391241842117038

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيقدوري هادي محمد حسام91392201841022020

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيخلف زيدان خلف أسماء91393181842176003

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيدرج خلف عبد عمار91394191841066080

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحمد علي حيدر علي91395241841001183

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائينده سليمان منذر احمد91396101841041008

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود حسون كاظم رقيه91397181842162022

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيصالح كاظم حسين هيام91398181842255041

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيجابر ياسر حميد ايناس91399221842321079

التربية كلية/سامراء جامعة474.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد عبد محمد حسين91400181841015012

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمد صالح حميد بشار91401191841009039

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيصالح فرحان رعد اثير91402211841043001

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيسوادي صبيح عباس أحسان91403221841003001

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيياسين طه مطر مصطفى91404201841036037

التربية كلية/سامراء جامعة473.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيمشاري حسين علي حسن91405231841187005

التربية كلية/سامراء جامعة473.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيمطلك احمد محمد جاسم91406181841280005

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيسلمان حسن علي انعام91407231842143006

التربية كلية/سامراء جامعة473.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيكاظم شالل مظهر بالل91408211841217004

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيدوالب حسن جعفر الرضا عبد91409241841010070

التربية كلية/سامراء جامعة473.0المختلطة االلباب ثانويةالدين صالحاحيائيصالح خلف طه يحيى91410181841297008

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيعلي عبد كريم عباس الكريم عبد91411231841199011

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيمحسن محمد جاسم شروق91412181842278010

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيرشو فيصل سعيد محمد تبارك91413171842262019

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيدراغ رزاق نابليون مجيب91414241841015075

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان محمد أحمد نرجس91415241842124142

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحسون جبر هللا عبد مرتضى91416221841023091

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد احمد فاضل شهد91417181842275055

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعبيس جواد ساهي وليد91418231841255095

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى صادق سعد رنين91419101842119024

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيغثيث علي حميد لؤي91420101841208010

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياسود شنيف يحيى محمد91421151841015071

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيغاوي هادي كريم الدين نور91422231841257136

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيحمود خليل ابراهيم غسان91423181841342013

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيمهدي نهير يعقوب محمد91424221841100021

التربية كلية/سامراء جامعة470.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين عباس تبارك91425111842151006

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيمطني سكندر قاسم غزوان91426231841255066

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيعبود راهي فاضل حسن91427251841003012

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسن باقر ساجد ايمان91428181842236022

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيمدب اسماعيل سعد منير91429181841093014

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيعلي محمد طعمه أحمد91430221841332001

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيجاسم عبد محمد الرحمن عبد91431191841086014

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيبرع لفته كامل كرار91432221841041049
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التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيهزاع علي نعمه زكريا91433101841041029

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيحرين علي حسين محمد91434241841021034

التربية كلية/سامراء جامعة469.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيحسين فاضل مالك جعفر91435231841162003

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس ابراهيم نزال ناطق91436101841041081

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيقاسم صادق اكبر نبراس91437181842181032

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيليهوب ثجيل غالب مجتبى91438221841039098

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيهديرس عبدالحسين يونس طاهر91439261841011066

التربية كلية/سامراء جامعة468.0الخارجيونبابلاحيائينايف مهاوش راضي كرار91440231841400053

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيجالب كاظم عباس خضير91441241841064022

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان فياض خليل محمود91442101841011066

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيمحيبس كريم عماد حسن91443241841046013

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحسين رمام رحمه حسين91444221841035043

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيالفي عويد سعد مهدي91445221841017070

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيعلوان محي علي حسن91446271841154009

التربية كلية/سامراء جامعة467.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيعباس خضير صبري مصطفى91447231841211019

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمجيد حسن فالح عثمان91448181841141060

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم حسن نعمان فائزه91449181742162050

التربية كلية/سامراء جامعة467.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد طلب عبد91450181841340018

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عبدالكاظم علي عباس91451241841063016

التربية كلية/سامراء جامعة466.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيحسين علوان خليل عالء91452211841217013

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجبر عليوي جعفر كاظم91453241841207234

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنين السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم حسين مايد فاضل91454181841093012

التربية كلية/سامراء جامعة466.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيخميس محمود هللا عبد احمد91455181841342003

التربية كلية/سامراء جامعة466.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد احمد محمد نوال91456181842015031

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيشنين حمزه نعمان سجاد91457241841207139

التربية كلية/سامراء جامعة465.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيمدلل خطار يحيي مرتضى91458291841109037

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعويد علك خيري ياسر91459291841002196

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيكطان مخيط الزم احمد91460261841160003

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيسلمان حنون الحسين عبد باقر91461221841332004

التربية كلية/سامراء جامعة465.0للبنين األولى الكويت ثانويةاالنباراحيائيسعيد حمد خليفة الرحمن عبد91462191841314016

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيحسن حيميد يوسف عباس91463191841071038

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيزيدان عبيد جياد يوسف91464111841025079

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيازغير حمادى شعيب ريان91465171841161048

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيحمود الواحد عبد جبار حيدر91466231841051024

التربية كلية/سامراء جامعة464.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيياسين محمود ياسر هدى91467211842211021

التربية كلية/سامراء جامعة464.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمحمد كواك ارهيف علي91468251841001165

التربية كلية/سامراء جامعة463.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيحميد احمد ابراهيم الدين شمس91469191841295006

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيعوجه ابو زنبور جبار زهراء91470241842100034

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائياحمد محمد طه حسين91471181841141019

التربية كلية/سامراء جامعة463.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيعزيز موفق وصفي رضوان91472181841047006

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبيد زغير عزيز محمد91473261841010133

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيسميران مخلف ربيع اثير91474191841066004

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيجاسم علي عجمي عالء91475191841066073

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةاحيائيشمهود زيد عبد رزاق سيف91476241841022008
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التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيعلي شكور عدنان محمود91477211841054061

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيغافل سعد محمد القادر عبد91478191841007082

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيكضيب حسن ثامر مصطفى91479201841022084

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيطارش راضي قاسم خالد91480261841012037

التربية كلية/سامراء جامعة462.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيسلمان عالوي رائد محمود91481191841066121

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحاحيائيعمر احمد علي عنود91482181842189014

التربية كلية/سامراء جامعة461.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود ابراهيم محمود شداد91483181841002061

التربية كلية/سامراء جامعة461.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحاحيائيداخل علي محمد ريم91484181842352012

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمطير حمادي متعب هديل91485261842250147

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد نصيف عبد ندى91486181842183048

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عواد طاهر مقتدى91487241841016081

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائينمر هللا عبد حسيب هدير91488211842137099

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين محمد صالح مهدي91489251841150405

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعبد يحيى عباس مرتضى91490251841051035

التربية كلية/سامراء جامعة460.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيحمزه مجول ابراهيم حوراء91491241842117023

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيفرحان منعم علي بتول91492261842106010

التربية كلية/سامراء جامعة459.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيطراد عباس صفاء حيدر91493231841178008

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيسعيد مالك حيدر هجران91494271842055212

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيهاشم هالل ابراهيم هاشم91495231841075020

التربية كلية/سامراء جامعة459.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيعصيد هاني حسن هاني91496231741181057

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيجابر سلمان هيثم محمد91497231841054108

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائياسماعيل خلف سعد سيف91498181841058008

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيحبيب نوري طالب علي91499231841055025

التربية كلية/سامراء جامعة459.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيجبار علي رضا فيصل91500251841007183

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائيحسين سعد هللا عبد مزاحم91501201841034013

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيمفلح نجدي عيسى هديل91502181842255040

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيدراغ خليل طالب محمد91503241841015080

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيابراهيم خلف موسى هللا عبد91504231841051058

التربية كلية/سامراء جامعة458.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيراضي صدار سلمان هللا عبد91505231841209013

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحاحيائيحميد يونس القادر عبد بتول91506181842250006

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حمزه عباس االء91507241842144006

التربية كلية/سامراء جامعة458.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس عبد راسم ساره91508241842120128

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيفرحان علي عدنان احمد91509191841041008

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيعبيد حنيش هللا عبد سعد91510191841052023

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد خلف طه الرزاق عبد91511181841041024

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيابراهيم محمد خضر امجد91512201841058007

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيالقادر عبد قيصر ضياء سجاد91513231841280017

التربية كلية/سامراء جامعة457.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائييوسف عبد ابراهيم زينب91514181842095002

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيكاظم محمود عباس محمد91515181841047020

التربية كلية/سامراء جامعة457.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائياحمد مزهر شوكت ابراهيم91516181841015001

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمحمد كريم غانم سامر91517211841054027

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيعباس الكريم عبد الجليل عبد علي91518211841004089

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن الحسين عبد عباس حوراء91519241842124047

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيكاظم عوده كاظم لمياء91520221842105095
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التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيخلف سلمان داود محمد91521281841001095

التربية كلية/سامراء جامعة456.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيضمد علي احمد مرتضى91522261841162018

التربية كلية/سامراء جامعة456.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيصبيح جبر عدنان حسين91523221841310040

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكاحيائيابراهيم علي صباح اياد91524201841250004

التربية كلية/سامراء جامعة455.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيصالح ابراهيم خلف احمد91525201841209003

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيرفعت فائق ربيع علي91526201841022055

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيمحمود سمين عادل يحيى91527201841022097

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيخماط صليبي صالح اكرم91528241841063004

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد عايد فيصل حسن91529241841203030

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعوده عوفي كريم ضياء91530221841307059

التربية كلية/سامراء جامعة455.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان محمد جاسم هديل91531181842283005

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجاسم الزهرة عبد ستار امير91532251841150058

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيلفته غزيل غانم حيدر91533261841023013

التربية كلية/سامراء جامعة455.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعلي جابر حسن جابر91534271841033007

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسن فالح نمير91535181841040054

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيسلوم محمد محمود ميس91536181842255035

التربية كلية/سامراء جامعة454.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيالسادة عبد حسن شوين احمد91537231841167001

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيمزهر مهدي سالم االعلى عبد91538231841044027

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعبود مسير ماجد سجاد91539241741016059

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيمخلف علي حامد سلوى91540321842066023

التربية كلية/سامراء جامعة454.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيخلف حسون مجول حسن91541201841022024

التربية كلية/سامراء جامعة453.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيفياض حسين محمد ياسين91542181841305019

التربية كلية/سامراء جامعة453.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد سلمان وعد91543201841062029

التربية كلية/سامراء جامعة453.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلاحيائيكاظم عباس يوسف ايوب91544231841214001

التربية كلية/سامراء جامعة453.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن الحسين عبد فاضل91545231841017124

التربية كلية/سامراء جامعة453.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيعناد مجلي توفيق محمد91546241841037049

التربية كلية/سامراء جامعة452.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائيعباس سالم نعمان فهد91547181841105007

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيحسين خلف دخيل سعدي91548201841058021

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعبود حمزه محمد علي91549231841025029

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيابراهيم كاظم مسلم كميل91550231841256052

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيعباس خضير ياس فاطمه91551261842098022

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيجساس خرباط رسول حيدر91552261841022043

التربية كلية/سامراء جامعة452.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيزغير ماضي سعد علي91553261841010097

التربية كلية/سامراء جامعة452.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيمصيخ ناجي حسن حمزه91554231841181012

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنباراحيائيخليفة صالح احمد عمر91555191841095039

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسن هزاع احسان91556201841060002

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكاحيائيجاسم احمد حردان هللا عبد91557201841060015

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيمحمد سلطان كامل أحمد91558201841024009

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيشريف عبيد كاظم حسين91559271841007026

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد جاسم تركي ساجد91560241841151013

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيجبار عليوي محمد علي91561231841059044

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعزيز علي لطيف هوازن91562181842162057

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخضير بديوي الحسن عبد يونس91563251841150429

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعزوز نوماس كامل مقتدى91564251841122214
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التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيعلي حسين احمد مريم91565261842085054

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيكاظم زيدان خالد حسين91566261841159006

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحاحيائيياسين جميل احمد ياسين91567181841019034

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكزار كاظم جواد زهراء91568241842124067

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيعبود علوان عطيه هللا عبد91569271841010067

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد علي احمد نبراس91570181842069026

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين موزر حميد زهراء91571231842119092

التربية كلية/سامراء جامعة450.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيشمر جالب محسن مختار91572231841162021

التربية كلية/سامراء جامعة450.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمصطفى عبيد احمد عذراء91573171842294191

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيمهاوش محمد القادر عبد باسم91574221841332003

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحمد فاضل عباس احمد91575191841041007

التربية كلية/سامراء جامعة449.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحاحيائيحمود جبار حميد صكر91576181841095006

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد محمد اياد يحيى91577201841022096

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهتيمي خلف علي رند91578111842075025

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعلوان كريم محمد حنين91579231842119055

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيعلي ياسين طه ياسين91580181841047023

التربية كلية/سامراء جامعة449.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان احمد فوزي احمد91581181841015008

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحيبس حسب قاسم محمد91582261841010135

التربية كلية/سامراء جامعة449.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم طيب زياد91583201841020057

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حميد عدنان الرحمن عبد91584181841049014

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحسين رفيق علي حسين91585201841030027

التربية كلية/سامراء جامعة448.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحاحيائينجدي جاسم طه ايمن91586181841361004

التربية كلية/سامراء جامعة448.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيمسير شذر هادي المنعم عبد91587241841159012

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعمير ياسر حيدر كرار91588261741010120

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد داود عيسى ضرغام91589181841010025

التربية كلية/سامراء جامعة448.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيجابر حامد ابراهيم علي91590221841255022

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيفليح مجود هللا خير سجى91591181842242067

التربية كلية/سامراء جامعة448.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيطاهر عباس حمزه صفاء91592231841169038

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة الباهلي اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم عدنان غفران91593181842084007

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحسين سعدون عارف نبأ91594231842119202

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيعبيد علي كريم فاطمه91595231842099032

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين للنازحين الصقر ثانويةالدين صالحاحيائينوار عويد مخلف سعد91596181841144004

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي ياسين جميل فرقان91597181841277027

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيسالم طهيلي محمد علي91598231841252100

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيحبيب عباس جليل ضرغام91599251741003016

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيجلهام زيد عبد حبيب عباس91600241841065007

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم محمد علي91601211841001034

التربية كلية/سامراء جامعة447.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيجاسم ابراهيم احمد عباس91602211841264023

التربية كلية/سامراء جامعة447.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيطاهر منعم حميد بنين91603261842250022

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعلي حمد نزيم حسين91604191841066036

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرحان حميدي كريم علي91605141841020037

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيعكار جبار سالم حسن91606241841063008

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس عبد سعيد نبأ91607121842108053

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيعلوان احمد مشتاق أيوب91608181841146002
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التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحاحيائيرميض داود مزحم نذير91609181841014039

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيناجي االمير عبد قحطان تبارك91610231842145016

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جودة حمد زهراء91611231842168013

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيحسن مويزي محمود عمر91612231841178027

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيسبع جمعة هادي علي91613181841002092

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيمحمود أحمد هللا عبد عادل91614201841024018

التربية كلية/سامراء جامعة445.0الخارجيونالديوانيةاحيائيمحمد سلطان نافع علي91615241841400032

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيشراد سرحان نوري ساهر91616261841155015

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيوادي مشحوت قاسم كريم91617241841204058

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعلي ياسر عيال فرحان91618251841046032

التربية كلية/سامراء جامعة445.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيحسين احمد عباس محمد91619311841004062

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيهازع عمر سالمة رقية91620211842228003

التربية كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيحسين علي اياد سيف91621291841153123

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عبيد سلمان احمد91622141841015008

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنباراحيائيسعيد الجبار عبد عادل ايوب91623191841359017

التربية كلية/سامراء جامعة444.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحاحيائيناجي محمد رسول عالء91624181841305011

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيكاظم موسى مكصد وليد91625231841255096

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيخليوي جابر صبيح يحيى91626221841070026

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيعباس محيل طالب علي91627231841256040

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيجاسم طعمة جبار عبدالرحمن91628231841255048

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحاحيائيجتام ابراهيم امين االء91629181842255004

التربية كلية/سامراء جامعة613.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيداخل لفته علي موسى91630241851074027

التربية كلية/سامراء جامعة565.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةتطبيقيشداد حسين محمد جاسم91631241851035010

التربية كلية/سامراء جامعة564.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيطالع نهير الحسن عبد محسن91632221851313017

التربية كلية/سامراء جامعة562.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيناصر محمد جاسم عثمان91633231851027026

التربية كلية/سامراء جامعة550.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيشريجي عطيه جمهور معتز91634221851304022

التربية كلية/سامراء جامعة549.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيايدع فرهود صباح فهد91635221851245013

التربية كلية/سامراء جامعة549.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيضيف صبحي باسم هدى91636181852242098

التربية كلية/سامراء جامعة542.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيمسلم صالح موسى سجاد91637221851023024

التربية كلية/سامراء جامعة536.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسين عبد اصغر علي غسق91638181852275009

التربية كلية/سامراء جامعة536.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيخلف رشيد باسم حسن91639211851007018

التربية كلية/سامراء جامعة530.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيرسن دليل حشيف علي91640221851063031

التربية كلية/سامراء جامعة530.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةتطبيقيرحم ذاجر حاكم نوره91641241852115046

التربية كلية/سامراء جامعة529.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحمود كايم طاهر طالل91642291851153127

التربية كلية/سامراء جامعة528.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيعليخ حمدان قاسم علي91643251851116071

التربية كلية/سامراء جامعة528.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيخليفة عبد حمادي ثائر91644181851002021

التربية كلية/سامراء جامعة527.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيضاحي عايد عدي ناديه91645181852251027

التربية كلية/سامراء جامعة522.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيعبود محمد قاسم مهند91646181851033057

التربية كلية/سامراء جامعة521.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي كريم سعد مقداد91647241851046032

التربية كلية/سامراء جامعة521.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيزرزور ابراهيم مالك علي91648231851181048

التربية كلية/سامراء جامعة521.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيحمندي ظاهر غالب محسن91649251851046046

التربية كلية/سامراء جامعة519.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعريبي علوان سوادي جراح91650291851153047

التربية كلية/سامراء جامعة519.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحنون لعيبي شوقي مقتدى91651221851063051

التربية كلية/سامراء جامعة518.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيياسين شرشاب الرضا عبد محمد91652221851318030
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التربية كلية/سامراء جامعة518.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيذهب هريو صباح امير91653241851074005

التربية كلية/سامراء جامعة518.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيمظلوم العباس عبد ماجد مهيمن91654221851073023

التربية كلية/سامراء جامعة517.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجالي حميد عباس االمير عبد91655241851203175

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيكريدي جميل ماجد سرور91656221851311087

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيزغير حنتوش قاسم عباس91657221851310089

التربية كلية/سامراء جامعة516.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيشبيب جساب كريم فراس91658241851008021

التربية كلية/سامراء جامعة515.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيخليف الحسين عبد هللا خير الرحمن عبد91659231851213006

التربية كلية/سامراء جامعة515.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقياحمد ذياب جميل عباس91660251851116055

التربية كلية/سامراء جامعة515.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد باهض تعبان عباس91661221851063025

التربية كلية/سامراء جامعة513.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيطارش جاسم كاظم مهند91662221851006063

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقينجم فرحان رحيم حسين91663241851012012

التربية كلية/سامراء جامعة511.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحاتم شاكر علي عباس91664221851095023

التربية كلية/سامراء جامعة511.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقينجم مجباس نعمان منتظر91665231851181073

التربية كلية/سامراء جامعة510.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيمزهر اهويش مهدي اقبال91666241852149002

التربية كلية/سامراء جامعة510.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيعبد جاسم دايخ رضا91667231851198009

التربية كلية/سامراء جامعة510.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيفرج سعيد مزاحم سجاد91668211851030004

التربية كلية/سامراء جامعة509.0للبنين االبراج اعداديةالنجفتطبيقيحبيب كاظم حيدر كاظم91669251851027031

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان عطيه صعيب محمد91670241851012043

التربية كلية/سامراء جامعة507.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقينزال راهي كاظم باقر91671221851306014

التربية كلية/سامراء جامعة502.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيعبد ناصر كريم احمد91672291851100008

التربية كلية/سامراء جامعة502.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم رضا يوسف باقر91673241851061015

التربية كلية/سامراء جامعة501.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن رباط حبيب حيدر91674241851076006

التربية كلية/سامراء جامعة501.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيحمود بكال سعيد عقيل91675261851159006

التربية كلية/سامراء جامعة500.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر فليفل سلمان منتظر91676241851203320

التربية كلية/سامراء جامعة500.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه كاظم شاكر ازهر91677241851160002

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيابراهيم لطيف خالد ياسمين91678181852242103

التربية كلية/سامراء جامعة498.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيحسين صاحب احمد الفقار ذو91679231851185015

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين حران هويني حسين91680241851208010

التربية كلية/سامراء جامعة498.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد االمير عبد نذير زهراء91681181852205013

التربية كلية/سامراء جامعة497.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيالكريم عبد جميل كريم محمد91682221851002104

التربية كلية/سامراء جامعة496.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيشريف فرج ظفار سجاد91683221851095018

التربية كلية/سامراء جامعة495.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم هاشم حبيب يحيى91684221851070075

التربية كلية/سامراء جامعة495.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد داود حبيب فاضل91685251851116077

التربية كلية/سامراء جامعة494.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد محسن رحيم جعفر91686221851023007

التربية كلية/سامراء جامعة494.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيسلمان حسن احمد حيدر91687251851111019

التربية كلية/سامراء جامعة493.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيصاحب الحمزة عبد باسم ياسر91688231851202016

التربية كلية/سامراء جامعة493.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيخضير شريف الحسين عبد علي91689221851063033

التربية كلية/سامراء جامعة492.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيهادي حسن عايد علي91690251851007154

التربية كلية/سامراء جامعة492.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد كريم جمال زينب91691241852130016

التربية كلية/سامراء جامعة492.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين ادريس كريم فاطمه91692241852149016

التربية كلية/سامراء جامعة491.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيغضبان كاظم حمزه هدى91693221852152022

التربية كلية/سامراء جامعة491.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيراضي ابراهيم حمزه مصطفى91694231851182029

التربية كلية/سامراء جامعة491.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد شعيوط قاسم فاهم91695241851203240

التربية كلية/سامراء جامعة490.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان ابراهيم عبادي صباح91696221851095021
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التربية كلية/سامراء جامعة490.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيفالح شنان كاظم الدين سيف91697221851036035

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيفالك سماري جابر هادي91698241851059018

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين محمود كريم عباس91699241851207076

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقينعيمه حطيحط داود كرار91700221851304016

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين االشاوس ثانويةالدين صالحتطبيقيحمود صالح نوري صالح91701181851117005

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيردعان زويد مشعان هللا عبد91702181851002051

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيالطيف حبل الحمزة عبد ستار91703241851207065

التربية كلية/سامراء جامعة489.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس يونس عادل علي91704241851203216

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسين رضا مهدي محمد91705251851007226

التربية كلية/سامراء جامعة488.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقياحمد شهاب سلمان حسين91706231851213005

التربية كلية/سامراء جامعة488.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم محمد جاسم موسى91707221851018078

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيمطر زغير رياض محمد91708231851051107

التربية كلية/سامراء جامعة487.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم نعاس محسن حمزة91709241851168014

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهبر ضالل ثجيل مرتضى91710221851028115

التربية كلية/سامراء جامعة487.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد محمد اسراء91711181852250003

التربية كلية/سامراء جامعة486.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيزغير جراد فرحان عباس91712251851046032

التربية كلية/سامراء جامعة486.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيفريخ محسن ملكي صفاء91713291851153120

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم هادي فاضل وسن91714241852220108

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحويش كاظم جواد عيسى91715221851095028

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقينويع كوين جوني حسن91716271851021011

التربية كلية/سامراء جامعة485.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي حسن ساالر زينه91717181852251013

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطتطبيقيكطاف الحسين عبد فليح مصطفى91718261851159014

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيحمد ميثم همام حسين91719231851051032

التربية كلية/سامراء جامعة484.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقينوير شاكر ستار صفاء91720241851203161

التربية كلية/سامراء جامعة483.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس جبار سالم عقيل91721241851022009

التربية كلية/سامراء جامعة483.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيطاهر جخيور العزيز عبد حسن91722251851052011

التربية كلية/سامراء جامعة482.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيفاضل زراك احمد نبا91723231851051130

التربية كلية/سامراء جامعة482.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحميد بدر فضيحي سيف91724251851007104

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيصاحب حسين علي مروه91725231852119093

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحتطبيقيروضان خضور عادل الرحمن عبد91726181851005014

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد عطيه صالح محمد91727221851310142

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيعبود ظاهر االمير عبد ايثار91728181852374021

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي صالح سلمان عالء91729161851355176

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيغيالن زوري رحيم احمد91730221851046004

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيعبود عطا احمد عطا91731181851033034

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيجبار عليوي حسن حمزة91732261851023017

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيالساده عبد كاظم جواد جعفر91733231851054015

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيسماري جاسم راشد كاظم91734221851016035

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيعبد قاسم ثائر سجاد91735221851041031

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيناصر محمد عامر علي91736231851027033

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيعبيد مكار طعمه حيدر91737261851023018

التربية كلية/سامراء جامعة479.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيحسين دلف نعمه حارث91738231851213003

التربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيخباله صالح عباس فاضل91739221851017058

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيحاتم قاسم احمد مؤمل91740221851046060
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التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيذبيح شريف عاتي مسلم91741221851374077

التربية كلية/سامراء جامعة478.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيصالح محمد ثامر اشرف91742251851111005

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود شاكر حسين اسراء91743181852221003

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود احمد الباري عبد حمزة91744181851002025

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذيتطبيقيخزعل عبود مرتضى محمد91745221851368020

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيعبد جاسم دحام مصطفى91746221851042061

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيفراس حسون ارميض اسراء91747181852242006

التربية كلية/سامراء جامعة478.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي دلي سحاب محمد91748181851040048

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيبريس عطشان سالم حميد91749221751017028

التربية كلية/سامراء جامعة477.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزة عودة عبيس رواء91750241852153003

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيناصر سحيب عواد سجاد91751251851046025

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيتطبيقيماجد جبر حسن احسان91752221851057001

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيضايع لهمود االمير عبد مقتدى91753241851016108

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقياحمد كاظم مهدي رياح91754231851163011

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيكاظم سلمان علي سيف91755261851010047

التربية كلية/سامراء جامعة476.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعلي زبار فالح حسين91756231851190008

التربية كلية/سامراء جامعة476.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعكال صبيح مكي علي91757231851181050

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم هادي سعد شهد91758181852236017

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقينعيمه عناد كريم حسن91759221851070011

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد رياح سجاد علي91760271851037024

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيماكر جمعه حاكم اكرم91761221851045006

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه ناجي ثامر حسين91762241851027024

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن نعمه قاسم حميد91763241851011009

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوم شاهر علي عبد نوره91764241852149020

التربية كلية/سامراء جامعة476.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيبدن كريم علي حسين91765281851044037

التربية كلية/سامراء جامعة475.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد هادي مثنى هاجر91766181852183072

التربية كلية/سامراء جامعة474.0المختلطة الرميض بدر ثانويةقار ذيتطبيقيصخي الحسين عبد مناحي سجاد91767221851250003

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيساجت لفته جبار عمار91768221851318023

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيلفته قاسم فاخر محمد91769221851016043

التربية كلية/سامراء جامعة474.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيعبد ادهام االمير عبد علي91770231851193022

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم عزيز غني جعفر91771221851026012

التربية كلية/سامراء جامعة474.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيخليل جدوع طالب فراس91772251851150195

التربية كلية/سامراء جامعة473.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيموسى بلم باقي مرتضى91773271851033036

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيجوال دفتر عاجل ميثاق91774221851063054

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيعلي مبدر الحسين عبد علي91775231851190018

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن رحيم رسول ليلى91776181852251022

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيرسن ثجيل كريم شعالن91777221851026044

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيخلف محسن محمد ياسر91778241851063045

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةتطبيقيمطاخ مطلق محسن فالح91779241851051022

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيعبيد اسعيد خشن مشتاق91780281851101045

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيمفتن صحيف حامد علي91781221851073010

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقينوفان الحمزة عبد حسين سجى91782231852198006

التربية كلية/سامراء جامعة472.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيشدود صيهود كاظم مصطفى91783221851016051

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيجاسم عباس خضير زهراء91784241852100041
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التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيكامل جميل حسام محمد91785221851091095

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي كريم هللا عبد فرات91786241852088016

التربية كلية/سامراء جامعة471.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيشالل تركي معمر هجران91787231852119116

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيهديه رمضان عماد محمد91788221851039058

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان جابر هاني رائد91789221851006018

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان محمد جاسم محمد91790221851254025

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيجمعه طعيمه سعد ابراهيم91791251851052002

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحسين عباس احمد زهراء91792231852111010

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد ناجي عماد نور91793181852242095

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيشهد محمد جاسم دعاء91794221852106011

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيفطيه مهدي حمزه ليث91795231851010068

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقينهاب ريسان صادق هيثم91796251851150311

التربية كلية/سامراء جامعة470.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيساجر محمد علي عبد حازم91797231851181011

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح مهدي فوزي هللا عبد91798181851006032

التربية كلية/سامراء جامعة470.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد ابراهيم حيدر حسين91799221851382015

التربية كلية/سامراء جامعة469.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةتطبيقيسلطان كويم علي حسين91800241851158006

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيجدي نجم حسين عباس91801231851051053

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيياسر جواد عباس عمار91802231851069042

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر جام مهدي صباح91803221851016022

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود ازهر القادر عبد رسل91804181852242030

التربية كلية/سامراء جامعة469.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيفارس محمود مطلك اميره91805231852190002

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيمجباس بدر رحيم حيدر91806231851054040

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن جاسم حمزه منصور91807241851012050

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقييوسف كاظم االمير عبد حسين91808241851003015

التربية كلية/سامراء جامعة469.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيحسن بالسم مطشر مسلم91809291851026065

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم شياع اكرم بنين91810241852020001

التربية كلية/سامراء جامعة468.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيتومان وزير رزاق زهراء91811231852198004

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح بدر اسماعيل امنه91812181852183006

التربية كلية/سامراء جامعة468.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيوناس كاظم صادق علي91813251851122096

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيشالكة عجيل حمود فاطمة91814221852138057

التربية كلية/سامراء جامعة468.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح علي حاتم عبير91815181852242060

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعوده محل كامل زينب91816221852311030

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيصدام عايد عدنان علياء91817231852119075

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيجويد مهيدي صالح ضياء91818221851017028

التربية كلية/سامراء جامعة467.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيشهيد موسى حسون حيدر91819241851168015

التربية كلية/سامراء جامعة467.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس مرهيج نزار حسنين91820241851168008

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيخشان لفته حسين محمد91821241851012042

االداب كلية/سامراء جامعة435.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيهادي مولود رافد ايالف91822131822283008

االداب كلية/سامراء جامعة435.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيخلف محمود قحطان غفران91823181822242052

االداب كلية/سامراء جامعة493.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيحبيب قدوري المنعم عبد عمر91824181841030019

االداب كلية/سامراء جامعة480.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود حسون حمد الهدى نور91825181842230040

االداب كلية/سامراء جامعة467.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس محمود ياسر محمد91826141841170047

االداب كلية/سامراء جامعة447.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطه احمد شهاب االء91827121842083006

االداب كلية/سامراء جامعة438.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعباس شمران مطر احمد91828231841257012
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االداب كلية/سامراء جامعة434.0للبنين االهلية العلم مناهل ثانويةالمثنىاحيائيفضل حسين عالوي العابدين زين91829291841029004

االداب كلية/سامراء جامعة433.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسون سعيد عالوي مريم91830251842170287

االداب كلية/سامراء جامعة433.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين عباس احمد منتظر91831251741200058

االداب كلية/سامراء جامعة429.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمحمد جمعه جبار كرار91832281841001081

االداب كلية/سامراء جامعة429.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان جوده الفتاح عبد حسين91833241841203037

االداب كلية/سامراء جامعة429.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيمزهر الجليل عبد اسماعيل محمد91834251841151107

االداب كلية/سامراء جامعة428.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيمحسن حمزه حسن حيدر91835251841008045

االداب كلية/سامراء جامعة420.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيجلوب جاسم حيدر علي91836111841006044

االداب كلية/سامراء جامعة464.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيعبد محمد مولود صبا91837181852242055

االداب كلية/سامراء جامعة460.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيعبد احمد ياسين مها91838181852183060

االداب كلية/سامراء جامعة460.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد محمد احمد تبارك91839181852230005

االداب كلية/سامراء جامعة455.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم شمال احمد طه91840141851173014

االداب كلية/سامراء جامعة449.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود حمدي يونس سجى91841181852183036

االداب كلية/سامراء جامعة447.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيأمين حلمي محمود صفا91842181852176010

االثار كلية/سامراء جامعة447.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحسن فليح عباس مرتضى91843231821055052

االثار كلية/سامراء جامعة580.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعوده ناصر جاسم مرتضى91844221841002230

االثار كلية/سامراء جامعة462.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي العباس عبد الكريم عبد شيالن91845141842107031

االثار كلية/سامراء جامعة436.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيدهام سعدون عليوي اسراء91846271842055003

االثار كلية/سامراء جامعة434.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيرشيد عبود رعد احمد91847271841008001

االثار كلية/سامراء جامعة427.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبر الرضا عبد جبار ضحى91848111842065081

االثار كلية/سامراء جامعة427.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمحمد فضل جاسم حوراء91849271842068032

االثار كلية/سامراء جامعة425.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمجيد ادريس عالء مقتدى91850261841022159

االثار كلية/سامراء جامعة424.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيساجت داخل مطر علي91851221841020053

االثار كلية/سامراء جامعة424.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمد فرحان ادم محمد91852211841013083

االثار كلية/سامراء جامعة422.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين حبيب منتظر91853271841021057

االثار كلية/سامراء جامعة422.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم محمد هاشم مهدي91854121841026142

االثار كلية/سامراء جامعة420.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسالم خلف محسن نور91855221842113220

االثار كلية/سامراء جامعة420.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسن فليح جعفر حوراء91856221842323046

االثار كلية/سامراء جامعة459.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد محمود الرحمن عبد مريم91857181852242077

االثار كلية/سامراء جامعة444.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمود علي محمود ايه91858181852183019

االثار كلية/سامراء جامعة441.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيسليمان حميد فاروق صبا91859181852374022

االثار كلية/سامراء جامعة439.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر جاسم علي فاطمة91860221852161013

االثار كلية/سامراء جامعة438.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيحسن دريجل رعد كرار91861231851010063

االثار كلية/سامراء جامعة437.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيحسين حاوي الزهره عبد الكاظم عبد91862251851010054

االثار كلية/سامراء جامعة437.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمطرود هاتف حسن علي91863261851009033

االثار كلية/سامراء جامعة436.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيحميد الزهرة عبد ناصر محمد91864161851047145

االثار كلية/سامراء جامعة436.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقينايف مهاوش كاظم داليا91865231852119027

االثار كلية/سامراء جامعة436.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيزويد كريم عامر علي91866231851251194

االثار كلية/سامراء جامعة436.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد حسن احمد تبارك91867181852242021

االثار كلية/سامراء جامعة435.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيكريدي مطر علي حسين91868231851043011

االثار كلية/سامراء جامعة435.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعلي جاسم صبار حسين91869271851007026

االثار كلية/سامراء جامعة434.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيعلي محمود عبدالكاظم زينب91870211752125009

االثار كلية/سامراء جامعة434.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقينعمه طه عقيل حسن91871221851011019

االثار كلية/سامراء جامعة434.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عودة هادي حسن91872131851003018
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االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة446.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيخضير حسين علي رسل91873181822242014

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة431.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيمحمد حسين حسن احمد91874211821030003

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة421.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم محمد عبد هللا عبد91875111821001042

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة420.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيهاشم سلمان توفيق براء91876261821156004

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة420.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبيخلف محمد عادل حسين91877231821051016

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة483.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيمجيد معارج عادل منتظر91878221841037070

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة443.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد خلف عبيد نبأ91879181842197021

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة440.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيجاسم ياسر مكي سجاد91880221841017029

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة435.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيلفته حسن قاسم حسن91881221841091024

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة435.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد احمد نايف احمد91882191841041010

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة435.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحميدي ثامر مالك احمد91883221841031008

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة433.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيسالم صاحب احمد جاسم91884271841153012

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة432.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحسين حيال حاتم محمد91885221841310109

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة430.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيفرج الرزاق عبد احمد هاجر91886181842221029

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة428.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيداخل اليذ حيدر كرار91887261841026033

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة423.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذياحيائيمطير سعدون ناجي حيدر91888221841299005

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة463.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيمدفون زيد عبد سليم محمد91889251851051025

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة458.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمجيبل كريم عادل الفقار ذو91890221851046024

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة449.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن هللا عبد جميل فاطمة91891221852138055

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة448.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيعبد عطيه محمد منار91892251852066033

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة443.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسن علوان ورك علي91893291851153166

العلوم كلية/سومر جامعة650.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيعبد عباس صالح فاطمه91894231842125062

العلوم كلية/سومر جامعة645.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيمحمد هادي نوفل زهراء91895231842136015

العلوم كلية/سومر جامعة628.0للبنات االهلية االفق ثانويةقار ذياحيائيعلي جميل سعدي نبأ91896221842415015

العلوم كلية/سومر جامعة621.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيخليل جليل محمد يوسف91897201841001256

العلوم كلية/سومر جامعة614.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيحميد حسين عارف هدير91898221842321101

العلوم كلية/سومر جامعة606.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيسهر عبد خالد نور91899221842161078

العلوم كلية/سومر جامعة604.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيثامر صبر وحيد احمد91900221841021005

العلوم كلية/سومر جامعة599.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيحوار جوهر سامي عباس91901221841033038

العلوم كلية/سومر جامعة597.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عبادي احمد ساره91902241842114143

العلوم كلية/سومر جامعة597.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمنشد حسين حميد غته91903221842165066

العلوم كلية/سومر جامعة597.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائياليذ حياوي علي الهدى نور91904221842171040

العلوم كلية/سومر جامعة597.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيشمخي علي صالح ميالد91905221842168029

العلوم كلية/سومر جامعة596.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيحبيب بنو مهدي حوراء91906221842171018

العلوم كلية/سومر جامعة595.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيضاحي علي كريم فاطمة91907221842135112

العلوم كلية/سومر جامعة592.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطر خضير عبيد ابراهيم91908141841047001

العلوم كلية/سومر جامعة592.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيزويد عطيه سعود حنين91909221842321017

العلوم كلية/سومر جامعة590.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخليفه فريح فاضل حسين91910221841053025

العلوم كلية/سومر جامعة587.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيصكر كاظم رياض اكرام91911221842139016

العلوم كلية/سومر جامعة583.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل حيدر يوسف91912141841173052

العلوم كلية/سومر جامعة583.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيسعدون شاهين هادي تبارك91913221842115015

العلوم كلية/سومر جامعة582.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمبارك كريم اسامه هيا91914221842141172

العلوم كلية/سومر جامعة582.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيسلطان حامد ذياب فرح91915221842190145

العلوم كلية/سومر جامعة578.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسن راضي هاشم عباس91916281841001048
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العلوم كلية/سومر جامعة578.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيويس عبد نجم هللا عبد سكينه91917231842128026

العلوم كلية/سومر جامعة573.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحسن عدنان يعقوب حسين91918251841014031

العلوم كلية/سومر جامعة573.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد حميد الحسين عبد علي91919221841037050

العلوم كلية/سومر جامعة572.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةقار ذياحيائيعبد رسن الحافظ عبد سراج91920221842398005

العلوم كلية/سومر جامعة571.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذياحيائيجرمد شعيل جاسب رباب91921221842386009

العلوم كلية/سومر جامعة571.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيالساده عبد علي كتاب حنان91922221842203028

العلوم كلية/سومر جامعة569.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيعليوي محمد مقدام براء91923221842170015

العلوم كلية/سومر جامعة568.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجبر عويد خالد عذراء91924221842168023

العلوم كلية/سومر جامعة566.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيظاهر شلهوب محمد مؤمل91925221841009044

العلوم كلية/سومر جامعة565.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود فزيع محسن عذراء91926131842121095

العلوم كلية/سومر جامعة565.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد مناحي غالب علي91927221841307080

العلوم كلية/سومر جامعة564.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيطعيمه كليب راغب فاطمه91928221842394039

العلوم كلية/سومر جامعة563.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسين فرحان ناجي هدى91929221842190187

العلوم كلية/سومر جامعة563.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيخليف ناصر مطشر كوثر91930221842198031

العلوم كلية/سومر جامعة562.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيخلف صباح حسين لمياء91931221842198032

العلوم كلية/سومر جامعة561.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيسلطان بنون يوسف زهراء91932221842413037

العلوم كلية/سومر جامعة559.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود ياسين نهاد براق91933101842084005

العلوم كلية/سومر جامعة559.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيضيدان عمير رزاق دينه91934221842141049

العلوم كلية/سومر جامعة559.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيجعيز خرباش مصطفى مقتدى91935161841031019

العلوم كلية/سومر جامعة559.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمسير فياض عماد الهدى نور91936221842153299

العلوم كلية/سومر جامعة558.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيصالح مهدي صالح امنيه91937221842190016

العلوم كلية/سومر جامعة558.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعوفي هادي جابر اسيل91938221842393009

العلوم كلية/سومر جامعة558.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيطشحيل هتلر الكاظم عبد زهراء91939221842112030

العلوم كلية/سومر جامعة558.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيعوفي كاطع شايع فرحان91940241841028051

العلوم كلية/سومر جامعة558.0المختلطة الكسائي ثانويةقار ذياحيائيعليوي عبد علي حيدر91941221841244004

العلوم كلية/سومر جامعة556.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيجحالي حلواص سالم مصطفى91942231841055039

العلوم كلية/سومر جامعة554.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجديه عويد قاسم أيات91943221842141006

العلوم كلية/سومر جامعة553.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيمهدي اليذ باسم محمد91944161841030045

العلوم كلية/سومر جامعة552.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيصالح مهدي سعد بنين91945181842176022

العلوم كلية/سومر جامعة552.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعبد عيدان رياض الهدى بنت امنه91946221842154018

العلوم كلية/سومر جامعة551.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيكاطع جبار الحسين عبد رجاء91947221842157024

العلوم كلية/سومر جامعة549.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد دغيم مرتضى الهدى نور91948221842154138

العلوم كلية/سومر جامعة548.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محمد قاسم الهدى نور91949241842106101

العلوم كلية/سومر جامعة548.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيشباري شيال عاشور زينب91950221842103081

العلوم كلية/سومر جامعة547.2للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيتامول مكي حسين علي91951221841002140

العلوم كلية/سومر جامعة547.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمحسن حميد احمد شروق91952221842153194

العلوم كلية/سومر جامعة546.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيوداع فرحان مطير هدى91953261842083100

العلوم كلية/سومر جامعة545.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيالحسن عبد مسير وادي تماضر91954291842079006

العلوم كلية/سومر جامعة545.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد رشيد طايس هشام91955111841025077

العلوم كلية/سومر جامعة545.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمحسن طارق زياد روان91956221842155035

العلوم كلية/سومر جامعة544.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيهللا خير حافظ حسين سكينه91957221842168018

العلوم كلية/سومر جامعة544.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيدعاج اسماعيل وعد شذى91958211842140124

العلوم كلية/سومر جامعة543.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيزوين حسين االمير عبد ايات91959221842142006

العلوم كلية/سومر جامعة543.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعلوان مسلم اسماعيل ابراهيم91960251841116001

2889 من 2090 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العلوم كلية/سومر جامعة564.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه ثجيل جميل اسماء91961221852170005

العلوم كلية/سومر جامعة559.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر حسين حميد كفايه91962221852311031

العلوم كلية/سومر جامعة552.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمعارج طعيمه هادي ساره91963221852142016

العلوم كلية/سومر جامعة536.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيبهيرو مطير كريم ايمان91964221852115003

العلوم كلية/سومر جامعة534.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيحالوب صبر أرحيم زهراء91965221852413016

العلوم كلية/سومر جامعة529.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيبريج حسين يحيى اسيل91966221852170006

العلوم كلية/سومر جامعة520.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيبردان هريبد هادي منار91967221852393031

العلوم كلية/سومر جامعة519.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد كاظم خالد منال91968221852153095

العلوم كلية/سومر جامعة517.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيعودة خماط علي محمد91969221851033090

العلوم كلية/سومر جامعة516.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيخماط حسن جبر محمد91970281851043037

العلوم كلية/سومر جامعة516.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيساجت عبد عواد محمد91971221851300178

العلوم كلية/سومر جامعة509.0المختلطة المسار اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر علي مصطفى91972221851255032

العلوم كلية/سومر جامعة509.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيشجر هويدي صباح الفقار ذو91973221851311200

العلوم كلية/سومر جامعة508.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيريه شالكه زبيدي علي91974221851028079

العلوم كلية/سومر جامعة508.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيحشيف خيون محسن غني91975221851017056

العلوم كلية/سومر جامعة505.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذيتطبيقيمهاوش ساجت غازي صفاء91976221851236006

العلوم كلية/سومر جامعة503.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيسفيح فليح سلمان زهراء91977221852170021

العلوم كلية/سومر جامعة503.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان العالي عبد عامر منى91978221852163051

العلوم كلية/سومر جامعة501.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيألطيف رشيد باسم محمد91979221851054064

العلوم كلية/سومر جامعة501.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيفرحان صيوان عامر منتظر91980221851098047

العلوم كلية/سومر جامعة500.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيتقي زياره حسين علي91981221851028076

العلوم كلية/سومر جامعة499.0للبنات الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيخلف رزاق ناجح زينب91982221852123004

العلوم كلية/سومر جامعة499.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان الواحد عبد عزيز حنان91983221852199010

العلوم كلية/سومر جامعة498.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيبردان عذيب ذياب وجدان91984221852393036

العلوم كلية/سومر جامعة497.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد عامر علي عبد تبارك91985221852311008

العلوم كلية/سومر جامعة496.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعناد ثامر ليث زهراء91986221852153057

العلوم كلية/سومر جامعة494.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيحسن محمد كاظم هاجر91987221852166012

العلوم كلية/سومر جامعة494.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيلفته الحسين عبد ناصر كرار91988221851053040

العلوم كلية/سومر جامعة493.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيسدخان ساهي علي حسن91989261851022011

العلوم كلية/سومر جامعة493.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيطعين عواد ناظم زينب91990221852167023

العلوم كلية/سومر جامعة491.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيمرار لعيبي غني حسنين91991221851029019

العلوم كلية/سومر جامعة490.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي محسن علي91992221851011072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة624.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجازع عبد سهيم محمد91993221841311063

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة615.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعكيلي ثجيل محمد باسم91994221841054004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة570.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعبد الحسين عبد علي ابتهال91995221842141008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة546.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيخليف محمد ابراهيم مصطفى91996261841010148

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة541.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي فهد نوري رماح91997101841024010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة533.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحشيش حطحوط محمد نور91998221842161082

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة523.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيمحي هادي عمار مصطفى91999221841030041

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة523.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحمد ناصر محمد منتظر92000251841009291

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة523.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم مالك كريم ضحى92001241842220205

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة514.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمشرف شعالن محمد الباقر محمد92002221841098102

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة514.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيشاهين شعيث جندي قائد92003221841033053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة512.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمزعل سعدون كاظم دنيا92004221842103043
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة512.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيخليفه فريح فاضل نسرين92005221842168031

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة511.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيفيصل عواد حيدر مريم92006221842166038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة511.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيعاصي عزيز زيد عاصي92007251841151068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة510.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمهاوش طعمه حبيب تبارك92008221842141032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة510.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحسون غركان مهدي ايناس92009221842204029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة509.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيهللا جار هليل سعيد الهدى نور92010221842413068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة508.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم عدنان احمد92011221841367002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة508.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيضاحي صباح لفته علية92012261842118017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة508.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيطرفه خضر كريم منتظر92013221841065049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة507.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحسان محسن حسين يوسف92014231841007110

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة507.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخضير حسن صالح مصطفى92015221841053111

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة504.0المختلطة االنبار ثانويةبابلاحيائيناجي علي حسين علي92016231841217015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة504.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيزغير عطية محمد باقر92017221841007009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة503.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيعلي حسن ياس محمد92018261841203026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة503.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيجعاز نعمه عيسى حسين92019231741199006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة503.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمهدي عبد قاسم مرتضى92020271841001217

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة503.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيجريود نعيم سعد مرتضى92021241841208024

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة502.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيطاهر خضير مجيد نازك92022291842052238

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة501.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيريسان شنون حيدر حسن92023221841039017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة501.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمحسن عبيد حسن احمد92024231841005004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة500.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمهدي عطيه منذر صفا92025291842053046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة499.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذياحيائيسعدون جويد خلف نور92026221842184026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة499.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيهدوان ابراهيم محمد دالل92027231842140014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة499.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيسلمان غني رياض حسين92028261841033030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة498.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجبار االمير عبد احمد محمد92029291841007176

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة498.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم علي احمد92030231741019006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة498.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعليوي رسن صالح سجاد92031221841003080

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة498.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحمادي نعمه نبيل حسن92032281841001018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيهاشم االمير عبد يحيى براء92033291842153014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كانون حميد مجيد92034251841031592

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد شاكر محمود زهراء92035161842170018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسن جاسم رحمن عباس92036241841028036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيبكين مكطوف هادي هدى92037241842138032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة496.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيجبر غضبان عبدهللا بيادر92038221842394013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة496.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيشتيوي عبد صباح مرتضى92039291841007202

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة495.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمالح حاجم حيدر ضحى92040221842323106

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة495.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيحامد جابر علي هللا عبد92041221841098062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة494.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةاحيائيجامل نعيمه هليل حسين92042161841088006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة494.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيفريح عبيد غازي مصطفى92043261841010154

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة494.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيالنبي عبد رحيم حيدر ضي92044221842203077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة494.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حسين علي احمد92045241841005004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة492.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود الرزاق عبد محمد علي92046241841003127

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة492.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائينايف اليج غاوي احمد92047231841209003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة492.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعباس الجبار عبد عادل سيف92048291841003153
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة491.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيرميح عبد خريبط يوسف92049221841066037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة490.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيفهد فرهود صادق كفاح92050221842153257

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة490.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان خلف كريم تبارك92051141842066008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة490.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيسلمان وهيب عباس ايات92052261842085007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة490.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد حسين حمد حسين92053221841009006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة513.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيعداي خشان هادي مرتضى92054221851054075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة507.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيرفيع فليح هللا خير فاطمه92055221852168026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة503.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيمهدي جابر اثير باقر محمد92056261851202074

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة499.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيطرخان خالوي عبيد الدين عصام92057221851001048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة499.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حسين ميثم سجاد92058161851015034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة497.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحبيب ابراهيم حبيب جعفر92059271851008010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة494.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صابر ياسين فاضل92060161851038077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة493.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيلهيمد حسين نصار فاطمه92061221852064013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة493.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيموسى الحسين عبد علي جعفر92062231851166007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة493.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيفضاله عيال حسين حيدر92063221851011033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة491.0المختلطة الوعي ثانويةقار ذيتطبيقيحسين حنويت ياسر زينب92064221852341002

القانون كلية/سومر جامعة626.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيفرحان هامل جبار صبار92065221821220003

القانون كلية/سومر جامعة596.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعطيه عكله عطيه فاطمه92066221822170048

القانون كلية/سومر جامعة585.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيحمود ريسان قصي براء92067221822170008

القانون كلية/سومر جامعة580.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعطيه كريم خضر رسل92068221822170023

القانون كلية/سومر جامعة567.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيسلمان الجليل عبد عدي بنين92069221822170010

القانون كلية/سومر جامعة550.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيشرهان حرجان عزيز جواد92070221821220001

القانون كلية/سومر جامعة516.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيلهمود محيسن هللا خير االء92071221822311003

القانون كلية/سومر جامعة516.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبياسماعيل خليل محمد علي92072221821028047

القانون كلية/سومر جامعة516.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيلهمود حامد سرحان محمد92073221821067037

القانون كلية/سومر جامعة514.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبينعمة حمدي احمد ساره92074221822171020

القانون كلية/سومر جامعة509.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيمحمد طعمه سعدي فاطمه92075221822170047

القانون كلية/سومر جامعة509.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجوده سلمان هداب علي92076221821028048

القانون كلية/سومر جامعة507.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيصالح جالل سعد احمد92077221821006002

القانون كلية/سومر جامعة501.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحسين ياسر الحسن عبد نرجس92078221822168060

القانون كلية/سومر جامعة497.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيوحيد عويد صكبان مها92079221822115046

القانون كلية/سومر جامعة494.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيعوده محمد كاظم دعاء92080221822417006

القانون كلية/سومر جامعة494.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيحسن عبيد حامد احمد92081221821033003

القانون كلية/سومر جامعة492.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيالساده عبد يوسف االمير عبد مريم92082221822170052

القانون كلية/سومر جامعة492.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيحسين غني عادل مالك92083221822151020

القانون كلية/سومر جامعة491.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيجباره ناصر علي حسين92084221821062015

القانون كلية/سومر جامعة491.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيساجت حميد مؤيد يقين92085221822177027

القانون كلية/سومر جامعة490.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيحاشوش حسن علي غدير92086221822134032

القانون كلية/سومر جامعة490.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيخزعل عبد قاسم مرتضى92087221821028070

القانون كلية/سومر جامعة490.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيادبيجاسم طالب كاظم رؤى92088221822390005

القانون كلية/سومر جامعة489.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيعبد وحيد هاشم حسين92089221821079012

القانون كلية/سومر جامعة489.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيداخل عزيز حفيت حنين92090221822162008

القانون كلية/سومر جامعة489.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيياسر حسين رسول كرار92091221821006044

القانون كلية/سومر جامعة487.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيهليل شريف الحسين عبد زينب92092221822160032
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القانون كلية/سومر جامعة486.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيشمخي محسن عقيل فاطمه92093221822160048

القانون كلية/سومر جامعة486.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيخضير هادي صالح زهراء92094221822136019

القانون كلية/سومر جامعة485.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيرهيف غافل جاسم نور92095221822156047

القانون كلية/سومر جامعة485.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيالرضا عبد محمد المطلب عبد اية92096221822149003

القانون كلية/سومر جامعة485.0المختلطة المجاهد ثانويةقار ذيادبيمحل كريم شاكر عباس92097221821262005

القانون كلية/سومر جامعة485.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذيادبيعليوي العباس عبد حيدر زهراء92098221822110017

القانون كلية/سومر جامعة484.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيجياد ياسر حامد حوراء92099221822162010

القانون كلية/سومر جامعة483.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيمزعل محسن كامل محمد92100221821007022

القانون كلية/سومر جامعة483.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيمزعل مظلوم عباس افراح92101221822194003

القانون كلية/سومر جامعة482.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيشناتي علي حسن محمد92102221821055051

القانون كلية/سومر جامعة482.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيمحمد مناحي عذاب دعاء92103221822155010

القانون كلية/سومر جامعة480.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيجبر جاسم الكريم عبد احمد92104221821300008

القانون كلية/سومر جامعة479.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيغصاب حمدان جبار امير92105221821006008

القانون كلية/سومر جامعة478.0المختلطة مسقط ثانويةقار ذيادبيالرضا عبد سعدون حسين حسن92106221821234001

القانون كلية/سومر جامعة478.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيهللا عبد قيصر هللا عبد قيصر92107221821049008

القانون كلية/سومر جامعة478.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيحسن عيدان حيدر نور92108221822323035

القانون كلية/سومر جامعة478.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبييوسف جمعة علي الهدى نور92109221822124018

القانون كلية/سومر جامعة477.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيجزه حسن علي دره92110221822138008

القانون كلية/سومر جامعة477.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيعبيد حسن فليح عذراء92111221822166029

القانون كلية/سومر جامعة477.0المختلطة المجاهد ثانويةقار ذيادبيجليهم عبد غالب محمد92112221821262009

القانون كلية/سومر جامعة477.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيمكطوف عمران علي وسن92113221822104030

القانون كلية/سومر جامعة477.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيفياض عطشان سلمان حسين92114221821018007

القانون كلية/سومر جامعة476.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيعليوي حسين فندي مدلولة92115221822161013

القانون كلية/سومر جامعة475.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيعواد كاظم الحسين عبد زهراء92116221822120015

القانون كلية/سومر جامعة474.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيعامر هادي عقيل فاطمة92117221822149035

القانون كلية/سومر جامعة473.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيادبيمشخص ضيغم علي بدور92118221822321005

القانون كلية/سومر جامعة473.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبينعيمه عبد منجل عباس92119221821021026

القانون كلية/سومر جامعة473.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيكريم عباس فاضل زهراء92120221822116013

القانون كلية/سومر جامعة472.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيكاظم ريسان حيدر يقين92121221821375030

القانون كلية/سومر جامعة472.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمسير حميد شاكر رسل92122221822156015

القانون كلية/سومر جامعة471.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيمحمد طاهر حسن موسى92123221821231015

القانون كلية/سومر جامعة470.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيبدين عبد محمد حسين92124221821213003

القانون كلية/سومر جامعة470.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيشايع حسن صالح هبه92125221822158022

القانون كلية/سومر جامعة469.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيحميدي عزيز االمير عبد عادل92126221821221007

القانون كلية/سومر جامعة468.0المختلطة الرز ثانويةقار ذيادبيهداد بديوي مسلم حيدر92127221821267002

القانون كلية/سومر جامعة468.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيشالل زعيبل كريم صباح92128221821033021

القانون كلية/سومر جامعة467.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيحويل بصيو طالب روان92129221822190017

القانون كلية/سومر جامعة467.0للبنات الضفاف ثانويةقار ذيادبيمظلوم شخيمت فائق تبارك92130221822397003

القانون كلية/سومر جامعة467.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيصيهود هاشم فراس سحر92131221822193028

القانون كلية/سومر جامعة467.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيوالي زغير محمد الكريم عبد92132221821067020

القانون كلية/سومر جامعة466.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجابر العالي عبد جمال احمد92133221821047003

القانون كلية/سومر جامعة465.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم احمد علي92134221821039038

القانون كلية/سومر جامعة547.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائينغيش صبر خضير محمد92135221841311062

القانون كلية/سومر جامعة547.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيخنجر عبد ناظم يحيى92136221841067073
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القانون كلية/سومر جامعة542.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيناصر نعيم الكاظم عبد حيدر92137221841003060

القانون كلية/سومر جامعة537.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعايد ناصر احمد اساور92138221842139003

القانون كلية/سومر جامعة536.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيحول وثيج داخل تبارك92139221842162023

القانون كلية/سومر جامعة536.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيسرحان االمير عبد فيصل دنيا92140221842188006

القانون كلية/سومر جامعة531.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعبد عودة الكريم عبد مالك92141221842175160

القانون كلية/سومر جامعة529.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيناصر جاسم ياسر غصون92142221842414068

القانون كلية/سومر جامعة527.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيعبد جاسم حسين الهدى نور92143221842170084

القانون كلية/سومر جامعة506.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم بجاي ستار ايمان92144221852190014

القانون كلية/سومر جامعة499.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيفالح الخضر عبد اللطيف عبد مؤمل92145221851003119

القانون كلية/سومر جامعة499.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيصياح جبر ابراهيم حيدر92146221851305011

القانون كلية/سومر جامعة493.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيمنصور حسن راجي حمزه92147221851253005

الزراعة كلية/سومر جامعة457.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد نجم مهدي عباس92148221841027015

الزراعة كلية/سومر جامعة473.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجخيور اعويد فالح ضحى92149221852168024

الزراعة كلية/سومر جامعة467.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيحسون نعيم جاسم رباب92150221852115012

الزراعة كلية/سومر جامعة466.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيراضي عباس راضي علي92151221851311124

الزراعة كلية/سومر جامعة466.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيشجر عبد نجم رسل92152221852309001

الزراعة كلية/سومر جامعة461.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقينعمة الواحد عبد حافظ حسين92153221851275010

الزراعة كلية/سومر جامعة459.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمجباس لفته محمد عالء92154221851028073

الزراعة كلية/سومر جامعة459.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد محسن فليح الحسن عبد92155221851311111

الزراعة كلية/سومر جامعة456.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيماضي عليوي حسن بتول92156221852168009

الزراعة كلية/سومر جامعة455.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي لطيف جوده ازهار92157221852170002

الزراعة كلية/سومر جامعة455.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيناشور محمد جاسم حسين92158221851311050

الزراعة كلية/سومر جامعة454.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان علي احسان منتظر92159221851018074

الزراعة كلية/سومر جامعة454.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيجالب لعيبي لطيف هاجر92160221852170051

الزراعة كلية/سومر جامعة454.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيناهي عبد الحسين عبد امال92161221852168005

الزراعة كلية/سومر جامعة452.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيداود نعمه خليل هللا عبد92162221851067056

الزراعة كلية/سومر جامعة450.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيالفي ربيع احمد مصطفى92163221851053053

الزراعة كلية/سومر جامعة449.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمخيلف فياض محمد زهراء92164221852311014

الزراعة كلية/سومر جامعة447.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهللا خير جابر شمخي سجاد92165221751028058

الزراعة كلية/سومر جامعة447.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقييعكوب كاظم جواد زهراء92166221852167018

الزراعة كلية/سومر جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيصالح رشاد جواد رشا92167221852164022

الزراعة كلية/سومر جامعة445.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيخليف زعيبل راشد حسين92168221851053015

الزراعة كلية/سومر جامعة441.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعذافه رشك خماط حسين92169221851028030

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة544.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيهللا عبد زمزوم سعود ختام92170221822170017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة522.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيصالح جالب كاظم فاطمه92171221822168048

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة522.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيطارش كاظم سالم ايناس92172221822115009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة519.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيفشاخ الحسن عبد شفيق بتول92173221822115011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة492.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيطالب ساجت رحيم مصطفى92174221821225025

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة488.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيحسين ناصر كريم شهل92175221822170040

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة480.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيدخيل راضي حيدر كرار92176141821036064

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة478.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيسعدون هادي منعم الدين عز92177211821023041

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة478.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبييونس عباس حميد ميالد92178221822120026

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة476.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيعليوي مظلوم عباس منتظر92179221821054041

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة464.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيعباس دريول حسين مصطفى92180221821056023
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واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة462.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيبادي مطر نصير حسين92181221821082011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة461.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعليوي محيسن هللا عبد رحاب92182221822170020

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة461.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيحسين شيال رحيم حبيب92183221821239006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة460.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةواسطادبيموزان حسون رحم نور92184261822100023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة459.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيصعيصع جبر عقيل مسلم92185221821376140

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة458.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعلوان خصاف جاسم زينب92186221822115031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة458.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبينايف كريم حاتم رند92187221822168023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة458.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيفليفل صالح كامل ايات92188221822193011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة457.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجابر جبر منخي مريم92189221822168055

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة457.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيحسن فليح احسان حوراء92190221822141004

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة457.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيمطلك حبيب عمار زينب92191221822170033

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة455.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيظاهر ذياب علي االء92192221822115007

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة455.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيخليف صاحب شاكر ناطق92193221821220013

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة454.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيتقي باهض الكريم عبد فاطمة92194221822311011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة454.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيصبر زياره جميل أمنه92195221822115002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة453.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيحمزة علوان علي منتظر92196261821056080

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد شاكر علي حوراء92197221822115017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلادبيحسين نعاس هادي هللا عبد92198231821186015

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة450.0المختلطة (ع) العابدين زين االمام  ثانويةقار ذيادبيحسن كاظم جواد حسن92199221821279005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة449.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمحمد حميد حسن محمد92200221821028062

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة448.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعوده حسين حميد دعاء92201221822170019

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة447.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيمحمد قاسم الحسن عبد زهراء92202211822110026

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة446.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيخشان لفته حسين مريم92203221822169034

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة445.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيحسون علي ماجد محمد92204261821006073

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة444.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذيادبيحصيني صيوان سعدون حوراء92205221822417005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيزوير علي غانم عيسى92206261821004053

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيمهدي تالي حسوني مرتضى92207221821023011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيخلف فاضل هالل سجاد92208261821004034

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيعبود جبر خليل ميسم92209221822134038

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيطاهر حمود مهدي سيف92210281821001023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيفرحان حسون ياسين زهراء92211221822145016

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبينعمه حاضر حيدر زهراء92212221822169019

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيحسين مطشر كاظم علي92213221821007019

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيصايل مخيمر سعدون هناء92214221822168067

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيهللا عبد ارحيم مجيد اخالص92215221822169001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيصياد ساجت ابراهيم نرجس92216221822170057

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيعبيد علي حافظ محمد92217221821059022

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة439.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيكاظم جواد الحسين عبد عاتكة92218221822156030

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة439.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيشنان جاسم احمد غدير92219221822156032

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة438.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيحسن عبد عايد حسين92220231821161005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيقنبر كاظم حسين فاطمه92221241822120027

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيكرز حاكم مخلص علي92222241821208025

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيادبيكاظم محيسن كريم جوان92223221822132003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيطليع حميد حسن محمد92224281821022075

2889 من 2096 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيجاسم عامر كريم حمزة92225221821059006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيحسين فرحان حسين نور92226281822063055

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيجوخان خالوي الحسن عبد رنا92227221822170025

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيوناس عبيد ناظم مريم92228231822080024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيعباس ميش عجيل ريام92229221822413009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعلي عبد خلف عادل بنين92230221822153012

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيحمود مطر سوادي محمد92231241821063024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعبد زيد عبد هاشم علي92232241821161014

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيصالح لعيبي خضر محمد92233281821045025

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيشذر باجي سلمان وسام92234221821225029

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة577.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيحسون زينل حازم محمود92235171841066033

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة503.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيذرب حسن خلف مروه92236221842170073

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة501.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيحسين ناهي منعم فاطمه92237221842115044

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة495.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيخلف عدنان محمد سجاد92238221841307127

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة491.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمحمد محيل عناد محمود92239221841311070

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة485.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيجراد فزاع حميد اسراء92240221842413003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة477.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيياسر جبر علي حسن92241221841261004

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة477.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيساجت ورد سمير يقين92242221842141174

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة477.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيكالل واشي عبد ايمان92243221842413006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة475.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيمطرود مايش حيدر مريم92244221842172063

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة475.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيناشي بسل كريم زمن92245221842413029

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة475.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيشعيبث حسن فاضل ضحى92246221842169034

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيخليف كيطان لفته بركات92247221842204031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة463.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكزار عذاب حازم بنين92248221842141028

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة462.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد ضيدان الخضر عبد فيء92249161842190009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة462.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر محمد حسين92250221841058014

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة462.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين لطيف محمد92251221841307105

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة461.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيمخيلف جحيل لطيف اسماء92252221842169003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة457.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيكاظم كريم علي نرجس92253221842413067

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة456.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيخزي دعدوش محسن علي92254221841058040

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة456.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيفهد خضير الجبار عبد ايفين92255221842321009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة454.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيعبد جاسم محمد فلاير92256221842142041

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة453.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيحسوني خضير بشير محمد92257231841029027

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة452.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيشهاب عبيس سالم زهراء92258231842153031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة452.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيصالح مهدي سيف عالء92259221841031083

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة452.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيعبد بشير عمار حسين92260221841229007

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمهاوش نعمه هاشم بنين92261221842141031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحسوب عبد كتاب نايف92262221841076108

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعجيل عويد ستار ريام92263221842153099

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمشيرف خضير هللا خير انسجام92264221842125021

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيجالوغ زوان شعالن اسراء92265221842259001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة451.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عزيز خالد صالح92266141841030012

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة449.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمغيمش كرماش علي رحاب92267221842135040

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة448.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيهليل قاسم رشيد الزهراء طيبة92268221842153200
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واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة447.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيتقي الرزاق عبد احمد سجاد92269221841001076

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة447.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيدخيل نعمه جليل ديار92270221842141047

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة447.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيالعيوس حنون محمد مهدي92271221841311081

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة447.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيمحيسن ناصر الحسين عبد احمد92272221841306015

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة446.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائينادر محمد جاسم علي92273221841009028

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة446.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيفليح حسن علي زينب92274221842172043

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة446.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيفالح كامل احسان زهراء92275221842156059

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة446.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعيال برزان اياد نبأ92276221842153280

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة445.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيشكبان طالب علي منار92277221842116044

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة445.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيبطي الوس منشد رحاب92278221842161032

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة444.0المختلطة علي بن زيد ثانويةقار ذياحيائيعنتيك رزاق علي زهراء92279221842217003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة444.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيكاظم جميل خالد الهدى نور92280221842125183

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنين االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيجابر محمد علي خضير92281221841379008

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيمعارج الرضا عبد نظيم احالم92282221842152002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيرخيص ثجيل عواد شمس92283221842323098

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيعطية نجي بادي وديان92284221842198039

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة443.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيعباس حسن السيد عبد االء92285221842166009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبيد جويد رحيم ايات92286221842153024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعطيه علي الحسن عبد هدى92287221842126057

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيسلطان محسن علي زهراء92288221842153131

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة442.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيخلوهن عبد فرحان ميساء92289221742156114

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة441.0المختلطة االعمار ثانويةقار ذياحيائيعلي صالح كمر حمد92290221841273003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيفيروز هادي حسن رسل92291221842189017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيحذوان طالب ثامر زهراء92292221842120013

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيخضر شياع حميد هيثم92293221841022067

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيسليم منذر سامي احمد92294231841020016

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة440.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيعبد عمير حسين بيداء92295221842155014

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة438.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيمري منشد محمد كرار92296221841013071

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة438.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد علي محمود علي92297231841257086

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة438.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا ابراهيم فائق بسمه92298131842283010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة438.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيصلبي عشي عزيز علي92299261841026028

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيوحيد صبار باسم فاطمه92300221842203087

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيكزار خليف صادق براء92301221842156026

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة437.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعسكر جبار كامل اسيل92302221842141014

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسن محمد باسم مريم92303221842323128

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيفرحان جليل عدنان مصطفى92304221841058068

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحمد حاشوش عادل ريام92305221842175056

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائياحمد الحسين عبد علي ندى92306221842321053

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبرغوث دخيل خليل دعاء92307221842311017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصحب مدرع عالء ساره92308111842074023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيراضي عليوي الحمزه عبد كرار92309241841002062

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيخشيش اليذ محمد أيمان92310241842112005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيمزيح معيوف كامل ازهر92311231841033011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائينعمه جياد عبيد مازن92312241841203153
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واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيعبد عويد عباس سجاد92313221841009020

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة436.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيعاجل كامل هاشم والء92314221842301017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد خضير عزيز مروة92315221842422018

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن خلف برزان حوراء92316221842153065

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيجويد دليم علي غيث92317221841046052

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيفتحي الرضا عبد جودة رحاب92318221842156052

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيكريدي حسين ناصر وعود92319221842170094

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيعبد رزوقي صبيح محمد92320221841020065

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيجبر عليوي ثجيل داليا92321221842392005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد جبر مالك كوثر92322241842220260

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة435.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيلفته كاظم حسين فاطمه92323241842220235

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيجوده صالح مهدي ابراهيم92324221841011001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد احمد العابدين زين92325251841044091

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبود كاظم منير محمد92326251841150357

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيحسين جاسم علي زهراء92327221842110012

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةاحيائيعبطان محمد خيري مرتضى92328241841043032

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيعبيد عبد مزعل منتظر92329221841054034

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد ابراهيم كسار حليمه92330221842116011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة434.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد حيدر حميد فاتن92331221842147024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة505.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيعويد نعاس جبار حسين92332221851054018

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة489.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيجبر نعيم حسن مقتدى92333221851021138

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة488.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيوادي قاسم شهيد علي92334221851040040

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة488.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيزياره طعمه كاظم زهراء92335221852413018

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة487.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيزويد ابراهيم شهيد نور92336221852204018

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة486.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيصغير عباس عزاره فهد92337221851022075

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة484.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيعوده هلول سعد فاطمه92338221852101038

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة483.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين الرضا عبد قصي زهراء92339221852115017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة483.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيحسن مكطوف رحيم احمد92340161851035002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة482.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمطير كطان مجيد عباس92341221851311110

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة482.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبخيت خالطي طعمه ايمان92342221852311006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة480.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيالرضا عبد جالل صالح علي حيدر92343221851312010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة480.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد شناوه رحيم عذراء92344221852170040

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة478.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي جاسم كاظم سجاد92345221851081031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة478.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخلف عبد هارون كلثوم92346221852168028

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة476.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيصالح عبد حازم دعاء92347221852141010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة475.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي الحسين عبد ياسر كرار92348221851312024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة475.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعلوان عكله سعد مصطفى92349281851044156

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة474.0المختلطة الوعي ثانويةقار ذيتطبيقيشغناب شذر ناصر ميعاد92350221852341004

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة473.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيصعيب شاكر رسول مروه92351221852141022

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة473.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيرمضان سعيد مالك فاطمة92352221852052009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة473.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر جابر مريم92353221852168030

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة473.0للبنات الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيحسن رويح فؤاد نورس92354221852123009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيعلوان العزيز عبد حمزة ايناس92355221852155006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيغانم الواحد عبد عالء هدير92356221852157017
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واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيراضي رحيم عدنان نوره92357221852157016

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقينعيمة عطية علي زهراء92358221852172024

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيناصر حسن فالح ريام92359221852156023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخلف بكال نعيم عباس92360221851028068

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة472.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيوارد احنيت محمد زينب92361221852232006

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة471.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيحيدر هويدي مجيد هاجر92362221852135020

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة471.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيعرمش جابر سلمان انتظار92363221852301002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة471.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين هللا عبد علي نصير92364221851028134

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة471.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيصياح رفيش كاظم اثمار92365221852107002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيلفي علي حيدر منار92366221852142023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيغالي ساجت عادل نبأ92367221852156055

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعوده معله خضر سجى92368221852278009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيليلو جواد حميد احمد92369221851310005

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيسعيد جاسم صباح زهراء92370221852108010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيصيهود حسب فيصل حسن92371221851011021

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة470.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيشالل علي الحسن عبد خديجه92372221852107010

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة469.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عويد فاضل ايمان92373221852413007

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة469.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيشالكه حسان عدنان سحر92374221852142017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة469.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيحنون حسن فالح فاطمه92375221852164047

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة469.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان جابر رزاق محمد92376221851051044

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة469.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعالل صاحب رحيم احسان92377221851310002

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة468.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن جبار كريم سجى92378221852175009

األساسية التربية كلية/سومر جامعة578.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجبر عاصي سلطان دالل92379221822168020

األساسية التربية كلية/سومر جامعة562.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعليج ذرب صباح هدى92380221822168065

األساسية التربية كلية/سومر جامعة551.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيفرز حاجم خيري حوراء92381221822170014

األساسية التربية كلية/سومر جامعة551.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيبرع ثجيل محمد انور92382221821028007

األساسية التربية كلية/سومر جامعة542.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيغالي خضير جبار حيدر92383221821082013

األساسية التربية كلية/سومر جامعة533.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيكاطع محمد رحيم زينب92384221822166021

األساسية التربية كلية/سومر جامعة528.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيشتيت ضاحي حيدر نجالء92385221822168059

األساسية التربية كلية/سومر جامعة523.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيصياح عجيل سالم حوراء92386221822120010

األساسية التربية كلية/سومر جامعة508.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيعباس كاظم مجيد سجاد92387221821067016

األساسية التربية كلية/سومر جامعة500.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيثابت مطشر دنيف فاطمه92388221822170046

األساسية التربية كلية/سومر جامعة491.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيادبيعبد حسن فليح نور92389221822321030

األساسية التربية كلية/سومر جامعة488.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعذافه عيسى عباس زينب92390221822115032

األساسية التربية كلية/سومر جامعة486.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبينايف مطشر فارس اسماء92391221822177001

األساسية التربية كلية/سومر جامعة486.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيجبر شمخي بشار عبير92392221822171025

األساسية التربية كلية/سومر جامعة484.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيمحمد جبار عوده كرار92393221821090046

األساسية التربية كلية/سومر جامعة483.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيإبراهيم عزيز غالب هدى92394221822311013

األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيادبيالحسين عبد سعدون عامر سعد92395221821256010

األساسية التربية كلية/سومر جامعة481.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعيدان جخم عدنان كرار92396221821028053

األساسية التربية كلية/سومر جامعة481.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعلوان عباس حسون رهام92397221822115026

األساسية التربية كلية/سومر جامعة480.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيراضي جعفر نعيم سجا92398221822168040

األساسية التربية كلية/سومر جامعة478.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعزبه هللا عبد فالح سلمى92399221822168042

األساسية التربية كلية/سومر جامعة476.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيكرم عزيز مهدي زينب92400221822170035
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األساسية التربية كلية/سومر جامعة475.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيجاسم لفته مطشر سجى92401221822413014

األساسية التربية كلية/سومر جامعة471.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمعارج جخيم جبار دعاء92402221822168019

األساسية التربية كلية/سومر جامعة468.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيطعين يوسف كاظم رواء92403221822168024

األساسية التربية كلية/سومر جامعة468.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيمسير الحسين عبد خضير زهراء92404221822170028

األساسية التربية كلية/سومر جامعة468.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجبر عامر جبار رقية92405221822168022

األساسية التربية كلية/سومر جامعة467.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيخاجي كاظم لفته مهتدى92406221822188024

األساسية التربية كلية/سومر جامعة467.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيجابر جبر محمد كاظم92407221821033035

األساسية التربية كلية/سومر جامعة463.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيكاطع مهدي صاحب سرى92408221822171022

األساسية التربية كلية/سومر جامعة462.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيحسين جناح جوده البنين ام92409221822115008

األساسية التربية كلية/سومر جامعة462.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيشيال كاظم مازن زهراء92410221822323021

األساسية التربية كلية/سومر جامعة535.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد جليل سعد نوال92411221842178102

األساسية التربية كلية/سومر جامعة535.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيفنخير سمير محيسن سلوى92412221842115039

األساسية التربية كلية/سومر جامعة531.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيسلمان جوني احمد ايناس92413221842311047

األساسية التربية كلية/سومر جامعة518.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيصفوك صكر عواد مها92414221842301029

األساسية التربية كلية/سومر جامعة515.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعلي شويلي الرضا عبد مريم92415221842126043

األساسية التربية كلية/سومر جامعة513.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيجاسم هالل محيسن كاظم92416231841059047

األساسية التربية كلية/سومر جامعة511.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعباس طاهر ريسان احمد92417221841017003

األساسية التربية كلية/سومر جامعة508.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعفات شغناب علي احمد92418221841018004

األساسية التربية كلية/سومر جامعة506.0المختلطة السبطين ثانويةقار ذياحيائيبدوي حسين حميد رسل92419221842344003

األساسية التربية كلية/سومر جامعة504.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيرداد نعيمه راجي غفران92420221842138038

األساسية التربية كلية/سومر جامعة504.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةقار ذياحيائيحميد خلف ريحان فاطمه92421221842117026

األساسية التربية كلية/سومر جامعة501.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعكوش سعدون عمار زينب92422221842165050

األساسية التربية كلية/سومر جامعة501.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيدنانة محمد علي زينب92423221842172046

األساسية التربية كلية/سومر جامعة498.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيعبد عذيب نعيم شكران92424221842170052

األساسية التربية كلية/سومر جامعة497.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيدويش عاجل شاكر علي92425221841037047

األساسية التربية كلية/سومر جامعة495.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيجنام رضو جاسم ضحى92426221842321089

األساسية التربية كلية/سومر جامعة494.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيزويد لفته جمال حسين92427221841067016

األساسية التربية كلية/سومر جامعة494.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيطينة بلبول ناصر زينب92428221842163034

األساسية التربية كلية/سومر جامعة493.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمرزوك كريم ناظم رامي92429221841077031

األساسية التربية كلية/سومر جامعة491.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيسكران حسين وطن حسين92430221841091036

األساسية التربية كلية/سومر جامعة490.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذياحيائيطهيوش حمادي احمد سجاد92431221841225015

األساسية التربية كلية/سومر جامعة490.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيعبادي شنان ثامر قاسم92432231841071036

األساسية التربية كلية/سومر جامعة490.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيعبيد جخم خضير حنين92433221842136007

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذياحيائيعليوي حماي حسين رحمه92434221842121006

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي محيسن خضير هدى92435221842143183

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجبر عودة نعيم هناء92436221842175197

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيفرحان فرج شهيد سجى92437221842143105

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيذرب حسن مخيلف خديجه92438221842170023

األساسية التربية كلية/سومر جامعة488.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيناصر يعقوب أسحق زهراء92439221842158025

األساسية التربية كلية/سومر جامعة488.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيشهد حسن سالم تقى92440221842182004

األساسية التربية كلية/سومر جامعة487.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيجميل ذياب عدنان سجاد92441221841046031

األساسية التربية كلية/سومر جامعة487.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيزنيهر عطيه خميس زينب92442221842417013

األساسية التربية كلية/سومر جامعة487.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيكعيد فرهود وضاح ساره92443221842138031

األساسية التربية كلية/سومر جامعة486.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيفليفل عبود محمد علي92444221841302020
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األساسية التربية كلية/سومر جامعة485.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيمانع الحسن عبد فالح نبأ92445221842120043

األساسية التربية كلية/سومر جامعة485.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسن عبيد صالح حسين92446221841002061

األساسية التربية كلية/سومر جامعة483.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسوني يوسف عالء حيدر92447221841018024

األساسية التربية كلية/سومر جامعة483.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيفرحان هللا عبد جمال حنين92448221842157019

األساسية التربية كلية/سومر جامعة483.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيعسكر الكاظم عبد رحمن حنين92449221842163012

األساسية التربية كلية/سومر جامعة483.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعسكر الكاظم عبد رحمن حوراء92450221842321018

األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسن عبيد حامد سجاد92451221841036081

األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيالنبي عبد الحسن عبد كريم مصطفى92452221841001184

األساسية التربية كلية/سومر جامعة481.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيزاير ناصر شويش مقتدى92453221841013088

األساسية التربية كلية/سومر جامعة519.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيداغر وحيد منير بيداء92454221852104009

األساسية التربية كلية/سومر جامعة516.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيمرزوك طارش شالل ياسين92455221851010131

األساسية التربية كلية/سومر جامعة513.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيونان حميد مهدي زينب92456221852163034

األساسية التربية كلية/سومر جامعة512.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيضهد شدود عالوي استبرق92457221852146001

األساسية التربية كلية/سومر جامعة511.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيشيحان نايف صالح وجدان92458221852162034

األساسية التربية كلية/سومر جامعة510.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر محسن علي فاطمه92459221852115035

األساسية التربية كلية/سومر جامعة507.0المختلطة الشرشاب فهد ثانويةقار ذيتطبيقيسرحان عباس حردان زهراء92460221852340001

األساسية التربية كلية/سومر جامعة506.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان سعد نوري كرار92461221851042048

األساسية التربية كلية/سومر جامعة505.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيطالب ثامر قاسم تقى92462221852103019

األساسية التربية كلية/سومر جامعة502.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر صالح محمد هدى92463221852115041

األساسية التربية كلية/سومر جامعة500.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيعجيمي سعدون دهش مجيد92464221851016038

األساسية التربية كلية/سومر جامعة498.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيفنجان ضاحي الحسن عبد زهراء92465221852165021

األساسية التربية كلية/سومر جامعة497.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد هالمه فالح اسيل92466221852168003

األساسية التربية كلية/سومر جامعة496.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيوافي عليوي صويلح زينب92467221852413020

األساسية التربية كلية/سومر جامعة494.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيمهدي نهير يعقوب ايمان92468221852138011

األساسية التربية كلية/سومر جامعة493.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيحمود منشد جبر محمد92469221851300169

األساسية التربية كلية/سومر جامعة492.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيتطبيقيغانم ذياب حنظل نور92470221851233024

األساسية التربية كلية/سومر جامعة492.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم جواد مسير ميعاد92471221752121013

األساسية التربية كلية/سومر جامعة492.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيخضر ياس عباس نور92472221852146028

األساسية التربية كلية/سومر جامعة491.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيشير جيجو رزاق شكران92473221852138044

األساسية التربية كلية/سومر جامعة491.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد خضير جمعه كرار92474221851232009

األساسية التربية كلية/سومر جامعة490.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيعبود بردان حيدر زينب92475221852105045

األساسية التربية كلية/سومر جامعة489.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيزغير هادي احمد حمزه92476221851065009

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة587.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيعلي فاضل حسين عزيزه92477221822169030

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة572.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيمطلق عبد حسين كرار92478221821225018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة554.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيشخير العزيز عبد علوان دالل92479221822115024

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة548.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيعلوان حسين كاظم حسين92480221821021015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة544.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيمسير كاظم ماجد اسماء92481221822393002

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة539.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيمجالب راشد الرضا عبد ساره92482221822115034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة531.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيسفيح كاطع خميس حنين92483221822162009

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة521.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيفليح طه هاشم طه92484221821082029

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة518.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعوده كاظم خالد فاطمه92485221822170045

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة512.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيادبيعطشان كاظم جواد زينه92486221822321016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة510.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيشخير العزيز عبد عدنان زهراء92487221822115028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة505.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيحوار هللا عبد ناصر اسراء92488221822170003
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة496.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيعطيه كريم جبار كوثر92489221822171034

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة493.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذيادبيمري شاهر محمد الهدى نور92490221822182018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة490.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيسلمان رشيح هاشم صاحب92491221821079016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة488.0للبنات شبعاد ثانويةقار ذيادبيحسن عطيه خضير عذراء92492221822194018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة484.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيعويد شهد مجيد عباس92493221821225010

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبياعويد فالح حسن دعاء92494221822115020

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيجادر عاشور حسن ايه92495221822172003

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيخليف كاظم جواد اريج92496221822413002

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة482.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيادبيكاظم طالب سعد دعاء92497221822391005

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة480.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيسلمان حسين الحميد عبد ضحى92498221822169028

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة478.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيياسين جبيل كامل ختام92499221822393004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة477.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيكعيم كامل مجيد اسراء92500221822169003

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة477.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيعبد ابراهيم جمال قمر92501261822094027

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة477.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيعفريت علي حيدر علي92502221821373029

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة476.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيالرضا عبد جليل كاظم محمد92503241821012049

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة469.0المختلطة السعدية ثانويةقار ذيادبيموسى كاظم عواد إنتصار92504221822247001

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة468.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيبويرج جاسم حسين تقوى92505221822193016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة467.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمجلي جمعه ثائر تقوى92506221822204004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة466.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيرضا فيصل كاظم ضفاف92507221822115039

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة466.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيمحمد جاسم لطيف اسراء92508221822115005

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة530.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحسين دخيل كريم حسن92509221841040018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة513.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمنشد ذياب حسين سدن92510221842156104

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة509.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمحمد جبار احمد ايات92511221842190018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة504.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيحسين جاسم ثامر زينب92512221842410035

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة521.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيجلود كاظم محمد بسمه92513221852209013

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة519.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيخليف حمادي حبيب نرجس92514221852301006

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة556.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبود فرحان علي حنين92515231852092021

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة544.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيالعباس عبد شاكر يوسف صاحب92516231851032032

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة541.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعجه الحسين عبد تركي فاطمه92517221852393025

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة539.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيعبود عبد حمزه منير92518231851164048

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة537.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمود طالب محمد زهراء92519241852120024

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة536.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي اسماعيل عقيل مسلم92520241851003075

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة535.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيكحط سكر حامد ايات92521221852390001

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة535.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيحمد كميت موسى منتظر92522231851044047

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة534.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيساجت دخيل فاضل سارة92523221852134019

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة532.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيعبيد حسين جاسم مصطفى92524231851185029

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة532.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيرشيد لفته غانم علي92525231851173033

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة531.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيفاطس عبد حازم خيرات92526241852108013

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة529.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيمجيد جودة ابو صالح حسين92527241851018016

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة529.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيكركوش عباس فاضل حسين92528221851100008

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة528.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعجه الحسين عبد تركي زينب92529221852393017

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة526.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيجوالن جساب جبار مريم92530241852126031

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة526.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم حسين رحيم عالء92531241851009035

الهيدروليكية المنشأت قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة541.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيموسى نعيم كامل زهراء92532231852079018
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الهيدروليكية المنشأت قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم الخضر عبد سالم التقي محمد92533241851001070

الهيدروليكية المنشأت قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة527.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عباس جاسم حسين92534161851348007

الهيدروليكية المنشأت قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة526.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيمحمد سلمان داود مريم92535231852147020

الهيدروليكية المنشأت قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة525.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن محمد حازم رسل92536241852123016

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة560.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد بناي حسين محمد92537241841003160

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة537.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم جواد احمد92538251841001008

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة526.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمد عبيس محمد زهراء92539231842109096

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة518.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرزاق عبداللطيف خالد ساره92540161842165256

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة517.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعفراوي عباس حسين ديار92541221842209047

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة505.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعمران عباس حسين رقيه92542231842120058

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة503.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان زغير حيدر زينب92543241842120108

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيكاظم جابر مكي تقي محمد92544271841011071

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة499.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيشهد حمزه قاسم عباس92545241841037026

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة498.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيهادي رزاق جابر زهراء92546251842059187

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن علكم حيدر باقري محمد92547251841031606

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة493.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حميد عباس محمد92548241841008105

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفلحي عباس طه كوثر92549131842098079

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعلي االمير عبد عباس كوثر92550231842111057

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيمحيسن العالي عبد باسم مروه92551241842107095

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيجاسم موسى عمران سلوى92552231842125045

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة484.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبود لفته كريم زهراء92553231842090120

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيتايه جابر محمد رتاج92554231842120053

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة482.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمزهر حمد نزار قمر92555231842271250

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة481.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائيموحان كريم كاظم حسن92556231841170005

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة481.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد زيدان عدنان حسن92557141841028016

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة481.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعصمان االمير عبد حسين علي92558231841012073

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة480.6للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيكاظم جبار علي االسالم سيف92559231841021045

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعسل فرج حسين محمد92560231841017143

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة478.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين غازي طالب نبأ92561321842029070

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة478.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيمطلك مهدي باسم فاطمه92562231842145071

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيضيدان ذياب شعالن زينب92563241842120113

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة475.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيجاسم راضي رياض راضي92564231841044019

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعباس كاظم حيدر الهدى نور92565251842059474

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيجودي عدنان مرزه زهراء92566111842079031

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0المختلطة المدائن ثانويةبابلاحيائيعليوي حسن علي حسين92567231841184004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيجبيح حسين جبار زهره92568231842167007

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعبيس خضير قاسم زهراء92569231842169014

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعمران عالوي حامد فاطمه92570231842102036

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيحميد كاظم علي هللا عبد92571231841027032

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحمد موسى جبار مريم92572231842127050

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيطرير موسى حميد مريم92573231842152020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائياحمد جليل كامل الدين جالل92574231841009020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلي محسن حميد شهد92575231842271196

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيهادي جبار محمد علي92576231841044041
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البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.4للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيامين رمضان ثامر احمد92577231841021001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمفتاح عبيد حمود زينب92578231842144033

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيمبارك جلوب حواس خديجه92579231842089039

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعيدان محمود فارس فاطمه92580231842090229

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيعبدالنبي مذكور عادل ابراهيم92581261841018001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيمهدي عباس قاسم فاطمة92582251842055070

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيصعيب علي حيدر زينه92583231842133008

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجودي عدنان مرزه مصطفى92584111841039043

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيجبار عبدالحسين رزاق عباس92585231841003029

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنين البشائر ثانويةبابلاحيائيمكي بدر هادي محمد92586231841028018

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيصكر ناجي محمد حسنى92587231842088059

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيمنشد نعيم كامل زهراء92588221842198020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيعباس حسن ابراهيم علياء92589271742072017

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيحسين ياسر خالد اثمار92590221842167002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيمهدي االمير عبد صباح عبير92591231842134048

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم حيدر ليث ميس92592231842142180

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيشرماهي ياسر سعفان فرقان92593241842121176

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيهادي حاتم قحطان محمدباقر92594231841252147

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسين جواد الحسين عبد تبارك92595241842107018

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمحمد كريم العزيز عبد رسل92596261842250043

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم وحيد علي92597221841046050

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدالعالي عبدالخالق عباس مريم92598221842209152

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبد لفته عباس مصطفى92599291841003299

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيالحمزه عبد مزهر فاضل شهد92600231842120102

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجعفر علي عباس جعفر محمد92601231841020227

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعبود االله عبد مكي ربى92602231842114027

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيعبد حميد االمير عبد حوراء92603231842134015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيجوده مجلي حيدر والء92604231842121077

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيجفات منهل عباس مها92605231842092143

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جواد وعد محمد92606241841003183

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائينعمه جاسم حسن منتظر92607241841003206

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم تالي ناجح احمد92608241841207026

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعايد فرحان عامر فاطمه92609231842081055

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصالح مهدي جمال محمد92610201841065024

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيساجت عبد حربي نوره92611221842171042

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيخشان صبار احمد ذكرى92612231842168010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعاصي كاظم محمد كمال92613221841077067

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيضلع حسين علي حسين92614141841203104

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيياسين جياد المحسن عبد ليث92615231841012099

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائينعمه موسى عايد ضحى92616241842108087

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيتايه كاظم يوسف اسراء92617241842141010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة451.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعبيد سلمان علي حسين92618231841007028

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة451.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمنصور علوان جبار زينب92619161842383046

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم مهند رقية92620241842094046

2889 من 2105 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحسين صبر كاظم ميسم92621231842120135

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعلي عبداالمير سالم زهراء92622271842079036

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعبد وحيد احمد اديان92623231842101002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيرمضان الجبار عبد ابراهيم خليل92624101841019046

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيبشيش العظيم عبد غالب مريم92625231842134067

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعزيز عبد لطيف ريام92626231842130014

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0انقرة االهلية النموذجية العراقية أور مدارساالولى الرصافةاحيائيمحمد مجيد كلمن تمام92627131841241001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحسين صبر جاسم بنين92628231842120021

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيعلي حسين عالء حسنين92629231841165010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيلحيدي مشير محسن دموع92630231842176005

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعجيل فرج هادي حسين92631231841019043

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة447.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعطشان حمزه فائق مؤمل92632251841122169

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيخنياب كاظم جواد نعيمة92633231842109189

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان محمد عباس اكبر علي92634241841203099

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائينايف شريف الرضا عبد رسل92635221842412016

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعباس مجيد محسن علي92636231841003047

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعطيه داخل رضيوي محمد92637221841039106

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيعلي عبيس خضير ناديه92638231842076033

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم علي رقيه92639231842087084

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيامريفج حمود علي احالم92640241842102003

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيجاسم عيفان حميد طيبة92641231842080060

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خليل صالح فاطمه92642111842217061

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيجبر تايه علي كرار92643231841006137

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيسلمان عباس محمد الهدى نور92644231842109195

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيكزار هادي علي ساره92645231842086047

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهادي حميد حيدر زهراء92646231842088122

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات التراث ثانويةبابلاحيائيعصمان محمد عامر حوراء92647231842148010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن جلوب كاظم حمزه92648231841020092

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيهضم كاظم نعمة احمد92649231841052003

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعبود حسين علي عبد غدير92650271842088110

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين حافظ الحسين عبد حافظ92651141841036001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيس محسن صباح رقيه92652231842090094

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعلوان جابر عالء يقين92653231842087277

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيراضي عباس فاضل فاطمه92654241842141071

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائياحمد جمال خالد احمد92655271841010007

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيغليوة مهدي صالح منتهى92656231842130046

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حوجي جاسم نوره92657241842220315

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيلفته خلف أياد زينب92658241842095055

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد تيمول حيدر علياء92659231842271218

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعلوان عوده الباري عبد مجتبى الحسن92660251841034006

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات االهلية السماح ثانويةالنجفاحيائيعبدالحسين يوسف موسى مريم92661251842106007

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان دخيل محمد فاطمه92662241842119157

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعبيس طالب علي حسن92663231841019026

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعبد علي محمد حيدر حوراء92664241742123028
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيهاشم علي حسين نورس92665241842167015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيطروال كامل صادق سراج92666231842187006

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعليوي ابراهيم محمد زينب92667231842123040

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيمرهون منديل ميري علي92668241841203128

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعمران مطر احمد علي92669231841007062

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسلمان حسن كريم عذراء92670251842059355

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيسلوم الهادي عبد فالح ضي92671271842089050

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيعبودي الكاظم عبد فراس الدين سيف92672271841030020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعبيد الحسن عبد حسين امير92673241841001032

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيرهيف كاظم يحيى أسامة92674221841306002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيحراوي عبيد ناظم كرار92675251841151104

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي مؤيد فرقان92676111842138015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيدشاش عودة فاهم زينب92677291842051145

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباده شاكر محمود رسل92678231842088092

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيجاسم حسوني احمد عبير92679271842057099

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعليوي كاظم ماهر رفل92680231842093031

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعذاب رياح رياض ايمان92681231842144009

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة434.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحسن سليم كاظم نبأ92682231842096063

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيفواز حميد حيدر يدهللا92683231851009087

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة487.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعيسى محي منتظر ضحى92684241852102044

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيياسر حسن توفيق حسن92685161851352257

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيبريسم عباس فاضل تبارك92686241852121010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد الصاحب عبد عالء صفا92687231852087040

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيابراهيم المهدي عبد صالح اسالم92688231852087002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة479.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد طالب كريم مرسلين92689231852088047

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة478.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيصافي منسي محمد زينب92690231852078033

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيجبر كاظم رزاق عفاف92691221852175012

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيكاظم جبار منعم مالك92692231852147023

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد محمد ليث احمد92693231851007002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة476.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عبود عباس ابتهال92694271852094001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة476.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلتطبيقيفريو عبد حسين بنين92695231852152004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة476.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيخلف كاطع حيدر هدى92696221852162033

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة476.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهادي حسن حيدر يوسف92697291851003240

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة475.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد دهر توفيق حسين92698161851355061

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة475.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيحمزه كاظم محمد ايه92699231852147005

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة475.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيمحمد الحسين عبد اياد دعاء92700231852147007

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيحسين رحيم اركان ايفان92701231852123005

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيناجي حسن عباس علي92702291851007126

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة473.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيناصر شناوة مهدي سجى92703231852078037

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة473.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيناجي صاحب قصي زينب92704231852140008

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة473.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيجاسم علي تحسين مرتضى92705291851151235

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعبيد ابراهيم ثامر زهراء92706231852078022

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعاشور شاتول حسين منتظر92707241851003081

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعبيد فاهم رحيم كاظم92708231751002098
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البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد جودي جبار فاطمه92709231852145022

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيجبار حسن فالح حسن92710231851028005

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقينور حسن ابراهيم احمد92711231851072001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة471.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيزبالة حياوي ناهض سجى92712231852080042

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيخضير حسين الزهره عبد رواء92713221852148010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيداهم محارب جبار حسين92714161851352258

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيحسون عبود عباس تقي محمد92715271851030075

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين فضل جبار تبارك92716241852114019

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيحسن حسين حامد زهراء92717231852172001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيجياد نعمه خليل غدير92718231852092068

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيالزم قاسم سعدون باقر92719281851008018

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين ناصر الدين عماد الهدى نور92720241852120049

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيداشر ابراهيم حيدر أبراهيم92721221851002001

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيكريم حميد محسن سجى92722231852092058

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيكاظم تركي فاضل فاطمه92723251852061015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيامين مهدي عبد زينب92724231852105017

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد ساجت كريم رقية92725241852123018

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيحميدي عبد حسين هاني92726231851201020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0المختلطة الضحى ثانويةبابلتطبيقيفليح حاتم حسن محمد92727231851218006

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيرحيم عباس الكريم عبد مرتضى92728231851067099

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيغصه تايه خضير مهند92729231851029038

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقينصيف عواد علي حوراء92730221852321010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيمهاوش ناشع ناجي زينه92731221852321017

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيعبد خلف زيدان احمد92732221851004004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيزبن حسين ناصر خلود92733291852067015

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيمحمد االخوه عبد خضر احمد92734231851002004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد تركي غانم حسين92735221851019020

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيغانم كاظم ماجد زهراء92736241752102028

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه صاحب صالح تبارك92737241852108009

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعلي محمد حمزه غدير92738231852100038

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيكاظم تركي علي اخالص92739231852077002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيعبد الزهرة عبد حامد ايناس92740241852100019

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيابراهيم عباس ابراهيم بارق92741231851018008

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيموسى رزاق ابراهيم محمد92742251851205097

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيموات محيسن عباس عالوي92743231851251174

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحمزه مرزه عدنان كرار92744231851002095

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حسين علي نبأ92745241852106049

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعبيد كاظم عادل انمار92746231852092007

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعبيد حسن فاضل احمد92747231851033004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيهاشم موسى حسن مصطفى92748271851151077

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيجدوع شاكر احمد فاطمة92749231852143022

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلتطبيقيجابر رزوقي وهاب علي92750231851036018

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم هندي يحيى سارة92751241852094013

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةتطبيقيخلف جبر قاسم احمد92752161851359003
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البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعلي حمزه حسن فالح92753231851042046

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي فليح كاظم زينب92754241852102035

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيشاكر حسن خضر الرحمن عبد92755231851005031

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان كاظم خميس بشرى92756221852170010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيرداد كاظم كريم يوسف92757231851007114

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيابراهيم خليل الستار عبد االء92758231852120002

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيموسى حسين حمود نور92759231852123031

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيعبيد علي حسين الهدى نور92760231852177012

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيتالي كريم حامد رسل92761241852093019

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر اوشيل علي ميس92762241852094021

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحنظل لفته حازم زيد92763161851300024

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيموسى عمران حسن العابدين زين92764231851251118

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة672.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيمحمد درويش محمد مؤمل92765231841023021

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة670.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسن أمير فاطمة92766141842078061

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة662.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيكاظم خليل اسماعيل لمى92767211842098084

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة658.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيعلي مرحب حسين حوراء92768201842109020

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة654.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطاهر حامد خلف باقر92769131841029013

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة653.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيرزوقي رشيد مجاهد احمد92770211841004011

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة648.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد ناهي رحمن بتول92771231842271043

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة646.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبربوتي محمد بهاءالدين فاطمه92772131842086064

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة646.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيغزاي عجالن مخلص افنان92773231842117010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة646.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيجبر كريم عامر فاطمه92774231842142155

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة645.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عباس ضياء البتول92775101842100010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة645.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيباجي عبيد علي انتظار92776271842056021

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة643.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين االئمه عبد علي زهراء92777271842056121

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة643.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيمحمد باوه خان ياسين دنيا92778231842121025

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة640.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيخلف ذهيب احمد فاطمه92779261842108081

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة639.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجعفر موسى العابدين زين عذراء92780271842056192

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة637.9للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحطحوط ناجي قاسم يوسف92781231841021092

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة636.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلي الجبار عبد عائد دعاء92782231842117046

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة635.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد حميد مجيد بنين92783251842084112

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة634.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيصالح هادي مازن علي92784211841003087

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة634.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيصالح حليم علي حسين92785231841020077

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة634.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود فيصل هيثم مريمان92786141842078083

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة634.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيحسن حنون سعيد فاطمه92787221842125153

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة633.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي محسن فالح زينه92788241842220401

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة632.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيزغير نصر عادل فاطمة92789161842215010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة632.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي تكليف موحان كوثر92790251842062593

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة631.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد محمد ناطق سجاد92791181841006042

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة629.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيأحمد نعيم حيدر حسين92792221841066006

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة628.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيجاري ثامر عامر عال92793211842173044

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة628.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيحسين علوان حسن لينا92794231842108042

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة628.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم مجباس محارب ايالف92795141842108008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة627.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعليوي كاظم احمد حوراء92796231842088064
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االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة627.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيناصر علي شنان محمد92797221841037064

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة627.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائياغظيه الحسن عبد حسين فاطمه92798241842220386

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة626.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحطوط والي محمد حسن92799221841001037

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة626.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر جالب محمد زهراء92800141842112031

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة624.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد الرضا عبد حسن علياء92801241842025018

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة623.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيلكطان درعان قيس علي92802221841006016

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة623.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيعيسى خيون كريم زهراء92803221842199017

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة622.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي صاحب ابراهيم رسل92804271842160069

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة619.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيرضا حسين عثمان ديرين92805201842136008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة619.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيعبود مانع دحام زينب92806231842085010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة619.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيكاظم حسن ماجد حوراء92807231842093028

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة618.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيناجي علي تحسين غدير92808231842123059

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة618.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن احمد ساره92809271842055118

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة618.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيحسن عبد نجم محمد92810231841010054

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة617.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجواد تايه فاضل نور92811231842087259

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة616.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيداخل حسين محمد حيدر92812261841016028

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة616.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعلي عبد خزعل حسين علي92813291841002111

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة615.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيجاسم كريم هللا عبد سجا92814211842173035

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة614.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيهاشم عباس شاكر زينب92815231842098059

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة613.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطليل ظاهر عجيل جاسم92816151841002008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة613.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحسين الزهره عبد علي زهراء92817231842123034

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة613.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائينجم محمد ستار تبارك92818251842058006

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة612.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد هاني رعد زهراء92819181842275040

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة611.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبدالكاظم مكي أمير92820251841031093

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة610.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيعلي جبار ستار بنين92821271842147006

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة610.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجبر كريم عريبي حسن92822251841122048

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة609.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيخلف سامي احمد الخيزران92823261842108008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة608.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيحسن المجيد عبد حسين محمد92824161841083027

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة608.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجابر جهادي حاتم فاطمة92825291842052200

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة607.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون نعمه ابراهيم ساره92826251842100408

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة607.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيصكر صحن العظيم عبد غدير92827261842106046

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة607.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيجالب الكاظم عبد فاضل همام92828231841166030

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة607.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيعلوان جاسم كريم ايمن92829231841031018

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة607.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيخضر ياس امين محمد فضه92830231842086071

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة606.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيحشيش علي محمد احمد92831221841021003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة605.8للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيابراهيم جبر هللا عبد مائده92832231842096059

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة605.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيكاظم عبدهللا كاظم عباس92833261841033054

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة604.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيموات حسن حسين عبير92834241842102090

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة604.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحنون جبار حمزه مصطفى92835221841002242

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة604.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعلي محيسن خضير هبه92836221842143180

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة604.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعلوان لعيبي محمد مالك92837231842119196

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطاحيائيغركان مالح ريسان اركان92838261841023003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكزار ناهي مهدي رسل92839291842052093

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيحمد لعيبي رحيم اية92840281842054006
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االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيالحسن عبد تركي عدنان محمد92841241841203170

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحركوص حمد العباس عبد كافي92842241842101054

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد ناظم ابراهيم92843241741039002

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة603.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيراضي محمد الرحمن عبد عباس92844281841001046

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن حبيب مظاهر سعاد92845241842120136

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيجاسم محمد سعد ايمان92846231842094005

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيكاظم علي عبد سامي هبه92847231842117151

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيمزعل عزوز مزعل علي92848231841043034

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمد كاظم محمد نور92849291842052250

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة601.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخالوي كريم الهادي عبد نجاح92850251841205245

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة601.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيالعيبي عبيس طالب علي92851241841027099

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة600.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحمود عالوي الحميد عبد بنين92852241842119030

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة599.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيسلمان ثامر كاطع بنين92853221842394011

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة599.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيعليوي حماي حسين كاظم92854221841259009

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة599.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحميد االمير عبد الحميد عبد محمد92855211841005101

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة599.0للبنين االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيبدر محمد جاسم حسين92856261841048008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة598.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعباس سعيد حسين بتول92857271842052015

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة598.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيمكطاف مهدي جواد حسن92858231841042022

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة598.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود أسعد مجول سالم92859181841002058

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة597.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخليف كردي فرحان محمد92860221841053094

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة597.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم لعيبي احمد مرتضى زينب92861141842110086

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عباس حيدر بنين92862241842114030

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيحسون عبدالحسن عبدالهادي حسن92863261841029003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيعطار كريم عامر سميه92864261842107064

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيخشان كيطان الحمزه عبد ساره92865291842051159

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي كاظم مثنى يعقوب92866241841008137

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيكاظم احمد وليد هبه92867231842104052

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0المختلطة الكرار ثانويةبابلاحيائيعليوي حسين علي زيد92868231841175004

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة596.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيخشلوك عباس رياض زهراء92869221842394024

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائينور فيصل موفق تبارك92870231842096021

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيحواس كميل زاهر كرار92871261841026034

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيابراهيم عوده حيدر زهراء92872261842107039

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيشمخي علي جميل حسن92873281841008007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيجبر ناجي مصطفى احمد92874261841036001

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة595.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيفنجان حميد محمود خلدون92875261841205010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة594.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيثجيل عودة صدام دعاء92876281842073007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة592.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيفليح هللا عبد رضا رقيه92877231852108018

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة579.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيمطر جعينه خشان سالم92878221851067042

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة567.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقيعبيس حسين صالح حسين92879231851025005

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة559.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيدخيل خنطيل حسين زهراء92880231852089015

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة547.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيحسن فليح ثامر بنين92881231852088010

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة546.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعطية كيطان محمد رفل92882261852110008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة537.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيمحمد مهدي صالح ازهر92883251851016003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة523.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيسلمان حافظ كاظم مصطفى92884231851023023
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االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة522.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيعبادي سرحان حربي رقية92885231852120013

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة520.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيزنيهر عطيه خميس قاسم92886221851076039

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة519.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيكاظم الحسين عبد علي نور92887231852088057

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة516.0للبنين العباس ثانويةكربالءتطبيقيفرحان عكماش علي حسن92888271851043003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة515.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جبار علي اسماء92889241852121002

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة515.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيحمادي جاسم عماد بدور92890231852108004

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة515.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد الرضا عبد اسعد ميس92891231852092082

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة515.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيراشد وناس محمد فاطمه92892231852128012

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة515.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان عكلة محمد حيدر92893221851004022

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيردام عباس راهي زيد92894251851009061

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيعوده ضاري حسن زينه92895231852089026

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيعباس محمد اسد زهراء92896231852120014

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة512.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جواد عباس حوراء92897231852078017

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة509.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيجياد جبر فارس جواد92898231851006012

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة508.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي بدن نعمة مؤمل92899161851030105

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة507.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيكاظم هادي حسين احمد92900231851061003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة507.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم سرحان زمان فاطمه92901241852102054

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة503.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيفليح حسين عباس غدير92902231852117033

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة502.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعوده علي حسين علي92903231851005035

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيعمران ابراهيم فاضل حسين92904231851028007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة499.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيمحمد علي حاتم حسين92905231851050006

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة499.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيابراهيم علي محسن حسين92906231851029008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار عباس باسم علي92907241851017051

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة495.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعزيز عبد ميثم تمار92908291851003039

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة495.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيقاطع كريم حسن رسل92909231852123009

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة495.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيسلطان عبيد مسلم احمد92910221851096005

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيشاني مزعل احمد مصطفى92911261851003050

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيزمزير طروم حيدر علي92912121851030069

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحسن كاظم حسن امير92913251851150034

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيخضير عبيد قيس تبارك92914231852114014

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعزيز حاتم عزيز احمد92915231851003007

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيمزيد الجليل عبد اياد سيف92916231851029016

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيحاجم صاحب كامل علي92917231851068050

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيصليل علي وسام داليا92918231852134014

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحيدر يونس عبدالحسين مرتضى92919161851301077

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيجخيور عبد علوان احمد92920221851013003

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيحسون رفيق ضياء ضي92921231852142041

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة490.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيامين حسين ليث احمد92922231851041002

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة609.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيجواد حنتوش سليم سعد92923231841067040

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة587.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيشمران علي محمد امير92924231841019015

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة587.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائينجم كريم معن امير92925231841042015

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة575.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد كاظم رواء92926231842183016

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة571.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيمجيد حسين علي غدير92927231842078056

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة566.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمرزوك نوري فالح فاطمه92928231842142157
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البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة565.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجواد كاظم سليم زينب92929231842271152

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة559.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيهادي مجهد حميد مرتضى92930231841022042

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة557.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجواد العظيم عبد مشتاق ميس92931231842087237

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة553.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيجاسم حميد جعفر سامر92932231841006065

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة552.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيحميد جاسم محمد مصطفى92933231841031106

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة551.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي حسن فالح حسن92934121841026025

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة550.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيمرزه محمد عباس حسين92935231841251064

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة549.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيصبري سعدي بهاء حسين92936261841012025

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة548.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيصادق فوزي عباس فاضل92937101841025006

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة547.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمزه خضير طارق مصطفى92938231841020279

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة544.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهادي تركي مهند رقيه92939231842088104

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة541.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيشمران حسين سرمد هاجر92940231842102043

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة540.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحمزه كاظم احمد علي92941231841044036

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة540.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيغازي فرهود عباس االء92942231842109008

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة540.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين علي لؤي نبأ92943251842100645

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة538.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد كاظم حوراء92944231842183009

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة534.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائينعاس الجليل عبد محمد امير92945231841161003

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة531.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعلوان الحمزه عبد جبار علي92946231841006096

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة524.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيعبدعلي عبيد مهدي عال92947271842071040

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة523.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسون رزوقي ماجد ايه92948231842087029

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة522.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمحمود مجيد عامر يوسف92949231841020326

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة522.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح احمد علي92950231841067051

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة521.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحسن رسول ميثم كرار92951231841047077

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة520.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم حسين سجاد92952231841008071

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة516.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم نهاد ختام92953231842092046

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة516.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم جواد شيماء92954231842092111

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبيس هادي مرزه فاطمه92955231842090234

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة512.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيخميس ضاري عبيس كرار92956231841206031

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة512.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعلي قاسم حسين رقيه92957231842127023

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة512.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيجواد هاتف كريم الرحمن عبد92958231841172021

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة511.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعلوان حسن حسين غفران92959271842081046

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة510.0المختلطة التسامح ثانويةبابلاحيائيعبيد خوام حمزه فاطمه92960231842192010

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة508.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيعلي عبد محمد ضياء زينب92961271842101016

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة508.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيجعفر مهدي عامر علي92962111841037061

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة507.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم حسين حميد ايمان92963231842271033

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة506.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائييوسف سعيد محمد حازم عفيفه92964231842088217

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة506.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيادريس محمد حسين شروق92965231842126051

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة505.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائينعاس الجليل عبد محمد هللا عبد92966231841161014

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة504.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمسير ابراهيم مضر محمد92967231841008153

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة502.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلاحيائيالساده عبد طراد جواد عقيل92968231841050015

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة502.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخليفه راضي عادل روان92969121842095016

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيمحمد دليمي حمود سجى92970231842145057

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيمزبن جاسم حمزه امير92971231841255015

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحازم محمد زاهر نبأ92972231842127055
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة500.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس كاظم ماجد الحسن نور92973111841017039

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعبد جبار احمد مينا92974231842127053

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر هللا عبد عباس مرتضى92975141841182033

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد حربي داخل فاطمة92976231842271231

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحمادي عباس حسين علي محمد92977231841012118

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحسن عبيد جعفر امنه92978231842137001

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة496.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيسلمان الحسين عبد عالء زيد92979231841012041

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة495.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدهللا اسماعيل رعد مهدي92980231841252160

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة494.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيياس سعدي وسام غيث92981101841048016

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة493.0المختلطة المدائن ثانويةبابلاحيائيخشان جاسم رياض فاطمه92982231842184007

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم يحيى سعد علي92983231841252091

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيالعزيز عبد كاظم عالء مهيمن92984231841067094

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة491.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر مهدي محمد سجاد92985141841022026

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيشلغم علي عيدان بنين92986231842121018

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبيد شعالن حيدر غدير92987231842087182

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة489.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائينادي عبيد عادل فاطمه92988231842087200

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة487.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاشم نوري اسعد طيبه92989251842062462

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة486.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد سامي عادل حيدر92990251841044074

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة486.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيلطيف العباس عبد حيدر نهى92991231842127059

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة486.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيحميد الزهرة عبد سمير حيدر92992271841006007

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيحسين زيد عبد صالح باقر92993271841010025

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيقاسم حسين عماد آيه92994211842290006

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيعباس خضير حيدر رؤى92995251842086024

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة484.0المختلطة االنبار ثانويةبابلاحيائيعبد عباس سمير عباس92996231841217010

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيعاصي جياد حامد حنين92997231842104011

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد كاظم مهند علي92998101841014043

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعنبر محمود كامل علي92999231841005114

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيمنون عباس مهدي حمزه93000231841019044

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائينصر المجيد عبد نصر شهالء93001231842079026

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة482.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيماضي عبيد رحيم فاطمة93002231842271232

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبد مطشر حمزه زهراء93003231842092072

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة475.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسن الرزاق عبد حسن مجتبى93004221841002200

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة473.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد كاظم هاجر93005231842086087

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيابراهيم محمد حسين احمد93006231841183001

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة467.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيالكريم عبد فهمي عادل سلوان93007231841008078

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائياحمد جبار سلمان بنين93008231842108012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيمرزه محمد ساجد جوالن93009231842118009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمود جاسم مؤيد تبارك93010231842087054

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيحسين خليل غضبان ضحى93011231842107029

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي كاظم عدنان اطياف93012231842142004

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنين البشائر ثانويةبابلاحيائيمظلوم الكاظم عبد جواد علي93013231841028014

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيعباس عبد هادي فاطمه93014231842076027

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد زيد عبد محمد منتظر93015231841005173

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين عليوي عباس محمد93016231841020246
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الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمروان عبيد سايج عباس93017231841005085

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحظي شاطي هاشم انمار93018231841005028

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0الخارجيونبابلاحيائيعلي الحكيم عبد قيس علي93019231841400047

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم جمال باقر93020231841178004

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيعبود جهادي مهدي زينه93021231842139027

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيناصر مكي خالد نرجس93022231852092084

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيحمود محسن رزاق تيسير93023231852087012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعبد كاظم عماد محمد93024231851007084

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيبوهان كامل راجح بدر93025231851252005

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة469.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيجاسم النبي عبد حيدر زينب93026231852183008

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيخلف جعفر صادق زهراء93027231852100025

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة466.2للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحسون عبد سجاد ايهم93028231851021008

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة466.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيكاظم يحيى مدلول احمد93029231851069004

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيعبود طاهر آحمد طه93030231851212009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيحمدي كاظم منير ضياء93031231851041018

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة462.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيتومان عناد حامد دعاء93032231752119023

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحسان محمد فاضل زهراء93033231852124023

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم علي محسن فاطمة93034231852127050

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيرزوقي محمد جاسم زينب93035231852087025

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقينجم كاظم زيدان ضحى93036231852078042

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمجدس نايف سامي مياسه93037251852062100

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلتطبيقيحمود كاظم محمد ايات93038231752133003

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيحسين علي عيدان نورس93039231852180006

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيجاسم حمزة محمد فاطمة93040231852109055

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيمسير شدهان الكريم عبد علي93041231851012035

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيكاظم حسين علي رسل93042231852143009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقياحمد حسين عماد مريم93043231852086053

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيالحكيم عبد الحميد عبد حامد زيد93044231851004035

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة454.1للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيعبد سليم ثائر حسنين93045231851021012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيبديوي حمزه حسين عذراء93046231852088037

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيزامل مجيد صدام رانيا93047231852108013

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيحسن فليح الحليم عبد زهراء93048231852107012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكريم محمد باسم زهراء93049231852086025

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلتطبيقيمهدي صادق محمد جعفر سرى93050231752146006

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعبود محمود عقيل سجاد93051231851007035

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة451.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيجمعه محسن حسن ايات93052271852089007

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة451.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيجبار عباس مهنى مثنى93053231851043038

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة451.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيهاشم يوسف حكيم يوسف93054231851067116

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيهادي االمير عبد علي مصطفى93055231851067107

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيناصر عليوي محمد فاطمه93056231852092077

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيعبيد عباس عامر غفران93057231852113027

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيحمود جاسم علي زهراء93058231852088025

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيأمين مهدي مرتضى زهراء93059231852102011

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعمران كاظم فراس الهدى نور93060231852142059
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الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة449.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيخريبط ميزر حيدر آيه93061231852121005

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيالرضا عبد محسن كاظم قاسم93062231851068036

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيسعد نعمة مسلم زيد93063231851061015

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيهاشم كاظم علي زينب93064231852118009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيشدهان جاسم عبيس وائل93065231751206017

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيعلوان عبد مكي زينب93066231852080038

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعبيس حسين رزاق سرى93067231852078038

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة447.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيناصر ابراهيم رياح ليث93068231851002101

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة447.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمهدي صالح امير علي93069231851003071

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقينجم هليل عالء منتظر93070231851251279

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي محمد يحيى راسم احمد93071231851251024

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيناصر عليوي احمد علي93072231851008049

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيزايد حسن حسين شفاء93073231852123014

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيجعفر راضي سالم حيدر93074231851046012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيعبيد عبادي نعمان فاطمة93075231852109056

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة446.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيحمزه جاسم محمد علياء93076231852102022

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيجابر الحسين عبد هيثم زيد93077231851007032

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيناجي حسن صباح ضحى93078231852088034

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيحسن هادي قاسم زينب93079231852089024

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيمهدي جبر كاظم نغم93080231852088054

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيعبيد حمزه فارس حسين93081231751014014

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعبود محمد حميد فاطمه93082231852271064

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيافندي كاسر غالي زهراء93083231852080027

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيمحمد عبد حسن زينب93084231852141009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيعلي محمد علي ورود93085231852149022

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعليوي عبدالحسن عايد الحسن عبد93086231851003063

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعباده فاضل ماجد محمد93087231851006075

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمطر حمزه قاسم محمد93088231751003093

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيثامر هادي صالح مهدي93089231851012051

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيلفته مبادر كاظم سرمد93090271851013070

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحسون زغير كريم امير93091231851003016

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيدحام راضي ياسين طيف93092231852144023

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد جواد عماد سهى93093231852127042

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيجرميخ محين كاظم حسن93094231851067021

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةبابلتطبيقيحسين ناصر حسون حيدر93095231851260012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيخضير هادي كريم شهالء93096231852271048

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيعبيد سعيد ابراهيم حسين93097231851204004

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة441.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمحمد علي امير انعام93098231852087005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة553.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعبود محسن كريم تبارك93099231842149005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة545.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيبلوش هللا عبد كامل تبارك93100231842212004

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة521.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيغزاي احمد محمد علي93101261841012093

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة485.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائياسماعيل عجه عامر رفل93102231842078028

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيياسين علي االمير عبد هللا عبد93103101841026128

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة478.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيهاشم قاسم منتظر االء93104271842055006
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعيسى موسى كريم همام93105251841200113

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة472.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيلونه مهنه جندول ساره93106231842092098

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة465.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسين عيسى محمد93107251841205179

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة463.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكاظم الحسين عبد ثامر صفا93108231842087164

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0المختلطة النخيل ثانويةبابلاحيائيصالح عباس الكاظم عبد تهاني93109231842211006

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمزهر طاهر وصفي حوراء93110231842087070

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيكاظم ابراهيم خليل سمية93111231842081042

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد عباس زنان شاه93112231842118035

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيجاسم عودة نايف سماح93113231842106031

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيضاحي عطا محمد امنة93114101842119006

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة450.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيعباس عبيد حمزة زينب93115231842080044

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة447.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيجواد الشون ابو باسم هللا عبد93116241841011041

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة445.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين غالي رزاق هادي93117251841150415

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيشلش مذكور منصور الحسن93118271841013005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيدريب هللا خير مهدي سجاد93119231841042051

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة442.0الخارجياتالنجفاحيائيراضي خضير صبحي صابرين93120251842401030

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن قيس حيدر قيس93121111841032054

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيسعود بندر حنظل رفل93122271842096010

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيناجي هاشم علي رسل93123231842271111

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة438.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعبد زيد عبد عباس منى93124231742145095

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالساده عبد حميد محمد رسل93125241842114077

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائينصيف جوار حيدر مريم93126221742203079

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيموسى الحسين عبد االمير عبد هبه93127241842220318

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيحسين موسى حسين علياء93128231842111044

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد نعمه مطر هيلين93129231842271328

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيحمزه محمد وسام محمد93130231741075028

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيشطنان محمد منير حوراء93131271842079025

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي نعمه عايد ضحى93132241842114171

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيجاسم انصيف احمد صفاء93133231841191031

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيسلمان حسن فالح رسل93134231842212006

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة434.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبد نعيم ضياء ريام93135231842142077

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة434.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجمعه كريم عقيل مصطفى93136131841041035

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة434.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيهاني مكي سالم زهره93137231842087120

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة434.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلاحيائيابراهيم مهدي فالح والء93138231841250011

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيعبد حسن عباس زهراء93139231842091021

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيمحمد محسن هادي ايات93140231842112002

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيعلي حامد ماجد دالل93141261842173003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيجاسم حبيب احمد فيد93142231842114081

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ناصر هاتف محمد93143241841203175

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة433.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد عوده حميد عباس93144141841021061

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعبيد منغر مؤيد عال93145231842108033

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنات االهلية االميرات ثانويةالديوانيةاحيائيالرضا عبد خليل حسام زهراء93146241742125002

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفاحيائيمطلك علي عباس علي93147251841013013

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر مهدي هاشم93148251841031895
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيمطوح منادي اياد زهراء93149241842094053

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنين االهلية الشروق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار ثامر حيدر ضرغام93150141841052005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةقار ذياحيائيجبر شمخي علي كرار93151221841316013

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبود سعود أبو جابر نهى93152231842271282

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة432.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيعودة كاظم كريم ختام93153231842168008

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد لؤي فاطمه93154231842140033

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيعباس ابراهيم الكريم عبد ثريا93155231842151004

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيكاظم حاتم عقيل بنين93156221842109013

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيطاهر كاظم جليل صادق93157221841096030

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمزعل حامد جبار حامد93158121841032015

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجله عمران حسن زينب93159231842124038

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة431.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد الجليل عبد جمال بنين93160241842123016

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيكحيط عبد عباس محمد93161231841018017

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيهاشم مهدي صالح محمد93162231841167024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائياالمير عبد محمد سعد زهراء93163231842092075

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيشعير لعيبي السالم عبد مكاسب93164231842089105

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيدحام الزهره عبد بشير خديجه93165241842111028

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيمظلوم عبيد علي حسين93166231841165011

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعكروك الكاظم عبد حسين ازهر93167231841169013

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة430.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائييوسف جري جليل فرقد93168251842122136

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيسعدون مهدي صالح مسار93169231842130045

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيبجيه حسون عباس مريم93170231842149029

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيداود احمد سلمان شهد93171231842105024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكاظم علي حسين لبنان93172231842142163

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعباس حسين علي محمد93173231841012117

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيابوالسود عويد كرار نوفل93174231741018029

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة429.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيحسين حمزه سالم فاطمه93175231842177025

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيفرهود مجيد شعبان فاطمه93176231852105033

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيمكي سالم ستار كلثوم93177231852145024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة474.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيالكاظم عبد نور صباح زهراء93178241852114046

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة473.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعودة مسلم عبد حسن روان93179231852127022

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة470.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيطعان عباس سامي حسين93180271851009027

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة464.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيمنكاش كاظم هادي حيدر93181231851030010

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيمحسن محمد سالم زهره93182231852172003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيرحمن الهادي عبد جفات هاجر93183241852142017

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيحمد كاظم حسن رحاب93184241852119024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيناصر ديوان فرج حسن93185241851005017

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيحسن فهد صبار ضياء93186271851046053

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيمحمود سليم عماد زهراء93187231852271030

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعباس طاهر حيدر أيات93188231852091003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة460.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيحمزه مرزه لفته سجاد93189231851069029

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيكريم مهدي فالح رامي93190231851020036

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيكاظم رزاق حيدر دعاء93191231852100016

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0الخارجيونبابلتطبيقيعلي حسين محمد الباقر محمد93192231851400019
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيعباس كاظم امين بدور93193231852092011

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة459.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيقاسم احمد جاسم محمد93194261851005062

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيعبود سعيد محمد ايه93195231852088009

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيعالوي محسن سلمان محمد93196231851068041

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيعباس حسن الحسين عبد غيث93197221751021104

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة458.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيرزوقي هوبي قاسم فاطمه93198231852124043

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيمحسن كريم حاتم زهراء93199231852224002

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيحسين محسن خضر حسنين93200231851041008

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيعيسى كاظم حيدر فاطمة93201231852109052

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيسلمان عبد علي محمد93202231851061035

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد حسين ياسين بنين93203231852092018

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين حمزه سلمان زينب93204241852102034

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعباس مهدي صباح جيهان93205231852078013

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيجياد محمد حيدر رسل93206231852108014

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة457.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم صادق فاطمة93207231852115029

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيمحسن الحمزه عبد محسن طيبه93208231852124036

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيعذاب حسن مصطفى مقتدى93209221851065043

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحمزه هللا عبد علي زينب93210231852090024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحمزه عامر حبيب هبه93211231852271085

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعاكول عبدهللا حسن احمد93212231851033001

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيحمزه طعمه عماد اسراء93213231852142003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة456.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيمحمد هادي عباس امير93214231851046006

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيطاهر مراد حازم مراد93215271851021050

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيحمد جبار جليل انوار93216221852162002

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعبيد طالب حسن نور93217231852090051

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيبنيان فيصل عقيل رواء93218241852020004

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيمكي هادي حسن زهراء93219231852108020

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة455.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيحسين ابراهيم علي بنين93220231852120005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيلفته حمزه كريم امير93221231851033007

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيشاطي علي حيدر حسن93222231851018009

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيسلمان محمد الحسين عبد زينب93223231852078028

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيصعيب سايب علي ماهر93224231851212016

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيواوي ماضي احمد الهدى نور93225231852121046

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقياالمير عبد كامل عامر ختام93226231852143007

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة454.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد كريم زهراء93227231852142026

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود الحسين عبد حسن دعاء93228241852102016

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيكاظم حمزه حامد محمد93229231851003098

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيعبود علي محمد حسن سجاد93230231851016011

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيخنجر عباس علي سيف93231231851012023

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيحميد حسين كريم غدير93232231852102024

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيهادي علي محمد باقر محمد93233231851003097

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيحمزه الرحيم عبد الحي عبد زينب93234231852142031

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيغالي مهدي عائد حسن93235291851004035

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيحسين ناجي علي ياسر93236231851005058
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد صالح حيدر زينب93237231852145014

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة452.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيكاظم شعالن احمد مصطفى93238231851006081

الطب كلية/نينوى جامعة696.5للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيحمودي اسماعيل معتز فاطمة93239171842266047

الطب كلية/نينوى جامعة695.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيسالمه فخري سمير رفل93240201842106030

الطب كلية/نينوى جامعة695.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيمحمد محمد نوزاد زينة93241201842382017

الطب كلية/نينوى جامعة695.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهالل حسن هللا عطا هاجر93242171842232310

الطب كلية/نينوى جامعة693.8للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمصطفى اسماعيل موفق ريم93243311842047082

الطب كلية/نينوى جامعة693.8للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحمدو يونس ثامر ريم93244171842268062

الطب كلية/نينوى جامعة693.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد فخري اياد أية93245171842233014

الطب كلية/نينوى جامعة693.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم علي محمد حسين علي93246171841022116

الطب كلية/نينوى جامعة693.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي حازم معن نور93247171842233179

الطب كلية/نينوى جامعة693.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد فواز ايه93248171842233042

الطب كلية/نينوى جامعة693.3للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيجاسم عبدهللا وائل بكر93249171841212011

الطب كلية/نينوى جامعة693.3للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيفتحي الرحمن عبد خالد الرحمن عبد93250171841022088

الطب كلية/نينوى جامعة693.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعمر حازم محمد زهراء93251171842233092

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعمر صبحي كمال آمنه93252201842398002

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيخضر درويش حسن طارق93253201841003029

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمود عزيز قادر القهار عبد93254201841030037

الطب كلية/نينوى جامعة693.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيموسى ابراهيم نوح رويده93255131842244006

الطب كلية/نينوى جامعة693.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيداود غانم ماهر هند93256131842240012

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمد علي فرات علي93257311841024118

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيهللا عبد حامو شمو فرحان93258331841051018

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين سلطان هيثم ديانا93259171842357081

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيخليل ابراهيم ثائر االء93260171842268005

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيفتحي علي محمد فراس جنة93261171842262022

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيهاشم هللا وعد عمار مريم93262171842290209

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر اسعد آيه93263171842294006

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيسليمان خضير ابراهيم شيماء93264171842290157

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمود طارق رغده93265171842290104

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيفتحي النافع عبد احمد زينه93266171842288164

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمسير صبحي يوسف إبراهيم93267171841026003

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعبد سعيد محمد سعد عال93268171842232225

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيشاكر قاسم ليث بتول93269171842235050

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح سعيد عمر93270171841017198

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد اسماعيل ليث اسماعيل93271171841186018

الطب كلية/نينوى جامعة693.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائياحمد قادر محمد زيتون93272201842382016

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيشريف ايوب كامران ايمان93273201842140012

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيفريق اديب السالم عبد النا93274201842138062

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين علي حسين93275171841011091

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمحمد حمد جاسم محمد93276171841009101

الطب كلية/نينوى جامعة693.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا جار فارس ليث93277171841008181

الطب كلية/نينوى جامعة692.9للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد هللا فيض افان93278201842180003

الطب كلية/نينوى جامعة692.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود محمد سالم مصطفى93279171841022183

الطب كلية/نينوى جامعة692.8للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هللا وعد ثائر احمد93280171841011018
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الطب كلية/نينوى جامعة692.8للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمد رضوان نبأ93281171842286346

الطب كلية/نينوى جامعة692.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد قاسم ازهر قاسم93282171841022135

الطب كلية/نينوى جامعة692.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد عبد احمد93283171841022022

الطب كلية/نينوى جامعة692.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمصصطفى السالم عبد عمار سما93284171842233117

الطب كلية/نينوى جامعة692.4للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيداؤد الدين كمال قصي مروه93285171842268132

الطب كلية/نينوى جامعة692.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيقاسم هللا وعد محمود زهراء93286171842233093

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيحسن  فتحي علي  آمنه93287171842249002

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد طلعت زينب93288171842244024

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيابراهيم يوسف نور محمد سكينه93289171842261041

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحامد يونس الدين عالء زبيدة93290171842268066

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيعزيز علي احمد هيثم93291171841364067

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلي صالح مهدي اسراء93292331842040016

الطب كلية/نينوى جامعة692.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيمحمد علي مهدي رضاب93293311842001007

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيخلف حمدان محمد ساره93294201842118088

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائياحمد جاسم محمد سجى93295201842109038

الطب كلية/نينوى جامعة692.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد ادهم اياد محمد93296201841308020

الطب كلية/نينوى جامعة692.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيرشيد محمد هللا عبد محمد93297201841308023

الطب كلية/نينوى جامعة692.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد رفيق حمه محمد ابراهيم93298201841303005

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيايوب احمد عامر محمد93299171841017254

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيشيت مجيد ادريس احمد93300171841005006

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد مجيد صبري ماهر93301171841147030

الطب كلية/نينوى جامعة692.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمود فاضل سعد رفل93302171842233086

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيملو حسين حاجي عمر93303171841157053

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيطه حمد حسن حذيفة93304171841028062

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييحيى محمود احسان رحمة93305171842294081

الطب كلية/نينوى جامعة692.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيشاهين شيت فارس شيماء93306171842286238

الطب كلية/نينوى جامعة691.9للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم قتيبة جاسم93307171741008064

الطب كلية/نينوى جامعة691.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد انور فيصل متاب93308171842233154

الطب كلية/نينوى جامعة691.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم خليل الرحمن عبد93309171841022089

الطب كلية/نينوى جامعة691.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعبد سعيد محمد رعد حارث93310171841022042

الطب كلية/نينوى جامعة691.5للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد طه قصي بالل93311171841013021

الطب كلية/نينوى جامعة691.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمسلم طارق مهند محمد93312171841022173

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمنصور حمود احمد ريم93313171842302070

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعمر خليل محسن هند93314331842040154

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةدهوكاحيائيابراهيم علي نواف اميمه93315331842041003

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيخضر حسين الرحيم عبد سهاد93316311842047112

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم سلمان داود حيدر93317171841017088

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيامفضي عالوي صبحي بيداء93318171842357058

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيسليم محمد سالم عمار سارة93319171842297070

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم احمد سجى93320171842288179

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمد سمار وليد ايهاب93321201841030019

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيفتحي صالح بدري سامر93322171841351064

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد اسماعيل ياسين زهراء93323171842357114

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيسعيد الخالق عبد معتز زينب93324171842302086
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الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيصالح حسين امين شهد93325171842363022

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعيدان احمد خالد منار93326171842232268

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين كنعان دينا93327171842286133

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسلطان فتحي هللا وعد حال93328171842296043

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود حسن سعد هالة93329171842286379

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعباس الياس هاشم حسين93330171841080067

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيصالح خلف محمد الرحمن عبد93331171841039019

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيامين علي ياسين احمد93332201841001029

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياسماعيل محمد الغفور عبد مصطفى93333201841001229

الطب كلية/نينوى جامعة691.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد حسن رغد93334201842282180

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد اسماعيل آيه93335201842130002

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للنازحين خلدون ابن ثانويةكركوكاحيائييعقوب سعيد اسعد سعيد93336201841063008

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيحميد شعيب احمد سرى93337201842131014

الطب كلية/نينوى جامعة691.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد عدنان أيه93338201842331011

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسين الياس فارس الرحمن عبد93339171841008100

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائييونس الياس احمد ياسين93340171841007167

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسين ابراهيم احمد هيام93341171842231294

الطب كلية/نينوى جامعة691.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيابراهيم صبار عباس عشتار93342171842231203

الطب كلية/نينوى جامعة690.9للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيسليمان نعمت علي مصطفى93343311841024178

الطب كلية/نينوى جامعة690.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم هللا عبد حيدر محمد93344171841022154

الطب كلية/نينوى جامعة690.5للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالياس وهب يلماز ابرار93345171842286003

الطب كلية/نينوى جامعة690.4للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد جبار يلدرم امنه93346201842116008

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة574.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيعلي يوسف هاشم اية93347171852237011

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة563.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيسليمان صبحي مثنى احمد93348171851028019

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة552.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيالكريم عبد ادريس عدنان محمد93349171851143174

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة548.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقييونو اسحق صليوه رنا93350171852247009

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة541.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيحسن يونس مروان مصطفى93351171851024086

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة534.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيامين عبدالوهاب ماهر يوسف93352171851012187

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة533.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد يونس ناظم لبنى93353171852249019

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة532.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقييونس هاشم نشوان احمد93354171851023027

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة531.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل خليل عماد مصطفى93355171851017275

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة527.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسين ريثم احمد هللا عبد93356171851011092

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة677.2الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسن عزيز محمود سراء93357171842318037

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة677.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيهللا سعد غانم عثمان طيبه93358171842302102

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة662.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكاحيائيابراهيم خليل مثنى رضاء93359331842062019

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة660.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيياقو عزيز عماد ماريا93360331842044016

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة656.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسليمان محمد سليمان زبيده93361101842091038

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد سعد سيف93362171841351069

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيدايح سليمان المهيمن عبد سميره93363311842080035

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة648.3للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد غانم سنن93364171842286224

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة648.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد القادر عبد حازم محمد93365171841013059

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة647.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائييونس احمد رياض براء93366171842294048

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة647.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد احمد صابرين93367131842242008

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة647.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيفتاح عبد عمار ايناس93368171842297023

2889 من 2122 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة646.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيياسين الرزاق عبد نزار امنيه93369171842233031

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة646.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيتوفيق هللا عبد توفيق هللا عبد93370171841013040

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة645.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيخليل يحيى محمود زهراء93371171842291092

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة645.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياسماعيل هاني عماد ايه93372171842294042

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة645.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخلف عواد المحسن عبد امال93373171842273027

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهاشم المحسن عبد بشار زينه93374171842294135

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد حسيب بسام جواهر93375171842233062

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمود فتحي خالد بسمه93376171842321053

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمد الغني عبد وفير الرحمن رحمة93377171842279028

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيجاسم يوسف باسل محمد93378171841028204

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيابراهيم عبد علي مؤمن93379171841008183

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة642.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين عماد تبارك93380171842290060

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة642.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد يوسف نوري جوانه93381311842043006

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة642.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيكوركيس دانيال عامر عادل93382171841067032

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة642.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي رمضان زينب93383171842040011

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة641.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعلي عبد ناظم امجاد93384331842040020

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة641.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيجاسم سالم عدنان ايمان93385171842274042

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة640.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم مروان يمامة93386171842231298

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة640.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمجيد هاشم اسعد تبارك93387171842290058

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة639.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيذنون شاكر حازم غفران93388171842273133

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة638.7للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيحسين حسن عمار حسين93389331841061003

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييونس حكمة الوهاب عبد عثمان93390171841022113

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيداود هشام زيد ربى93391171842233077

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيياسين صديق ياسين صديق93392331841013011

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيرشيد سهام رعد ساره93393171842321157

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائييوسف سالم فوزي اسراء93394171842285008

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيسليمان الرحمن عبد سالم تقى93395171842290062

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالغني عبد رامز لؤي مصطفى93396171841186100

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحمادي جاسم محمد ايالف93397171842235041

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة636.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم احمد فاطمه93398171842292071

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة635.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياسماعيل حازم عمار نور93399171842357240

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة634.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيجاسم الستار عبد عدي غسق93400171842290177

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة634.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد الجواد عبد عمار العزيز عبد93401101841026121

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة633.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيسليمان احمد رضوان مسرة93402171842268142

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة633.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم علي ساره93403171842290142

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان رشيد خالد دانيا93404171842233068

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيجميل يونس هاني ريما93405171842232135

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائينور محمد غانم علي هاجر93406171842280251

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيذنون محمد الكريم عبد آمنه93407171842288002

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيحامد طارق رائد يحيى93408171841013076

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة632.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد عبد حازم زهراء93409171842231115

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة631.2للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد مصطفى محمد طارق مصطفى93410171841011328

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة631.2للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيحامد السالم عبد عمار امنة93411171842262011

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة630.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد محمود شهد93412171842286237
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والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة630.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيجاسم فاضل عباس دالل93413171842273068

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة630.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيذنون الرحمن عبد ذنون الرحمن عبد93414171841011145

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة629.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم وليد شهد93415171842273117

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة628.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييحيى شاهين حارث همام93416171841011357

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة627.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحمودي اسماعيل سالم نبأ93417171842294234

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة627.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيسليم نجيب ساهر مريم93418171842249053

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة626.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد المنعم عبد علي محمد بتول93419171842233045

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة626.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد محمد زهراء93420171842301074

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.6للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيمحمود فتاح محمود زهراء93421331842040075

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعبار بجاي طه وزيره93422171842294270

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد زكي خالد براء93423171842231056

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد إسماعيل عامر مصطفى93424171841026303

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة586.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد فاضل احمد الكريم عبد93425171851009060

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة573.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيفتحي خليل ابراهيم عبيدة93426171851012083

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة571.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيعبدهللا ذنون سبهان فاطمة93427171852323012

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة563.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيقاسم يونس السالم عبد محمد93428171851008115

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة561.0للبنات القادسية ثانويةنينوىتطبيقييونس احمد ضياء زينب93429171852299015

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة557.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد حازم علي محمد اية93430171852323005

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة555.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيداؤد سليمان هللا وعد اية93431171852285012

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة554.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حسين معتصم محمد93432171851005120

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة551.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيذنون غازي فواز احمد93433171851008019

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة547.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيمحمد عبدالقادر محمد نورهان93434171852321073

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة539.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرختطبيقياسماعيل فاضل الرزاق عبد احمد93435121851024001

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة536.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم غانم األمير عبد مصطفى93436171851001155

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة531.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلتطبيقييحيى صديق يحيى مرح93437311852058018

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة529.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيحمد يونس هاني آيه93438171852302002

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة527.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيعلي حامد احمد مصطفى93439171851007098

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة525.0للبنين االهلية الفجر ثانويةنينوىتطبيقيقاسم علي محمد حسين عبيده93440171851213003

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة525.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىتطبيقيمحمد دارا محمد هدى93441211852290017

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة680.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد مظفر عابد رفل93442171842357098

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة679.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيجرجيس طاهر معن بالل93443171841022037

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة679.1للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسليمان المجيد عبد صهيب حسان93444171841022049

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة678.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيسليمان الرزاق عبد مهند هالة93445171842268166

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة677.8للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيرديني هذال اياد أنس93446171841022002

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة677.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيجرجيس طاهر طيب محمد بدور93447171842233046

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة673.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعبد أشكر علي معد93448311841024188

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة672.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيرؤوف هاني فارس زينب93449171842231126

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة672.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان يوسف يعقوب آمنه93450171842233010

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة669.4للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد مزيد هشام تماره93451171842357062

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة669.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائييونس احمد ضياء هاجر93452171842299110

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة668.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسن اسماعيل يونس براء93453171842233048

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة668.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيذياب محمد ذياب محمد93454171841011267

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة666.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيصديق حسام محمد ايناس93455171842290042

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة666.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيبكر قادر منهل دالل93456171842295025
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة665.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسعيد علي هللا عبد يوسف93457171841351201

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة664.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيرشيد محمد سرمد ريم93458171842268063

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة664.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحاجي مصطفى جميل ايمان93459331842040028

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة663.6للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد جعفر فيصل احمد93460171841013010

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة662.6للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسن محمد ابراهيم احمد93461171841022009

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة662.2للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائييحيى حمودي سعد عمر93462311841024122

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة662.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسن الكريم عبد محمد اسماعيل93463171841351029

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة662.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيجرجيس خضر محمد بالل93464171841013022

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة661.2للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيزكر يحيى نمير مريم93465171842294222

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة661.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيمحمد هللا عطا وليد طه93466311841012014

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة660.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائييحيى فهمي اياد غفران93467171842268112

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة660.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائييحيى صابر اياد نور93468201842144035

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة660.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد احمد دعاء93469171842273065

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة659.3الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمدون هاشم وائل الق93470171842318005

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة658.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان القادر عبد احمد آمنه93471171842233004

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة658.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد مجيد ياسر زهراء93472171842286184

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة658.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياحمد سعيد محمد عمر امنه93473171842294031

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة657.3الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسين الجواد عبد عمر موده93474171842318051

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة657.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيحسن ابراهيم محمد مصطفى93475171841143126

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة657.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسين موسى هللا عطا امنه93476171842231030

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة655.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيقدوري عادل محمد مريم93477201842282190

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة655.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد احمد رحمه93478171842273074

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة654.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحبو محمد عطيه هللا عبد93479171841351080

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة653.2للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييحيى شاهين حارث ليث93480171841011241

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة653.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيابراهيم صالح قصي ابراهيم93481171841157003

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة653.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسن احمد معتز حسن93482171841022052

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة653.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيسليم ذنون ايسر سراء93483171842294151

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.4للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسعيد نذير سعيد ليث93484171841212039

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيامين بيوض محمد امين زينب93485171842233097

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعمر اسماعيل الرحمن عبد مريم93486171842289147

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائياحمد رمضان علي هبه93487171842316081

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمجيد اسماعيل هزاع محمد93488171841186088

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة652.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد محمود احمد قبس93489171842268124

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة651.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد االله عبد احمد أنس93490171841022001

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة651.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيطه سالم نشوان هللا عبد93491171841017152

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة651.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيفتحي العزيز عبد عزت عمر93492171841011224

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة650.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود عدنان غارس مرح93493171842294213

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة650.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائييحيى المحسن عبد احمد سعيد93494171841020041

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة649.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسعيد طارق محمود فاطمه93495171842296121

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة649.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمد حازم شامل رسل93496171842294089

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة649.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائياشرف ولي احمد محمد93497171841157062

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة678.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيحمودي اسماعيل حازم حذيفة93498171851157014

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة620.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد حمد مناهل93499171852288091

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة616.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيفتحي فاضل قيس مصطفى93500171851017280
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة614.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيصالح يوسف احمد يوسف93501171851015179

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة610.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيصالح خطاب احمد محمد93502171851003100

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة609.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم ياسين صالح ابراهيم93503171851143003

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة606.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيخليل امين سليم امين93504171851017047

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة604.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيهالل رمضان خالد محمد93505191851056023

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة603.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيابراهيم اسماعيل محمود خليل93506171851008048

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة595.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيسليمان القادر عبد احمد عمر93507171851011118

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة590.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيخليل شعبان احمد الدين سيف93508171851008055

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة587.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيرؤوف محمد اديب وسام علي93509171851017190

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة586.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيحسن مرعي غزوان زيد93510171851160017

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة583.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيحسن مرعي عمار مرعي93511171851007097

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة583.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود ذنون الحكيم عبد مصعب93512171851017287

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة579.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيشريف مولود محمد وميض سديم93513171851027055

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة579.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد منيب احمد الرحمن عبد93514171851011083

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة670.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحل صبار علي مصطفى93515311841024177

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة651.5للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعلي جمال خالد سامر93516171841022072

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة647.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعفاص سفاح رافع هبة93517171842294255

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة643.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمطلوب خلف بشار الرحمن عبد93518171841007071

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة642.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد محمود احمد لبنى93519171842268126

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة640.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسليم محمد ذكوان احمد93520171841022019

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة639.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخليل بشير عدنان ديانا93521171842357080

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة638.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد علي حسين93522171841103026

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة638.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم يوسف امنة93523171842288030

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة638.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيابراهيم الرزاق عبد حاتم غفران93524311842080040

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة637.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيطه حازم عصام مالك93525171842288262

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة630.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم رياض آية93526171842232015

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة627.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمحمود االله عبد سفيان زينه93527171842294137

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيقاسم يحيى محمود مريم93528171842286320

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىاحيائيخلف إبراهيم خالد رحمة93529171842257008

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة625.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيشاكر محمد ضياء عمر93530171841017199

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة624.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائييونس شريف بشار عبيدة93531171841028154

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة623.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين علوان حسين93532171841103025

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة623.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحمودي طلب احمد سعد93533171841005056

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة623.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيخورشيد فيصل رعد الرحمن عبد93534171841013036

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة621.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعطو احمد عامر رغد93535171842237111

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة621.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائييوسف القادر عبد يوسف داليا93536171842266020

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة620.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيزيدان طالل قيس عبيدة93537171841013044

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة619.2للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيسعيد حازم نشوان ديمه93538331842040056

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة619.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيويسي ابراهيم زكي محمد مصطفى93539331841021038

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة618.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسن احمد يونس رحمه93540171842357092

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة618.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمود احمد عامر زينب93541171842357124

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة617.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيسلمان ابراهيم فالك سلمان93542311841024066

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة617.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيجمعة محمد حسين اية93543171842286059

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة616.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيصالح عبدهللا  راكان  مريم93544171742280128

2889 من 2126 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة615.3للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسين علي حميد سبأ93545331842038033

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة615.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالغني عبد ساطع محمد مصطفى93546171841186102

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة614.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس محمد اية93547171842296025

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة613.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان جهاد طارق فاطمه93548171842233146

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة612.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود صباح محمود93549171841018242

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة611.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمجيد حمزة وافر ايالف93550171842314012

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة610.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيقاسم سعيد الموجود عبد تبارك93551171842280068

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة610.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحمودي عمر مروان حكم93552171841024039

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة610.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسعيد علي محمد مصطفى طيبه93553171842233135

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة610.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيداود زكي ناطق سراء93554171842294152

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة609.3للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمجيد مظفر احمد زهراء93555171842294116

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة609.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيفتحي محسن بشار مصطفى93556171841017298

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة607.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمجيد كمال ابراهيم وهج93557171842288311

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة607.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيمحمود جاسم رعد احمد93558171841162010

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة607.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعلي نايف فالح مريم93559171842273145

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة607.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد عثمان يوسف93560311841072027

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة606.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليم محمد عادل ماهر سارة93561171842233112

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة606.3للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمجيد أنور نصير هللا عبد93562171841022105

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة606.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد علي عمر علي93563171841017185

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة605.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد الوهاب عبد بشار عمر93564171841017194

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة605.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيعلي احمد محمد رفل93565171842271014

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة604.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالياس احمد محمود مينا93566171842231261

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة604.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحسو عطيه يونس مازن93567331841001087

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة603.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد حسين حيدر93568171841206006

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة603.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيخالد علي عثمان مصطفى93569171841011333

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة603.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيخليل احمد عامر محمود93570171841016124

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة603.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةاحيائياحمد سالم طالل اسراء93571131842245002

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة613.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيمحمد اسماعيل فواز محمد93572331851001058

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة593.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيصايل محمود شكر محمود93573191851019062

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة575.0للبنين الجديد العصر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي عباس حسين ليث93574141851175012

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة561.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيظاهر مطر لقمان محمد93575191851067046

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة557.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىتطبيقيزكر يحيى محمد احمد93576171851154004

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة549.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىتطبيقينامق رفعت محمد زكريا93577171851154008

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة540.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمخلف هللا عبد احمد علي93578171851008080

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة532.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيحسن حبو احمد فارس93579171851104027

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة532.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود شاكر طالل حسن93580191751019021

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة530.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيدزان جاري كاظم حيدر93581241851001038

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة530.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيدرويش مطر رمضان منار93582171852053004

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة529.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىتطبيقيدرويش مطر رمضان ابتهال93583171852053001

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة528.0للبنين علي تل اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد عسكر حسن العزيز عبد93584201851035036

الطب كلية/الفلوجة جامعة704.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحسن حمادي جاسم هند93585191842193085

الطب كلية/الفلوجة جامعة701.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيغافل حسون علي حسين93586191841009058

الطب كلية/الفلوجة جامعة701.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيجاسم ابراهيم سليم االء93587191842369010

الطب كلية/الفلوجة جامعة699.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيظاهر محيسن شامل احمد93588191841009014
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الطب كلية/الفلوجة جامعة699.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيشكر محمد هللا عبد رشد93589191842188047

الطب كلية/الفلوجة جامعة698.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعبود حميد ياسين طيبه93590191842191075

الطب كلية/الفلوجة جامعة697.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصالل حمادي محمد ايمان93591191842188023

الطب كلية/الفلوجة جامعة697.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمطني رافع حذيفه ساره93592311842047095

الطب كلية/الفلوجة جامعة697.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيحرج محمد علي ايمان93593191842173021

الطب كلية/الفلوجة جامعة697.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحسين احمد علي اماني93594191842140005

الطب كلية/الفلوجة جامعة697.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيجبير شالل اسماعيل افنان93595191842140003

الطب كلية/الفلوجة جامعة696.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيفرج سعد صباح فاطمة93596191842369090

الطب كلية/الفلوجة جامعة696.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيمحمد مطر احمد نبأ93597191842140054

الطب كلية/الفلوجة جامعة695.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائينعمه عباس سعدي صفا93598191842193046

الطب كلية/الفلوجة جامعة695.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيفتحي عكيدي ظافر رقيه93599101842094016

الطب كلية/الفلوجة جامعة695.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجاسم عبد خالد رسل93600191842189056

الطب كلية/الفلوجة جامعة694.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفتيح محمد أياد أميمه93601191842189010

الطب كلية/الفلوجة جامعة694.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيحمود العزيز عبد بسام منار93602191842246089

الطب كلية/الفلوجة جامعة693.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيرحيل عباس اركان سيف93603101841017029

الطب كلية/الفلوجة جامعة693.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمود فريح حميد محمد93604191841009164

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود العزيز عبد سعد عمر93605101841028068

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشاطي علي حارث امل93606121842109008

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد نوري رياض ايمن93607191841009035

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيسرحان محمد جاسم سعد93608191841066048

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجياد كناش ماجد احمد93609111841012007

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزيز مدلول رحيم مقدس93610111842072081

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيراضي غضبان صبار منار93611111842079056

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين عالء دينا93612121842093008

الطب كلية/الفلوجة جامعة692.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس علوان عمار صدوف93613101842110042

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح سعدي عامر مصطفى93614101841002089

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.4زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم محمد عادل احمد93615141841010014

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي حسن خالد هاله93616101842091097

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيسرحان محمد فائق مثنى93617101841026201

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعباس عوده هللا عبد زينب93618241842084029

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمجباس حسين عالء حازم93619191841009048

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائينصيف كاطع بكر مصطفى93620191841029043

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفرحان محمد عامر حنين93621191842188035

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيكنوش احمد معجل احمد93622191841114008

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد الجبار عبد عامر امنه93623131842087007

الطب كلية/الفلوجة جامعة691.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائينجم برهان نبيل محمد93624101841042019

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.6المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائينجيب احمد علي دهاق93625241842084013

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس الدين صالح ياسر روان93626101842078043

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد الكريم عبد احمد دعاء93627241842220374

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيهللا على جسام محمد مريم93628191842140037

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد حسن فالح نورهان93629111842068091

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد فاضل نهاد اديان93630131842104004

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيذياب غانم زيد رسل93631101842076020

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد بدر العزيز عبد محمد93632271841001185
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الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعباس كامل ثائر ميالد93633231842119199

الطب كلية/الفلوجة جامعة690.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيحديد كسار الرحمن عبد اسامة93634191841104012

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيسعود محمد قاسم حنين93635231842117043

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض خليفه قيس هبه93636121842230011

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس الصمد عبد آيه93637171842235010

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائياالمير عبد تركي حسن الهدى نور93638231842117140

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيمهدي سلمان وائل زهراء93639231842125036

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبود محمد عامر نبأ93640231842115114

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيمفجع الزهره عبد فائق زهراء93641231842106019

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد راضي احمد كرار93642231841042091

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيجوير عبود علي منتظر93643231841017177

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عاتي صالح الدين صدر93644241841003076

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحميد حسين علي محمد جعفر93645241841001048

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع عذاب جمعه محمد93646241841002071

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر عباس احمد93647261841011005

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحويش طه واثق احمد93648101841013020

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيياسين جدوع حسن فاطمة93649211842131022

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد الدين نور هيوا ايه93650201842139014

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيصالح علوان محمد الرحمن عبد93651181841044023

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد الجبار عبد حارث مالك93652141842106026

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد راشد ثائر زهراء93653141842133018

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمراد عبد محمود مريم93654141842086184

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود قدوري حسين سفيان93655181841041019

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنات الكواكب ثانويةاالنباراحيائيعنفوص عباس فاضل منار93656191842208014

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمود حسين محمود93657131841009041

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد صاحب الحميد عبد زهراء93658221842185036

الطب كلية/الفلوجة جامعة689.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيمحمد صالح ابراهيم احمد93659191841041003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة673.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمود رشيد عادل جوانا93660191842196031

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة669.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحمودي الواحد عبد احمد رسل93661311842047065

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة668.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعباس محمد ناجي علي93662191841009138

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة665.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيجروان عايش محمود عمر93663191841114044

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة664.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد حميد هادي جواهر93664191842196032

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة663.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعلي عواد اياد دعاء93665191842191031

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة660.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمرعي ثابت الكريم عبد آيه93666191842189014

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة659.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيويس عبد ناصر محمد93667191841009191

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة659.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسون عبد سليمان رسل93668131842118056

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة657.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحميش عبد علي دينه93669191842193019

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة657.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيحسون عبد احمد شيماء93670191842150026

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة656.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيالرزاق عبد حسن عاصف هدى93671191842189174

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة655.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيامين صديق محمد عدنان نهال93672131842283041

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة655.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخليل احمد غانم فاطمه93673191842139069

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة655.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيعباس حسين احمد نقاء93674191842140045

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة653.0المختلطة طفيل ابن ثانويةاالنباراحيائيعبد عامر فاضل هناء93675191842306010

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة651.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد نجم محمد شيماء93676191842189093
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة650.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيرمضان فهد جالي ضحى93677191842163047

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة650.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيلواص كاظم خليل مفاز93678311842081026

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة649.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعود هللا عبد علي مريم93679191842139081

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة648.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمناجد حماد جبار خديجة93680191842369021

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة648.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيرشيد محمد فارس سيف93681191841011052

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة646.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم نصيف نبأ93682191842141093

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة646.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعويد محمود شكر إيمان93683191842189021

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة646.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحمدان حارس حسين دالل93684191842194027

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة645.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيغفير حمد حمدي فرح93685191842173071

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة644.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيعثمان سالم عثمان سلمى93686161842215006

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة643.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيهللا على حسين محمد ميسم93687191842246094

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة643.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيابراهيم عالوي عصام الرحمن عبد93688191841029020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة642.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيجاسم جبار عبد هبه93689191842194115

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة641.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد علي حسين سكينه93690191842156038

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة640.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيعبد كردي عباس سهاد93691191842373014

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة640.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحمود الحميد عبد خالد الرحمن عبد93692191841011061

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة639.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيالجليل عبد حميد خالد سرور93693191842189082

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة639.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيناصر الوهاب عبد منصور مروة93694191842196080

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة639.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسبع مخلف كريم ايالف93695191842188022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة637.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيكياص احمد مثنى دعاء93696191842246026

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة636.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعيد الرزاق عبد ناظم آية93697191842189018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة636.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمهيدي سامي فؤاد طيبه93698191842198046

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة635.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيهاشم عباس احمد ايمان93699191842182005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة634.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد قاسم عصام93700191841029028

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة634.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيبردي وحيد محمود طه93701191841011057

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة633.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعامر حسين محمود سجا93702101842095032

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة633.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياحمد حميد اياد دينا93703191842191033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة631.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمجباس حسين القادر عبد امين93704191841009030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة631.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاالنباراحيائيحسون عبد أحمد سارة93705191842373005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة631.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحسين ابراهيم حامد رسل93706191842194033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة628.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيعبدالغني اسعد مصطفى هديل93707191842193083

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة627.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيياس ابراهيم مؤيد وئام93708191842189178

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة624.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيالدين ضياء أسامه سؤدد سلوى93709191842243041

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة622.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيموسى علي حسين صفا93710191842188090

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة620.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمطر عبد حميد دينا93711191842188042

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة620.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمحمود شاكر عماد شاكر93712211841003055

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة619.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف فاضل محمد مريم93713191842189139

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة619.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيعبد منفي عدنان سحر93714191842229029

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة616.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيسليمان فرحان جبار ساره93715191842217064

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة615.0خارجيوناالنباراحيائياحمد حردان محمد احمد93716191841400002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة614.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيغضبان مرضي وليد جيهان93717191842188033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة614.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعباس اللطيف عبد احمد مريم93718191842191084

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة614.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسرحان شياع احمد غفران93719191842188106

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة613.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفياض جابر مصطفى عائشة93720191842189117
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة613.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيخليفة خليل محمد علي93721191841011088

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة613.0للبنين الدوالب ثانويةاالنباراحيائيشهاب كريم اكرم عمر93722191841016008

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة613.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحنفوش فاضل حسين آيه93723191842188004

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة611.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحمود جاسم وليد ياسمين93724191842194121

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة610.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيخليل يعكوب خالد الرحمن عبد93725191841009098

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة610.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيالدين عز هللا مال مروان موج93726191842198065

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة609.0للبنات مؤتة ثانويةاالنباراحيائيهاشم عباس محمد ساره93727191842182022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة608.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيعبود نجم خميس فراس93728191841350045

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة608.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيسالم فرحان القادر عبد وفاء93729191842196106

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة608.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائينصيف ابراهيم فالح هللا عبد93730191841015045

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة607.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيجمعه ياسين اسماعيل محمد93731191841015064

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة606.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد محمود علي لقاء93732101842157004

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة605.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحردان عواد حسام محمد93733191841011121

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة605.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيثويني محمد شاكر تبارك93734191842188030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة604.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيابراهيم ستوري محمد امنه93735191842153014

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة604.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيعلو عبد عامر غسق93736191842150029

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة603.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيدهام ابراهيم مثنى هديل93737191842195068

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة603.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيصالح علي حسن علي93738191841114040

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة603.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيعلي محسن حسن ابتسام93739191842149001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة603.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيصياح محمد طه اريج93740101842095005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة602.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي ريحان علي آيه93741311842047008

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة601.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنباراحيائيعطيوي محمد قاسم سلوى93742191842167005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة601.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيعبد هللا عبد مثنى سميه93743191842194060

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة601.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالنجفاحيائيعبود حسين رحيم زهراء93744251842098006

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة600.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيماطر الجبار عبد الستار عبد امنه93745191842189005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة599.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيعبد حميد صباح اية93746191842173018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة598.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين احمد محمد مصعب93747101841055051

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة598.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيخلوف مزهر علي عباس93748221841021053

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة598.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمغامس غازي هللا عبد تبارك93749191842189038

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة597.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيفتحي حامد مثنى غاده93750191842140030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة597.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعدان كاظم راشد غيث93751101841041062

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة597.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيعفين عابد نجاح الرحمن عبد93752171841039020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة596.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيياسين عوض عويد محمود93753191841341112

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة596.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيدحل ابراهيم صالح نور93754191842159084

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة595.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيعباس عبد حميد محمد93755191841071061

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة594.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيمطر خلف الرحمن عبد اسماء93756191842149003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة594.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيعباس ابراهيم جبار غزالن93757191842226066

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة593.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياحمد جسام عمار حنين93758191842188036

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة592.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسودان محمد مصلح رويده93759191842189063

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة592.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيندى طالل حميد مالك93760191842166047

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة592.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعبد فرحان احمد روعه93761191842189062

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة591.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيمسهر عباس راشد زينه93762191842193032

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة590.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن رشيد احمد عباس93763101841041037

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة590.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيحمدان محيسن زاهد علي93764311841024114
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة590.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيعلي عواد الناصر عبد منى93765191842246091

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة590.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيعبد محمد جاسم استبرق93766191842149002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة589.3الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد سعيد حارث خديجه93767101842100033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيفرحان شاكر ضياء نبأ93768191842166051

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيابراهيم درويش محمود معروف93769191841114058

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة588.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمخلف محمد قاسم احمد93770191841014006

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة587.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيصالح سعود عبد هللا عبد93771191841013040

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة587.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد وحيد حسام حنين93772191842173034

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة587.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيحمادي عباس سهيل احمد93773191841029005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة587.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيفهد ابراهيم انور نور93774191842217118

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة587.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعلي الكريم عبد سعدون اسيل93775191842189029

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة586.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيضاحي سمير احمد عمر93776191841002047

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة586.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنباراحيائيابراهيم عبد عالوي محمد93777191841113020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة586.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائياحمد مجبل العزيز عبد سارة93778191842224020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة585.0للبنات الحريري ثانويةديالىاحيائيهني محمد محمود عذراء93779211842144022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة585.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعويد صالح حماد الزهراء فاطمة93780191842198053

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة584.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيعلي سلطان محمد تبارك93781311842058005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة584.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحبيب هللا عبد سنان مختار93782191841009200

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة584.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد حسين عماد مروه93783191842156058

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة584.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيجسام مطر باسم اسراء93784191842150002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة583.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد يوسف لبيب هند93785191842196102

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة583.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائينصيف كاطع خميس شاكر93786191841029017

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة583.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعيدان محمد احمد لجين93787191842175083

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة581.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيزغير هالل احمد الملك عبد93788191841003044

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة581.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيفاضل حمود شكر ثناء93789191842173032

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة581.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبد كريم محمد سعد93790191841066049

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة579.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي محسن حسين عثمان93791191841009125

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة579.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكرحوت محمود شاكر منتظر93792131841005055

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة579.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيعواد محمد فهمي رسل93793191842154009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة579.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي حمادي حامد عمر93794191841009143

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة578.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعباس جبر جاسم ايات93795231842095008

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة578.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد حسين محمد دعاء93796211842178058

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعباس هادي عامر عبير93797191842188102

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيغزاي محمد ماضي معراج93798191842194094

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيمطر خلف الرحمن عبد فاطمة93799191842149023

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان هللا عبد مازن رقيه93800101842095025

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيذياب هللا عبد خميس كريم93801121841020100

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة575.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلاحيائيحسين كباشي رائد حسين93802231841210007

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة575.0للبنين الفاروق ثانويةديالىاحيائيحمد نامس وليد القادر عبد93803211841068009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة575.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيرشيد الدين صالح واثق الرحمن عبد93804201841030035

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة574.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجواد صالل طالب علي93805231841008106

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة574.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيعكاب عواد اسماعيل نبأ93806191842140043

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة573.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعجيل محمد عدنان هديل93807191842191110

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة573.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد ناجي كريم سندس93808101842155010
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة572.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيرشيد متعب قيس رافد93809211841009064

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة572.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخليل احمد غانم امنه93810191842139013

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة572.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائياحمد شهاب محمود محمد93811201841051018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة572.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعباس احمد قصي ياسر93812121841020137

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة572.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد ممدوح الفتاح عبد عائشه93813191842189116

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة571.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائياحمد شالش باسم سلوان93814201841002026

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة570.0للبنات الخمائل ثانويةاالنباراحيائيعوده مخلف محمد ساره93815191842150022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة569.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيحامد نواف اياد راويه93816191842193022

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة569.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيحميد مطلك مكصد محمد93817181841058017

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة569.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمطروح مجيد رشيد محمد93818221841053089

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة568.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعداي محمد خضير محمد93819111841151046

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة568.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيحسن محمود نزار حسن93820211841206005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة568.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيطعمة خليبص هادي سماح93821231842126050

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة568.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمجهد محمد خميس سجى93822191842139056

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة568.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيكعيد خلف حسين عائشة93823191842159065

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة567.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيالحميد عبد وحيد حسام ابتهال93824191842173003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة566.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيمحمد علي الحسين عبد عمر93825211841088041

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة565.0للبنات اليعربية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود عسل محمود ريحان93826181842265013

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة565.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشعالن عبد طه طيبه93827101842099015

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة565.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيخلف سليمان خالد مصطفى93828191841341138

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة565.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيخلف هللا عبد محمود مريم93829191842149027

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة564.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم احمد رفل93830191842139043

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة564.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد علي عامر أيه93831101842114002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة564.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد مسلم مالك مصطفى93832111841025074

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة564.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبود رائد سحر93833191842189081

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيمحمد فهد محمد هناء93834191842191112

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيحامد احمد جمعه وائل93835311841006052

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمنفي حاجم ماجد عمر93836101841020121

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيرشيد محمد ياسين نور93837101842113071

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم حميد صادق مرتضى93838121841202066

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة563.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمدلول عبد محمد الهدى نور93839191842188138

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة561.0للنازحات للبنات المعراج ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد مصلح غسان نور93840191842259011

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة561.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيعليوي اسماعيل حسان احمد93841191841014002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة560.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيعواد لطيف سالم الدين صالح93842191841014023

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة560.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيشريف سلمان عادل شذى93843191842191064

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة560.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد عويد قاسم رفل93844101842101033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة560.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنباراحيائيخميس محمد حقي سجى93845191842169006

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة558.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيجمعه فرحان جابر آمنه93846191842157002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة558.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحميد جاسم مبدر احمد93847191841009023

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة558.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عبد خالد زينب93848191842194041

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيفياض فرحان ليث آية93849191842246009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيملحم عبد محمد يقين93850191842217134

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائياسماعيل ابراهيم محمد زينب93851191842175054

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحويش محمد القهار عبد محمد93852191841009181
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة557.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جميل هيثم طيبه93853101842091063

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة556.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائياحمد مجبل العزيز عبد هاجر93854191842224038

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة556.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ساهي سعد ساره93855181842140019

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة556.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيحمادي علي حميد غفران93856191842187021

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمصطفى صالح خالد آصال93857321842029001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين علي حسيب محمد93858251841150318

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيالكريم عبد قاسم كامل امنه93859191842189008

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيكوكز محمود شكر خالد93860211841282023

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحمود الحميد عبد خالد ابراهيم93861191841011001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنين العوالي الرماح ثانويةالدين صالحاحيائيمطلك محمود شامل محمود93862181841058018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيحسن عبد ماجد زمرد93863181842242058

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة555.0للبنات العرفان اعداديةاالنباراحيائيمحمد كامل الناصر عبد زينب93864191842166030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة553.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمجيد قيس سعد رؤى93865121842093009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة553.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيحمد صلبي احمد ربى93866191842229020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة553.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيثامر عفتان محمد شيماء93867101842221045

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة552.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم فاضل محمد93868191841009186

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة551.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعبد محمد خالد هاجر93869191842188145

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة550.0للبنين االيمان اعداديةاالنباراحيائيعلي مطر عبد حسام93870191841063003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة550.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعواد حمود ثامر تبارك93871191842191020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة549.9للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسني سعران مهند هند93872101842115202

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة549.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد خلف فرحان مصطفى93873191841304007

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة549.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيحمد فرحان رجب مروان93874191841050015

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة549.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيحمد عواد احمد بكر93875191841028009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة548.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح طارق زياد هللا عبد93876101841020092

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة548.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمحمود بستان رعد امنيه93877211842134008

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد حسين رعد اسراء93878101842111006

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيغفير حمد بندر علياء93879191842178043

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة546.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيظاهر عبد ليث الظاهر عبد93880121841029009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة546.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيعلي شوقي الدين صالح عالء93881191841053032

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة546.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيصكر عوده أياد سيف93882221841057010

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة623.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيكريمان حمد ايوب آمنه93883191852188001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة573.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين عبد ذياب غفران93884101852108013

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد حسن احمد الرحمن عبد93885191851066025

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيعيسى عجمي احمد ساره93886191852183020

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة546.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جاسم محمد صفا93887191852193010

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة544.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم المنعم عبد احمد ساره93888191852188015

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة542.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيجديع عبد هالل الرحمن عبد93889121851020018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة542.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود ياسين احمد الرحمن عبد93890191851012013

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة538.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيفريح حمود جاسم ناصر93891191851116079

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة533.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم محمد باسم عمر93892191851011036

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة531.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيعويد زيدان خليل يوسف93893191851011076

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة530.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارتطبيقيطالل هادي احمد االء93894191852193001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة516.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقينايل رحال علي قتيبه93895191851015029

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة516.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنبارتطبيقيعبود محمد اسماعيل مروه93896191852139004
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة500.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد خليل رفعت ايمان93897181852240005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة498.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد خلف مشعان هللا عبد93898191851116033

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة495.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارتطبيقيهللا عبد علي حسين سهى93899191852189015

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة494.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنبارتطبيقيسليمان داود زياد انس93900191851083002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة491.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيرمضان رشيد محمد ساره93901191852370016

القانون كلية/الفلوجة جامعة622.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيعلي مطلب احمد حنان93902191822175012

القانون كلية/الفلوجة جامعة597.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبياحمد ناجي احمد شهد93903191822173009

القانون كلية/الفلوجة جامعة582.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيعبيد عيدان طه الدين نور93904191821071072

القانون كلية/الفلوجة جامعة535.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبيمحمد حسين ابراهيم محمد93905191821105020

القانون كلية/الفلوجة جامعة532.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيحمزه علي حسن فالح93906191821099023

القانون كلية/الفلوجة جامعة511.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيكاظم جواد عبد عائشه93907191822193016

القانون كلية/الفلوجة جامعة510.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبيفيحان عبود الستار عبد مصطفى93908191821048010

القانون كلية/الفلوجة جامعة504.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيطه داود محمود ضحى93909191822246011

القانون كلية/الفلوجة جامعة499.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيسلوم حميد حازم ريام93910191822193007

القانون كلية/الفلوجة جامعة496.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيارحيم فرحان ماهر نادية93911191822191040

القانون كلية/الفلوجة جامعة493.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبيخلف زبار حسين شهد93912191822192011

القانون كلية/الفلوجة جامعة487.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيحمد شهاب احمد صهيب93913191821011020

القانون كلية/الفلوجة جامعة483.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيحسين حردان عباس مهند93914191821108025

القانون كلية/الفلوجة جامعة482.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمحمد الستار عبد رائد رحمه93915191822191015

القانون كلية/الفلوجة جامعة480.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيرجب خليف زيدان اسحاق93916191821028006

القانون كلية/الفلوجة جامعة479.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيكاظم هادي محمود هللا نصر93917191821013062

القانون كلية/الفلوجة جامعة479.0خارجياتاالنبارادبيعبدهللا مهدي  صالح طيبة93918191822401045

القانون كلية/الفلوجة جامعة478.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيعلي حمود حميد محمود93919191821104024

القانون كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنين االندلس ثانويةاالنبارادبيعويد فنوص نهاد بكر93920191821096006

القانون كلية/الفلوجة جامعة467.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمصطفى عبد رفعت نبأ93921191822191041

القانون كلية/الفلوجة جامعة467.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيحماد اعجمي حاتم محمد93922191821292056

القانون كلية/الفلوجة جامعة466.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيالوهاب عبد الرزاق عبد طارق اسراء93923321822030002

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيالرزاق عبد زهير عصام ابراهيم93924191821065002

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيصالح نوار موفق صهيب93925191821004022

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيحمد جاسم سرحان علي93926191821342023

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيفواز كناص طالب محمود93927191821053030

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيحسين محمد فائق صديق93928191821020017

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيزغير نعمة حميد المجيد عبد93929191821040037

القانون كلية/الفلوجة جامعة464.0للبنين المستنصرية اعداديةاالنبارادبيشعالن علي وليد عواد93930191821042017

القانون كلية/الفلوجة جامعة463.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةاالنبارادبيمحيسن حسن فريح سكينة93931191822233008

القانون كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيهللا عبد محمد مؤيد هاجر93932191822226039

القانون كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبياحمد عبد اكرم فاطمه93933191822178039

القانون كلية/الفلوجة جامعة461.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيجهاد سامي قيس الهدى نور93934191822246018

القانون كلية/الفلوجة جامعة459.0للبنين المسائية هيت ثانويةاالنبارادبيشهاب حامد الحميد عبد حامد93935191821355014

القانون كلية/الفلوجة جامعة459.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةاالنبارادبيريزان تركي عجمي تركي93936191821072007

القانون كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيقرداش اسعد محمد امين93937191821099006

القانون كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيعبد مطلك رحيم مصطفى93938191821005034

القانون كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيويس عبود محمد يوسف93939191821011050

القانون كلية/الفلوجة جامعة456.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيعلي يوسف احمد محمود93940191821005033
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القانون كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارادبيخلف ابراهيم اسماعيل ياسين93941191821110055

القانون كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمصطفى ابراهيم مصطفى مالك93942191822191037

القانون كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيمحمد رشيد عمار محمد93943191821056043

القانون كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنبارادبيسمير محمد ثامر حذيفه93944191821354029

القانون كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبياحمد امين كاظم رسول93945191821012019

القانون كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيزهراب علي فؤاد هللا عبد93946191821071037

القانون كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين الطالئع ثانويةاالنبارادبيحسين حمادي علي محمود93947191821100008

القانون كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيابراهيم رمزي محمد الدين سيف93948191821078023

القانون كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةادبيكردي مشرف مزهر تمام93949321821060014

القانون كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيحسين محمد جاسم الدين عز93950191821028024

القانون كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين الواقدي ثانويةاالنبارادبيسلمان كردي طالب يوسف93951191821086070

القانون كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيعويد حمد شهاب عثمان93952191821020023

القانون كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيعلي عبد أحمد سعد93953191821019019

القانون كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيجدوع منسي خالد رسل93954191822187006

القانون كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيزين محمد خليل احمد93955191821056002

القانون كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيعطيه طه محمد بالل93956191821028012

القانون كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبياحمد مخلف محمد ذاكر93957191821059004

القانون كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيفرحان جدوع حاتم ايمن93958191821012010

القانون كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنين طيبان ابو ثانويةاالنبارادبيعلي حسين زياد عمار93959191821082018

القانون كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيجاسم حميد فاضل محمد93960191821028042

القانون كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين الفجر اعداديةاالنبارادبيمحسن علي صالح علي93961191821037013

القانون كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيتايه حميد محمد صهيب93962191821028018

القانون كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيرجه مطر أحمد معتز93963191821104031

القانون كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيمهدي ابراهيم أحمد حنين93964191822195007

القانون كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبياحمد هللا عبد باتع سالم93965191821017010

القانون كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيعدوان صبار حمدي عمر93966191721058029

القانون كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنبارادبيعلي فهد احمد يونس93967191821337228

القانون كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيعبود احمد شهاب وديان93968191822185033

القانون كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيسويدان حميد جاسم الزهراء فاطمة93969191822197029

القانون كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيسرحان محمد سعيد الرحمن عبد93970191821094005

القانون كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبياحمد الوهاب عبد الكريم عبد حارث93971191821109055

القانون كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمحيسن هالل خليف شيماء93972191822178031

القانون كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمنهل صالح فاروق منهل93973191821109138

القانون كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيحريش فاضل ضياء يوسف93974191821101028

القانون كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيسالم مخلف فاضل محمد93975191821043071

القانون كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيمحمود عوده اسماعيل دعاء93976191822185005

القانون كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيمحمد هللا عطا علي عثمان93977191821056025

القانون كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبياحمد محمد جاسم سارة93978191822229015

القانون كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيجلوي صبري سعد الرحمن عبد93979191821004027

القانون كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيسمير علي محمد زينب93980191822204014

القانون كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيكريدي ابراهيم رافع ابراهيم93981191821005001

القانون كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيمهدي نوري صالح ميسون93982191822246017

القانون كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيصالح محمد الرحمن عبد بكر93983191821036013

القانون كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبياسماعيل صالح علي محمد93984191821094008
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القانون كلية/الفلوجة جامعة429.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيموسى حماد خلدون مصطفى93985191821043076

القانون كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيخلف مطر احمد محمد93986191821109107

القانون كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيكريدي ابراهيم خليل محمد93987191821005027

القانون كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيعبد طلب محمد ايمن93988191821013013

القانون كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلادبياحمد حماد مؤيد سرى93989311822054014

القانون كلية/الفلوجة جامعة505.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيمضعن حميد نجيب هللا عبد93990191841050011

القانون كلية/الفلوجة جامعة502.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمحمد عبد سمير شهد93991191842217081

القانون كلية/الفلوجة جامعة487.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيحسن عبيد احمد محمود93992191841348066

القانون كلية/الفلوجة جامعة487.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيسالم هندي ماجد محمد93993191841011139

القانون كلية/الفلوجة جامعة485.0للبنين الواقدي ثانويةاالنباراحيائيفهد سليم ابراهيم عمر93994191841086022

القانون كلية/الفلوجة جامعة483.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمحمود تركي محمد نبأ93995191842369075

القانون كلية/الفلوجة جامعة480.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد اسماعيل مهند عثمان93996191841011082

القانون كلية/الفلوجة جامعة474.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنباراحيائيخضر احمد قاسم طيبه93997191842180012

القانون كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياحمد معروف نسيم عمر93998191841009150

القانون كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيعلوان منصور حامد رواء93999191842187013

القانون كلية/الفلوجة جامعة471.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيعلي سلمان خالد الحكيم عبد94000191841026045

القانون كلية/الفلوجة جامعة507.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيعجاج خلف احمد هللا عبد94001191851011030

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيالقادر عبد الستار عبد والء عمر94002311751008023

القانون كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيعبدالدين عبدالرحيم شامل محمد94003191851085036

القانون كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد صلوي كامل سعد94004191851058010

القانون كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد شهاب فؤاد عمر94005191851019048

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة665.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيسرحان نواف فوزي هللا حمد94006191841011043

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة558.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيحسن مطلك سالم والء94007191842139106

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة556.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيرشيد غفوري سالم حسام94008191841004021

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة553.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيوكاع حمود احمد علي94009101841017058

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة552.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرج كوكز هللا عبد سجام94010101842110038

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة550.0للبنين األمالي ثانويةاالنباراحيائيعبد عكله هللا عبد احمد94011191841038002

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة549.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعيادة نعمان هيثم غفران94012101842118066

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي سمير الرحمن عبد94013111841018054

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيالفتاح عبد ثابت عالء ثابت94014191841013022

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة542.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيحمد مخلف طالب احمد94015191841014004

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة541.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحامد خالد وليد ابراهيم94016101841019009

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة540.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي مصلح عمار هللا عبد94017101841020095

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة540.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيشهاب حمد خالد امير94018191841028007

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة539.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيمحمد العزيز عبد حسن هللا عبد94019191841011071

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة537.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيعبيد داود سامي احمد94020191841104004

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة537.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحمادي فرج صباح نور94021191842140047

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة536.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيشبيب احمد خالد ايمان94022191842154002

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة535.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف محمود محمد عائشه94023101842116031

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة532.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان حسن فالح اسامه94024101841017012

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة531.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةاحيائيالمجيد عبد الهادي عبد أوس شهد94025131842240007

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة527.9الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد خالد نبراس ندى94026101842100104

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة527.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان حسين محمد نبأ94027101842099022

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة523.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد صالح الدين حسام حسين94028101841026067
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة521.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيمكي عبيس عبد ايمن94029101841205030

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة520.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيعبد يحيى اكرم محمد94030191841014049

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة520.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر سعيد ناظم زكيه94031101842136024

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة519.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيالرزاق عبد سامي أوراس أيه94032191842243003

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة519.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيذيب سرحان طارق زياد94033101841042008

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة518.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعطيه جمعه يعرب سعد94034101841013049

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة517.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان احمد اسامه ابتسام94035121842093002

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة516.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيمحمد بحر عصام هللا عبد94036191841056023

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة514.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائينجيب محمد حامد مهى94037101842101095

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة513.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحسن رشيد حسام يمان94038311841024201

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة512.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيعبد بتال سعدون رنده94039191842196041

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة509.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيالدين عز هللا عبد مناف مريم94040191842197027

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة507.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيابراهيم اسماعيل جمعة احمد94041311841024012

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة507.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحسن فالح احمد أسما94042191842153003

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة504.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيحماد تركي احمد محمد94043191841012041

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة504.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيصالح مهيدي ناظم معاذ94044191841111033

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة502.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود عبد رعد محمد94045101841011058

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة501.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيصالح رافع ليث مصطفى94046201841011040

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة500.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيلفته جبار زكي امنيه94047101842136006

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة500.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف صالح محمد نور94048101842110065

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة499.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن نوري ليث هبه94049101842136063

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة497.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمادي عيفان محمد محمود94050101841041076

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة496.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائياسماعيل عياده محمود رفل94051191842202021

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة493.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيجاسم عبود سهيل عامر94052191841012017

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة489.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيحميد جواد عمر هبه94053191842140049

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة488.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيحمادي شكحان محمد زيد94054191841028018

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة486.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خليل مثنى ألحسين94055111841017003

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة486.0للبنات األهلية البنوك ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين لطيف رشيد تماره94056131842083004

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة485.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحليم هويدي حسن محمد94057131841001071

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة484.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعامر علي عامر بتول94058121842090005

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة483.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعلي عبد مصلح انوار94059191842198015

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة482.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيزبار طالب عصام هللا عبد94060111841037049

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة482.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم حميد طه ايوب94061111841005013

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة481.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي عماد مصعب94062111841039044

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة481.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد الرحيم عبد سعد محمد94063101841019127

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة479.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيعبيد خلف سعدي محمد94064311841008027

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة478.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف شهاب فاطمة94065111842102030

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة478.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيتركي غايب اسعد مؤيد94066191841014046

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيتركي ثابت حازم محمد94067101841014052

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيمحمد ناظم ناذر فاطمة94068191842198055

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمحمد شعبان محروس نورس94069191841015091

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيلطيف الرزاق عبد بالسم هاجر94070191842196098

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود حسين كمال بالل94071111841026037

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة475.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيالفي احمد خميس سفانه94072321842066022
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة475.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائياهتيمي ابراهيم عبدهللا محمد94073191841011128

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة474.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد هللا عطا ليث ياسر94074191841014078

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة474.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةاحيائيرفيق تقي معن قريش94075321841009009

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة473.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد يوسف الحق عبد بارق94076191841013020

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة473.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائياسماعيل فوزي مثنى رقيه94077191842137027

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة473.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عمران قحطان ساره94078141842067034

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمادي جميل محمود جميل94079121841022024

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي محمد فائق رانيا94080141842079029

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيعبد جبير عدنان منى94081191842195053

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح جمال رؤى94082101842077020

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة469.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسمير محمود مروان ندى94083101842095069

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة468.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاطي فيصل ثائر هللا عبد94084101841016023

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة468.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيمحمود عطية عثمان حمد94085191841053017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة577.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبينجم علي ابراهيم نبأ94086191822229029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة566.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيذياب علي باسم سمر94087191822194025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة565.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةادبيدغيم سالم مالك بلقيس94088131822243001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيحماد ابراهيم شامل أيمن94089191821071012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة543.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمنصور احمد حمد يحيى94090101821055052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة518.0للبنات الكوثر اعداديةاالنبارادبيعبد محمد الرحيم عبد غصون94091191822173010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة517.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيعبد علي طه ايه94092191822269005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة516.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيسمين شفيق نافع فاطمه94093191822193019

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة509.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبياسود علي غازي سميه94094191822182014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة495.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبياحمد الرزاق عبد عارف لينا94095191822166034

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة494.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد فرحان احمد اسامة94096101821055005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة493.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيحمادي جمعه يوسف محمد94097191821071065

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة488.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيعواد مهدي طالب السالم عبد94098211821007020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة486.0للبنين المسائية القدس اعداديةاالنبارادبيسرحان علي حمود حامد94099191821338068

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة484.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيعبيد الباقي عبد قيس عمر94100191821069029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة483.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيمناجد عبود ذاكر محمد94101191821028036

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة480.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنبارادبيأحمد الرحيم عبد عادل هللا عبد94102191821071036

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة479.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبينوار محمد حامد مصطفى94103191821029029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة478.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيويس جاسم خالد ميسم94104191822315004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة477.0المختلطة الربيع ثانويةاالنبارادبيصبار علي مبروك مولود94105191821295006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين النجاح ثانويةاالنبارادبيمنفي عداي صباح أحمد94106191821289005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيلطيف ابراهيم نبيل مصطفى94107101821035041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان حمد سعد ابراهيم94108101821041001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة475.0المختلطة اإلرادة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود احمد حمد مصطفى94109101821156021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة474.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيحمادي احمد سالم القادر عبد94110101721035041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة474.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيوسمي هللا عبد رعد مصطفى94111121821016014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة473.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيابراهيم اسماعيل خالد مريم94112191822198029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة470.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيحنتوش فارس جمعه عمر94113191821059012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة470.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبيمخلف عيسى أحمد أمجد94114191821284003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة470.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيدريعي زبن نبيل محمد94115191821017028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة469.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعباس خلف الصمد عبد اخالص94116191822166001
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة467.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيمحسن عذافه محمد ياسين94117191821103032

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة466.0للبنين االيالف ثانويةاالنبارادبيصالح خلف فتيخان بكر94118191821107007

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة466.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيذياب عبود قدوري عمر94119101821018021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيعلي ياسين محمد هبه94120191822191046

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيحمد عبيد مجيد عمر94121191821029022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيالرحمن عبد يونس الرسول عبد محمد94122191821286020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيمحمد اسماعيل ناطق مروان94123191821018021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة462.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حمد فرحان ضياء94124121821178006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة461.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيمنصور حسين محمود هيثم94125101821041054

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة461.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيكامل حاتم محمد سرى94126191822191024

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة461.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيمهيدي اسماعيل محمود نبأ94127191822193022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة460.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنبارادبينطاح حميد سعيد رسول94128191821354035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة459.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبيعبد عوده هيثم وليد94129191821351064

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0المختلطة المعري العالء ابي ثانويةاالنبارادبيفاضل طلك عزيز قاسم94130191821087004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيزباله محمود شاكر اكرم94131191821109026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيخليفه خشان مصلح مروان94132311821071021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارادبيزوبع عواد محمد بسام94133191821116010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعلي حسين مجاهد قائد94134191821109101

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيكرام محمد باسم محمد94135191821078044

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيحمد احمد حاتم محمد94136101821032031

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيحسين رداد حسين رويده94137101822090016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة456.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيمهيدي عبود اسماعيل عمر94138191821017020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيصالح حميد نافع جنيد94139191821095011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيحسين علي حسين هاجر94140191822166043

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيغائب الكريم عبد صالح يقين94141191822188068

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيهندي زغير حمد حارث94142191821073002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيجبر خلف علي محمد94143191821011035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيخميس صالح رياض صالح94144121821005028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنات الحريري اعداديةاالنبارادبيحمدان عواد الرزاق عبد فاطمه94145191822193018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيغازي محمد سبتي امجد94146191821058006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود عباس محمد مرتضى94147101821024086

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمد حردان احسان ايمن94148191821109029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحسين ثرثار فاضل طيبه94149101822110072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيصباح حامد مهند الغني عبد94150191821031028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد عاصي هطيل مشعل94151191821069040

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنبارادبيرزيك سليمان مصطفى وسام94152191821069045

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيسعيد محمد الهادي عبد احمد الرحمن عطاء94153191821103018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيناصر محمد سعد ابراهيم94154101821027002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيفرحان عودة عادل فاطمة94155191822187012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيهللا عبد فرج خلف سيف94156191821020013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارادبيعيسى خليفه رشيد عامر94157191821038006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيعباس عواد علي سرى94158191822187010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيمحمد صالح خالد فاطمه94159191822189018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيبغدادي تركي حميدي علي94160101821015040
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيعلي ابراهيم سالم احمد94161101821022004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيخلف حمد خميس هللا عبد94162101821024048

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيعبد ابراهيم الغني عبد روى94163191822197017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيارحيم سليم مزاحم هللا عبد94164101821027061

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيصالح حسن صاحب الدين  سيف94165111821033038

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد رشاد هللا عبد علي94166101821018019

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيريحان خليف عيد العزيز عبد94167101821055022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيجسام احمد جمعه ياسر94168191821103031

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيعلي حسين مؤيد بالل94169191821109045

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيهللا عبد شكر فوزي محمد94170191821345102

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيسعد جميل اياد سعد94171191821109061

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن الدين محي علي هللا عبد94172101821015034

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنبارادبيجدوع منسي إبراهيم جمال94173191821104006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيسهيل راضي ياسر قيس94174191821292053

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارادبيفرحان هللا عبد حاتم بالل94175191821065012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارادبيكردي محمد رائد محمد94176191821038011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيحسن هللا عبد طالب فاطمة94177191822369165

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيعلي حسن نعمه الرحمن عبد94178101821160025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيسرهيد الكريم عبد فائق هللا عبد94179191821103016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيزيدان كامل عالء احمد94180191821342070

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيسالم حسين الوهاب عبد صديق94181191821109068

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيسعود سالم سمير هللا عبد94182101821024049

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاالولى الكرخادبيفرهود رشيد وادي هللا عبد94183101821208039

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيمطر الكريم عبد سعيد محسن94184191821286016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0المسائية الحبانية ثانويةاالنبارادبيفيحان حمادي علي الرحمن عبد94185191821344005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين الحارث ثانويةاالنبارادبيطه الوهاب عبد باسم طه94186191821035011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0الخارجياتاالولى الكرخادبيزيدان جياد محمود  نور94187101822401052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيعويد عبد ستار علي94188181821283011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبياحمد سلمان محمد علي94189211821028019

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيحسن عبد عباس محمد94190191821078049

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيصبير خيون ابراهيم الناصر عبد94191261821056042

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيبردي مطر هاشم بهاء94192191821109047

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيخلف حمد خميس مشتاق94193101821200076

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات الندى قطر ثانويةاالنبارادبيعبد حسين فياض والء94194191822169012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبينايف حمزه معتصم رهام94195131822238004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيمحيسن عباس علي حسين94196231821038018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيعبود فرحان كريم مصطفى94197191821011043

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيتركي محمد حسن زيد94198191821012020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيشاكر سعيد ثائر حارث94199101821014012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبياحميد ذياب سلمان امنه94200111822063003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبينعمة محمد علي حسين94201101821024028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحسين محمد هاشم احمد94202111821021020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيعواد عبد مؤيد زيد94203101821041022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبيرشيد حميد محمد ايمان94204141822225002
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعلي حسن طالب لينا94205191822195026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيساجر محمد علي حسين94206191821043023

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيصالح مهدي خالد صالح94207101821024036

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم عصام محمد94208121821027013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيشحاذة احمد اسعد عمر94209101821035029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيداود سلمان مجيد صفا94210111822071077

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيسالم حمود عواد صفا94211191822148052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل احمد ناطق94212111821150102

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنات بردى ثانويةاالنبارادبيحمد عبد لطيف طيبه94213191822251021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيجاسم أحمد خالد وسام94214261821013148

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيعبد سلوم فاضل بركات94215111821022014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيهللا خير خضير احمد محمد94216241821004062

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيحميد خليل حاتم بركات94217101821010004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين اليمن ثانويةاالنبارادبينطاح سليمان حمد نهاد94218191821090022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيالجبار عبد هللا حمد السالم عبد هللا حمد94219191821060008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيغانم احمد علي هاجر94220101822089036

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي فارس الجبار عبد الحميد عبد94221111821156040

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبينده اسماعيل فاروق محمد94222101821041047

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبياحمد شرقي عفتان علي94223191821060020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيثميل زهر وليد عمار94224191821076020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات الزهد ثاالولى الكرخادبيمحمد صالح فهيم هاجر94225101822135003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين التقدم اعداديةاالنبارادبيعيسى عبد احمد عباس94226191821062017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنبارادبيطه عجمي سعد بالل94227191821054012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد محمد عماد ابراهيم94228111821021004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات االفنان ثانويةاالنبارادبيزيدان حسن فليح زمن94229191822242004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاالنبارادبيصالح عبد قاسم نور94230191822270012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0المختلطة االغالية ثانويةاالنبارادبيمحمد خلف علي مصطفى94231191821315011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة429.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي عبيد سهيل ياسر94232101821206053

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيخلف مطر الرحمن عبد احمد94233191821109017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيفرحان عبيد احمد سافره94234191822194021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيسليمان مرشد حامد فرح94235191822246013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنات الحرية ثانويةاالنبارادبياسماعيل خليل اسماعيل زينب94236191822192007

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف تركي محمود مصطفى94237131821001097

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين المسائية القدس اعداديةاالنبارادبيعلي محسن ابراهيم سيف94238191821338088

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيثاني زبون محسن همس94239101822111030

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة512.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعيد الرزاق عبد ناظم موده94240191842189148

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة510.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيمخلف طراد فواز والء94241191842185061

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة489.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهين منجل مهدي اروى94242101742108002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة476.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعجاج خلف احمد اشجان94243191842175006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة475.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعجاج خلف احمد تمارا94244191842175023

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة470.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعود سند ياسين محمد94245101841020156

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة468.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفالح جهاد غزوان احمد94246191841009021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة467.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعويد قدوري حسان شديد94247101841019058

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة467.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجيد مهدي اسعد محمد94248101841043052
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيدهيدي عبود محمد براء94249191842229012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيمنزل حميد مجيد مهند94250191841104055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة464.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيشاكر سعيد هللا عبد شموس94251191842139059

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيفارس رشيد انور طيبة94252191842173066

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة460.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفريح محمد عواد يوسف94253121841013055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة460.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرخاحيائيجميل اسكندر مازن اسكندر94254111841048006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيابراهيم خليف زياد سجى94255191842192012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائينجرس سريبت موسى حسين94256111841026049

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة456.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعباس جلوب محمد مصطفى94257191841009217

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة455.0المسائية الحبانية ثانويةاالنباراحيائياحمد عواد عمار ياسر94258191841344005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيسلمان ابراهيم خالد سارة94259191842175056

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائيخلف حمد علي مروان94260191841282022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيرجا مخلف صباح بدور94261191842196021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخاحيائيظاهر محمود خلف محمد94262101841032014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيالفتاح عبد شاكر رشيد محمد94263191841019072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيجواد حسان معمر مهيمن94264191841013066

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيالسالم عبد هللا عبد نجم احمد94265111841012008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيشوكت احمد محفوظ محمد عمر94266141841021104

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمضحي صبار صباح احمد94267191841015005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيصالح فرحان حميد ياسر94268191841014077

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائياسماعيل حمود ابراهيم صالح94269191841040035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيحسين اسود ماجد سالم94270191841056017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيعثمان منير حازم حسين94271311841008013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليف فرحان عدنان مصطفى94272101841055050

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيصالح هللا عبد محمد احمد94273191841007022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين النفيس ابن اعداديةاالنباراحيائيكاظم جواد خليل طه94274191841104025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمشحن مخلف خميس ناهض94275101841011081

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيجاسم نصيف صالح ريام94276191842246041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين فيحان رنا94277191842189061

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيالعزيز عبد ياسين مقبل اسماعيل94278191841015013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزه الرضا عبد اصيل94279241842220021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائياحمد مطني محمد مالك94280191842137048

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيحمودي جاسم احمد هيام94281191842185059

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيصالح سالمه داود هديل94282191842151059

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنات الرياحين ثانويةاالنباراحيائيعطيوي منصور خميس هدى94283191842186057

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين كبيسة اعداديةاالنباراحيائيالهادي عبد عارف امجد محمود94284191841017014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيخلف عزيز عواد عمر94285191841056028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحلول فرحان صباح زهراء94286261842120080

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيديالن نوري سعد انس94287191841003011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيحسن حامد محمد طه94288191841341136

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيعويد هللا مال غزال عمار94289191841029029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيخلف احمد سامي سمر94290191842175064

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيحميد أحمد بشار محمد94291191841110017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيشندوخ حمد حازم صائب94292191841029018

2889 من 2143 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد هللا عبد اياد النورين ذو94293101841020050

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجريان ضيدان فالح حسن94294111841034003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعساف ابراهيم احمد عمر94295191841007109

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيعلي محسن مالك شيماء94296191842173062

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيصالح جالي باسم زينب94297191842243030

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيحمد عبد محمود غفران94298191842192016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشهاب حامد رائد محمد94299121841170027

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيجاسم فياض محمد سيف94300191841040032

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم كامل بشير اسحاق94301111841022005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم محمد ادريس94302101841017008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيشالل عفتان حميد حنين94303191842137018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيشحاذه سليمان حميد رغده94304191842173043

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيبديوي جورج بشير بيداء94305191842187005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة438.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائينواف حردان جهاد ندى94306101842223077

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيعبد امين محمد صالح زينب94307191842140020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيحمادي علي سعد زينب94308191842157035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيشهاب حميد غانم آمال94309101842095002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيحماد محمد هيثم ايمان94310191842173022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن براك طارق العزيز عبد94311101841026120

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم حسين اسامه94312101841017009

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد يونس مقداد شمس94313101842116026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد الحميد عبد منتصر طيبه94314101842094028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي جاسم علي محمد94315191841343035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيمحمود شاكر عمر سكينه94316191842156039

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد صفوت سعد سندس94317111842102022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيحسين عودة حميد مصطفى94318191841002073

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمد عبد محمد قتيبه94319191741007115

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيتعبان حنون سالم حسين94320141841027016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيجوهان زبار سفيان ايالف94321191842247002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيمضعن محمد صالح احمد94322191841056003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائينواف خليفه رياض رؤى94323191842369026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيناصر هاشم فراس هاشم94324101841006051

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيحمد حمادي قاسم زينب94325191842226042

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيحسن عبد صادق ياسمين94326191842156085

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيمحمد اغنيان عامر الستار عبد94327191841083013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنباراحيائياحمد عباس سعدي ميساء94328191842167011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيفياض مخلف حامد بركات94329191841054012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيوحيد صبحي عامر ايات94330101842221006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيسليمان عبد صباح شروق94331191842194063

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد علي حسن محمد94332101841022035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد حمود الواحد عبد زبيده94333191842139048

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيصالح حميد مزعل ايه94334191842195009

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة431.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن فرحان السالم عبد مريم94335101842221055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيجبير الرزاق عبد محمد بكر ابو94336191841002002
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيدايح علي خميس عذراء94337191842246072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعبد خضر خالد هللا عبد94338191841009116

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة429.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيعفات علي كريم علي94339191841043026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة429.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائينوفل محمد علي صالح94340191841066052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم سالم حسين العزيز عبد94341101841055028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة428.0للبنات الفارسي سلمان ثانويةاالنباراحيائيعباس جبار كمال بثينة94342191842250003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيصالح احمد ابراهيم شهد94343191842246060

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائياحمد تركي مسهوج مصطفى94344191841341124

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيفرحان حسن محمد ايه94345191842194017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن عباس سعدون هاجر94346111842108062

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحمد فليح ابراهيم سارة94347191842194047

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارتطبيقيفرج شاكر مؤيد بشير94348191851103002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة469.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيسليمان احمد شهاب هللا عبد94349111851041012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة468.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم خليل اسماعيل احمد94350101851011003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة465.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيفارس عبدالسالم محمد عبدالسالم94351191851113008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيعكله شلش حسين طه94352191851016007

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة462.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيفياض مشعل محمد احمد94353101851019027

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة460.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيعطيه دينار حسين الرضا علي94354231851054055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة459.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيياسين خماس فاضل محمد94355221851307219

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيويس الجبار عبد ثامر محمد94356101851017054

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد حامد محمد وعد94357191851019075

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيسالم علي اسعد محمد94358191851341049

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة458.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقينكه احمد رياض غسان94359211851012027

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد الغني عبد عمار بكر94360101851013024

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة457.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين عباس حاتم اسامه94361101851011008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيموسى محمد ماجد الهدى نور94362211852140060

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة455.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيحسين مرزوك عباس سفيان94363191851020029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيعواد عبد محمد معمر94364191851110010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيراضي العباس عبد طارق مثنى94365231851017072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف اسماعيل عاصم اسماعيل94366191851019008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين المسائية القدس اعداديةاالنبارتطبيقيلوز نايف خليل زيد94367191851338016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيعبد خلف طارق محمود94368191851011058

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيراضي مطشر ماجد شيماء94369191852183025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم مجيد عصام عماد94370101851024018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيبردي صباح خلف حيدر94371191851060006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعران فتاح زهدي السالم عبد94372111751026054

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيرزيج صبري رعد صفا94373191852154016

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيناجي سليمان ناظم احمد94374191851018003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة450.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حمود قدوري محمد94375191851114013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيفارس عبدالسالم محمد خالد94376191851113005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرختطبيقيحياوي سلمان زامل عالء94377111751054013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيصالح عوض كريم احمد94378221851310019

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد ابراهيم نعمه محمد94379101851013087

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارتطبيقيباقر طارق حاتم هند94380191852189028
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسوبي عدنان عامر مصطفى94381101851020139

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيحسن محمود علي وسناء94382191752162022

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعود عباس محمد منتظر94383101851017065

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة445.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيحسين راشد عباس اكرم94384231851182002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد لطيف هاني امجد94385191851020013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة443.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقياحمد حمد ياسين حمزة94386191851007013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيحمدان حاتم جمال مصطفى94387191851004045

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيقاسم ناصر احمد ناصر94388261851007091

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة441.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيذياب عبد جبار سعد94389191851341020

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان محمود ماهر محمود94390191751019076

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجخم عبد بحر هللا عبد94391241851203182

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقياحمد حامد خميس محمد94392191851065014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيشالكة جياد عليوي ابراهيم94393101851022001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارتطبيقيجار ناصر عبيس سيف94394191851103004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان الكريم عبد موفق الرحمن عبد94395101851009012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيغانم محمد علي اسراء94396101852113003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيصالح خلف طاهر فائز94397191851070047

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةقار ذيتطبيقيراضي شريف حسين علي94398221851320012

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة556.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيعلي هللا عبد يونس حذام94399191822226010

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة509.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيالعزيز عبد حسن صدام رقيه94400191822189008

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة506.0للبنات االنفال ثانويةاالنبارادبيحسين هادي حازم طيبة94401191822226025

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة470.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد فرحان اسماعيل غازيه94402191822188040

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة459.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيعلي حسين سالم رقيه94403191822182009

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة454.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيزعيتر مطر خلف نبأ94404191822229030

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيرديني حميد علي رقيه94405191822194012

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة438.0المختلطة الشموخ ثانويةاالولى الكرخادبيحسن جاسم هادي فردوس94406101822159001

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيمجيد ناجي مؤيد الباسط عبد94407311821008016

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة429.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيصالح خليل ابراهيم هبه94408191822188063

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيشاكر قاسم شاكر المرتضى علي94409101821060077

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيخليفه حمزه خالد كرار94410231721008108

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة425.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيمحمد يوسف اسماعيل اسعد94411191821013009

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة424.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيدخيل فرحان حاتم موج94412101722111037

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة543.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمحمد منهل ضرغام رفقه94413131842226005

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة505.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائياحمد شهاب طارق زينه94414191842226044

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة466.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيصالح محمد صالح مريم94415191842193058

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة440.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنباراحيائيفياض نجيب محمد نجيب94416191841010055

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة433.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيمصلح دحام حسن شهد94417191842175066

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات االهرام ثانويةاالنباراحيائيمجبل رشيد عبد حنين94418191842228010

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين محمد علي94419191841009135

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيحسين عالوي فزع سجى94420191842195034

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيمحمود شاكر الرحمن عبد رغد94421191842191038

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائياحمد علي احمد مريم94422191842168024

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائيعبد جمعه شاكر ساره94423191842159047

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة425.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيمعيوف اسماعيل حميد الملك عبد94424101841155008

2889 من 2146 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة425.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيجاسم خلف قاسم سارة94425191842224021

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة425.0للبنات الشموخ ثانويةاالنباراحيائيوسمي عواد ناصر شهد94426191742161017

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة424.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائياحمد محمود جمال ربى94427191842191035

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة423.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد سعيد منذر رقيه94428101842223036

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة421.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيياسين طه اسكندر طيبه94429191842196058

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة420.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيحمادي خلف زيدان صفا94430191842153051

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحريفش عبيد حسين حميد94431101851022019

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعرسان احمد عمران سفيان94432231851033038

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة444.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم علي اسحاق اسالم94433221851302007

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة439.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيعبود عبدهللا علي حسين94434231851069016

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد حمادي هاشم احمد94435221851004008

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيهدل عازل صالح زينه94436101852110038

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيعبيس كاظم علي محمد94437231851069056

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد حسين رحمن ايمن94438111751016020

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة435.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيرحيمه كاظم هالل محمد94439221851040059

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة435.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمد شهاب حامد عالء94440101851155017

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد الرحمن عبد ابراهيم94441101751009001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة700.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيطاهر عاجل محمد منار94442251842170293

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة699.2المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعطيه فتوح مراد نبأ94443251842074067

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي مجيد فؤاد حنين94444251842062158

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة699.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير كاظم غسان زينب94445251842062359

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.3المتميزات ثانويةالنجفاحيائيصاحب يحيى عمار هند94446251842074076

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين العظيم عبد يوسف الهدى نور94447251842062675

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم صالح قيصر نور94448251842062695

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمحسن ظاهر محسن نوره94449251842101146

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرسول عبد راضي جعفر سراج94450251841031333

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمراد جبار شمخي مريم94451251842097099

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعباس جبار حيدر زينب94452291842057150

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعراك كاظم باسم كوثر94453251842097093

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيعبدالحسين عبدالعباس محمدحسن ابرار94454251842104001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسول عباس فاضل صفا94455251842062449

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد محمود غزوان غدير94456251841031523

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي الرضا عبد حاتم تبارك94457251842062116

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعلي عطوش زهير محمد94458251841035087

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمير الحسين عبد حيدر زينب94459251842074035

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيرضا غلوم احمد شهاب محمد94460251841035089

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالهادي عبد عباس جياد هدى94461251842074072

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.7أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد مهدي صالح خديجه94462251842062179

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحمد حبيب حيدر هللا عبد94463251841035046

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعلي عباس حيدر سجاد94464251841035036

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.3المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمحسن حمادي نصير اسراء94465251842074003

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد مكي محمد زينب94466251842062377

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مظلوم علي زهراء94467251842108096

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالكريم عبد صالح شاكر ورود94468251842062736
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الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحمزه علوان حسين بتول94469251842096034

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم جاسم علي زهراء94470251842062303

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالعباس عبد كامل اياد رؤى94471251842062188

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمعيوف حسن فالح زهراء94472251842062308

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر حسن احمد ناديه94473251842062646

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم هاشم احمد تراب ابو94474251841031021

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمنذور عبد علي ابتهال94475251842062018

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة697.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخدام عاجل رزاق حسين محمد94476251841031634

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.9للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبيد حميد مجيد منى94477251842097102

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيكاظم جبر مكي سعيد محمد94478251841035088

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحميد جواد حسين حليمه94479251842062148

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالنجفاحيائيعطيه حسن فالح زينب94480251842065012

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين يوسف نزار حوراء94481251842062173

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه بردان حسن الزهراء اريج94482251842062028

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مسلم نصير نور94483251842062702

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد محمد الدين ضياء سجى94484251842062404

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيتويس عباس جاسم منتظر94485251841007266

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالصاحب عبد عايد حسين علي94486251841031436

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي نعمه االمير عبد سراء94487251842062412

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.6المتميزات ثانويةالنجفاحيائيصباح منصور محمد زهراء94488251842074034

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيهادي مجيد سعد شهد94489251842074050

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعمران داود نور عبد المنتظر محمد94490251841035080

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.4للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيمسير بندر كاظم نبأ94491241842109018

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.3للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيالكاظم عبد غالي حيدر آحمد94492231841047001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيهاشم ناصر ضياء احمد94493261841001005

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيقنبر محسن جعفر محسن94494251841031593

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعباس العظيم عبد زكي محمد جعفر94495251841045019

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفرهود مهجج العباس عبد حسن94496251841031151

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعزوز فيحان االمير عبد زينب94497251842062345

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد رسول زهير سكينه94498251842062421

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن محمد جاسم ضحى94499251842108146

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهاشم هادي حسين ساره94500251842108129

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد شاكر رحمان آيات94501251842070004

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيسوادي بشير محسن بنين94502251842097020

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود مهدي صفاء زهراء94503251842062288

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم لهيبي كاظم هدى94504251842062727

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيبرشاوي كريم عماد زينب94505251842104016

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد موسى فاضل تبارك94506251842062133

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيشنون مهدي صالح حيدر94507251841112008

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائييحيى طالب محمد تقى94508251842092009

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي كاظم شعالن مرتضى94509251841122198

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيهادي نعمه عامر الهدى نور94510251842096293

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعد شاكر المحسن عبد مصطفى94511251841031817

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيطاهر هاشم توفيق مريم94512251842083080
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الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيمحرم علي حسين احمد94513251841042002

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمود داود شاكر الهدى بنت94514251842062092

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد عزاوي الحسن عبد عقيل94515251841031404

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة695.0المتميزات ثانويةالنجفاحيائيحسن نعمه صالح ايه94516251842074011

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمحمد مهدي عامر تبارك94517251842074016

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا علي محمد علي ليلى94518251842062596

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكنداوي كريدي جواد احمد94519241841003006

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد محمد احمد مريم94520141842118013

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيكواك جابي محسن سجى94521221842203073

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيغضبان المحسن عبد فارس حسن94522251841205043

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسن مزهر طوفان محمد94523211841039030

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيحسون ناصر طه شهد94524211842257008

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين كامل عقيل عذراء94525251842062470

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحاتم كامل ذر ابو حيدر94526251841031246

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي حسان هللا حمد فارس94527251841031532

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح علي عباس زهراء94528251842062291

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعبد عباس هادي ضحى94529251842097075

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفرحان حمزه محمد زهراء94530251842062317

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزغير محمد طالب زهراء94531251842062290

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسون نايف فيصل سجاد94532251841150446

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيعزيز صادق عزيز زينب94533251842087038

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعطيه عبود توفيق زهراء94534251842096099

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم سعيد حميد تقى94535251842100144

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين العزيز عبد محمود بتول94536251842084074

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيياسين حميد حيدر حسن94537251841200017

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة694.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشنجار جبار حامد رضا94538251841031283

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة693.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيجايش محسن علي محمد94539251841035100

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة693.5المتميزين ثانويةالنجفاحيائيخطار حسن مرتضى عباس94540251841035043

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة693.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيباقي حمزه علي مصطفى94541251841035120

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة693.1المتميزين ثانويةالنجفاحيائيسلمان مهدي تمام عمار94542251841035065

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة693.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيفرحان جحيل هيثم االء94543221842175015

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة701.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيسلمان عبيدش جابر يحيى94544251841042022

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة698.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار مزهر رزاق زينب94545251842100359

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة696.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيحسين ناصر عدنان فاطمه94546251842087059

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة692.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيصاحب شاكر احمد زيد94547251841012040

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة691.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعطيه حرجان فاهم العابدين زين94548251841044093

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة689.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين عماد زينب94549251842096152

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة689.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيختالن كاظم حيدر فاطمه94550251842062522

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة689.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيضعيف موازي خضير عباس94551221841311091

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة689.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيرشيد ناجي حسن حسين94552251841009057

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة687.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعبدهللا طه علي حسين94553271841014046

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة687.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمجبول ياسر احمد رفقة94554221842139056

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة687.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسن جاسم المنعم عبد فاطمة94555231842115093

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيوادي حسين فيصل عال94556251842062478
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الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير منير محمد94557251841034044

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد هادي محمد أسراء94558251842062003

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيالعزيز عبد يوسف غالب زينب94559221842309016

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجميل الرضا عبد محمد شهد94560251842170204

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس وهاب سمير زينب94561251842101073

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر حسن فارس هاجر94562251842062711

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة685.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييوسف صبحي احمد زهراء94563251842062253

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة685.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيجبر عجال كاظم عايد94564241841039017

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة685.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيدغيم ياسر عزيز حسن94565221841023022

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة684.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياسعد ابراهيم جليل أيات94566101842100001

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة684.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائييوسف صبحي غالب ساره94567251842096167

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة684.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيكاظم عزاوي سعد تبارك94568251842075008

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة684.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيمطلك مايح سعود زهراء94569241842146033

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.8للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيجعفر صادق حيدر الزهراء فاطمة94570251842055063

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم صاحب مهداوي باقر94571251841031109

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمادي ابراهيم الجليل عبد ورود94572101842090088

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيوزيع جابر محذوف نايف94573231841010069

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكدر حسين علي وديان94574231842271330

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيسلمان حمد محمدحسن أميمه94575251842053002

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسن تايه فاطمه94576251842062509

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيرحيم حسن فالح سبطين94577251841200038

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة683.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجديع عسر خليل ضياء94578231842145065

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة682.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضر طاهر فاروق فرح94579251842062578

التمريض كلية/تلعفر جامعة678.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيمصطفى اسماعيل مردان علي اسماعيل94580171841178009

التمريض كلية/تلعفر جامعة671.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيمهيدي داود غانم احمد94581171841025024

التمريض كلية/تلعفر جامعة669.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهالل اسود الرزاق عبد محمد94582171841018224

التمريض كلية/تلعفر جامعة667.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيمصطفى خليل علي مصطفى94583331841021037

التمريض كلية/تلعفر جامعة665.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيخلف محمد طه محمد94584171841161129

التمريض كلية/تلعفر جامعة665.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيصالح علي حسن ثامر94585171841077012

التمريض كلية/تلعفر جامعة664.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح مزعل عامر عمر94586141841030025

التمريض كلية/تلعفر جامعة664.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس رعد عمر94587171841008159

التمريض كلية/تلعفر جامعة664.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيابراهيم عيسى اسماعيل هللا نصر94588201841020186

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد عباس يونس94589171841017355

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبيد كامل أنور أحمد94590271841005001

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيجواد احمد الغني عبد عمر94591171841007107

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائياحمد إبراهيم ذياب إبراهيم94592171841039001

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيالقادر عبد صالح محمد قاسم حيدر94593231841038035

التمريض كلية/تلعفر جامعة663.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمحمود صالح عواد احمد94594171841364004

التمريض كلية/تلعفر جامعة658.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعلي يونس عيد محمد ريمة94595171842288131

التمريض كلية/تلعفر جامعة645.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيغدير حسن فواز ميس94596171842279100

التمريض كلية/تلعفر جامعة645.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمود مصطفى خضير احكام94597171842281007

التمريض كلية/تلعفر جامعة645.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعبو عبدالقادر طاهر ليلى94598171842317068

التمريض كلية/تلعفر جامعة644.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيحسن يونس علي نازلي94599201842117048

التمريض كلية/تلعفر جامعة644.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائياحمد مصطفى وليد سندس94600171842230119
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التمريض كلية/تلعفر جامعة641.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد صالح محمد مهدي سارة94601271842064067

التمريض كلية/تلعفر جامعة641.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيعبيد احمد جاسم هبه94602171842283112

التمريض كلية/تلعفر جامعة640.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيمصطفى خضر مصطفى كوثر94603171842261063

التمريض كلية/تلعفر جامعة639.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيشهاب حمدون وليد غفران94604171842290183

التمريض كلية/تلعفر جامعة637.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيهاشم يونس الزهره عبد نورا94605171842269023

التمريض كلية/تلعفر جامعة636.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيخلف ملكو هادي غربية94606331842056007

التمريض كلية/تلعفر جامعة634.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد جمال شيماء94607171842051011

التمريض كلية/تلعفر جامعة634.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياسماعيل محمد عادل اسراء94608171842288019

التمريض كلية/تلعفر جامعة633.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد محمد حسام زينب94609241842121094

التمريض كلية/تلعفر جامعة633.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلي خلف محمد شهد94610211842138083

التمريض كلية/تلعفر جامعة632.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيياسين يحيى صالح امل94611271842057012

التمريض كلية/تلعفر جامعة632.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح محمد االء94612171842291016

التمريض كلية/تلعفر جامعة631.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيغدير حسن اسود هند94613171842279125

التمريض كلية/تلعفر جامعة631.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيخضر علي عويد تونس94614311842047045

التمريض كلية/تلعفر جامعة629.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عطيه دوهان غفران94615241842104061

التمريض كلية/تلعفر جامعة628.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيضايع احمد عامر حوراء94616171842357070

التمريض كلية/تلعفر جامعة628.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيفجر هيجل اذياب رجاء94617171842277081

التمريض كلية/تلعفر جامعة624.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيخلف حسن كاظم نبأ94618261842132092

التمريض كلية/تلعفر جامعة623.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيحمادي صياد رياض زبيده94619181842186021

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيغدير حسن فواز ميعاد94620171842279102

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسعيد حازم ثامر صابرين94621171842277145

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيعلي اسماعيل ابراهيم سارة94622211842091050

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمحان زرزور السالم عبد الضحى شمس94623241842115030

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنشد محمد ضياء نور94624141842114029

التمريض كلية/تلعفر جامعة622.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيعبود دلف الملك عبد نور94625191842229052

التمريض كلية/تلعفر جامعة621.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسن محمد فاطمه94626201842364014

التمريض كلية/تلعفر جامعة621.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيمحمد رضا مصطفى زينب94627201842133020

التمريض كلية/تلعفر جامعة621.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيهللا عبد كاظم خالد شهد94628211842141065

التمريض كلية/تلعفر جامعة621.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين كريم احمد منى94629181842182055

التمريض كلية/تلعفر جامعة621.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمشجل الحسين عبد خالد وفاء94630231842271332

التمريض كلية/تلعفر جامعة620.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيجمعة حامد هاني حنين94631171842273063

التمريض كلية/تلعفر جامعة620.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيهلوس خضير كمال شهد94632221842185057

التمريض كلية/تلعفر جامعة620.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيسعيد يعرب قحطان دانيه94633211842140065

التمريض كلية/تلعفر جامعة620.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائياسعد عزيز سالم ميس94634211842121087

التمريض كلية/تلعفر جامعة619.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيمسير خيون صالح حنين94635241842106028

التمريض كلية/تلعفر جامعة619.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يونس عمار زهراء94636171842273088

التمريض كلية/تلعفر جامعة619.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائييونس ياسين زياد نورا94637171842231279

التمريض كلية/تلعفر جامعة618.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيكريم مطرود عيسى رسل94638201842209006

التمريض كلية/تلعفر جامعة617.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين عياش اسيا94639191842243008

التمريض كلية/تلعفر جامعة617.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيرجاء عطية لؤي غفران94640231842131033

التمريض كلية/تلعفر جامعة616.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيصايل خضير ياس نزهه94641181842176113

التمريض كلية/تلعفر جامعة616.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود كريم ضياء سرى94642241842124095

التمريض كلية/تلعفر جامعة615.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيجاسم راهي صبار ابرار94643271842144001

التمريض كلية/تلعفر جامعة615.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيعلي خضير حمد أستبرق94644201842239001
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التمريض كلية/تلعفر جامعة614.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمهدي الحسين عبد بهاء سرى94645271842056175

التمريض كلية/تلعفر جامعة614.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائيابراهيم خليل اسماعيل رغدة94646131842243016

التمريض كلية/تلعفر جامعة613.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحامد عبد ثامر طيبة94647171842280164

التمريض كلية/تلعفر جامعة613.0للبنات صو التون ثانويةكركوكاحيائيخورشيد نعمت اسماعيل ساره94648201842143004

التمريض كلية/تلعفر جامعة613.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسين سلمان ثامر فرح94649211842136063

التمريض كلية/تلعفر جامعة613.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيعوفي خطار كاظم سارة94650241842094072

التمريض كلية/تلعفر جامعة612.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس طه قيس ساره94651171842357138

التمريض كلية/تلعفر جامعة612.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد رشيد محمد موفق جواهر94652131842100013

التمريض كلية/تلعفر جامعة612.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي اللطيف عبد هادي زهراء94653241842108063

التمريض كلية/تلعفر جامعة612.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين حسن اسماء94654171842236004

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة518.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيالمطلب عبد سعيد محمد أحمد ليلى94655261822091038

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة512.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيابراهيم علي الغني عبد صبريه94656231822101022

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة489.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيعلي عباس هادي علي امينه94657171822261006

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة470.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمحمد احمد شامل سعد94658171821161043

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة469.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيحسن محمد اسماعيل نور94659231822109046

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة464.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيكيورك يوسف الغفور عبد خديجة94660171822286024

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة464.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيخضر صالح خضر رائدة94661171822261009

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة453.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيابراهيم خليل زيد شذى94662171822314048

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة433.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبياحمد شيخو محمد احمد94663171821103008

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة432.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبياحمد زكر الرزاق عبد محمود94664171821077042

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة432.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيرضوان حسن خالد برزان94665171821116004

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة432.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيمحمود احمد محسن مهند94666171821206166

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة432.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبياسماعيل خضر حميد فارس94667171821207106

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة431.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيرضوان حسين محمد فتحي94668171821177011

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة431.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمحمد صالح يوسف ايهم94669171821075010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة430.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيسلطان احمد شعبان عمار94670171821161070

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة430.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيهللا عبد الياس خضر وعد94671171821161114

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيهللا عبد حمدون سمير العزيز عبد94672171821026110

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيصالح فيصل صالح جشعم94673171821114015

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيمحيميد حسين محمد سعد94674171821104013

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمد صالح فواز رامي94675171821015040

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمحمود شاكر وليد وجيه94676171821009178

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة428.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبيالياس خليف خالد ياسر94677171821106014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة428.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيابراهيم بشير قصي عثمان94678171821010052

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة428.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيمحمد علي عبد جبار سجى94679231822160014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة427.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيمحمد حمد احمد عبيدة94680171821161062

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة425.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمحمد خضر غائب بريفان94681171822295008

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة425.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيجاسم حسين وعد باسم94682171821064013

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة425.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيزغير خيال يحيى حسين94683241821012017

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيسلطان محمد عبد الملك عبد94684171821058017

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد علي حسن صالح94685171821001053

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيعلي سليمان عدنان عائشه94686171822267040

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيكيضي هللا عبد هللا عطا محمد94687171821161094

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحمد خضر الدين نور كولدان94688171822235085
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األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبياحمد عبد ناظم الرحمن عبد94689171821051028

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىادبياحمد هللا عبد علي حسين94690171821106002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعلي محمد هللا عبد جاسم94691171821003032

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة422.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد طارق زياد94692171821018061

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة422.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيجمعه خليل حميد زياد94693171821161041

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة421.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيعطيه ابراهيم ضاهد محمد94694211821001087

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة606.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةنينوىاحيائيعلي مصطفى خليل ابراهيم94695171841353001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة585.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائياسماعيل سليمان عمر حسينه94696171742273118

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة571.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيحسين الجليل عبد خليل زهرة94697171842261034

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة551.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائييونس محمد جعفر ايمان94698271842081007

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة548.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيخضر رضا ادريس زينب94699231842147017

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة536.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائيخضر حبيب اسماعيل نور94700171842241035

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة518.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائياسماعيل حسن توفيق رغده94701271842161015

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة501.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييونس مصطفى هللا عبد فاطمة94702171842288239

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة498.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد علي حسين ميمونه94703171842232281

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة490.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحمد يونس محمد جمعة محمد نسيبة94704171842293078

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة484.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىاحيائييونس صالح جميل نرجس94705171842241034

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة480.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمطر محمد عاصم عمر94706171841017201

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة474.0المختلطة الكويت ثانويةنينوىاحيائيأبراهيم أحمد فاضل محمد94707171841344007

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة468.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيسليمان علي اسماعيل محمد94708171841021085

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة460.0للبنات الخيام ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد سعدو اسماعيل سهى94709321842023016

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة454.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائياحمد رشيد مصطفى نجود94710171842317078

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة454.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمصطفى علي محمد مصطفى مثنى94711171841350135

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة454.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيمصطفى جعفر عاصم نجوى94712271842083060

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة454.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيقاسم يوسف قرو هادي94713331841070161

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة453.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد عزيز عمر94714171841077048

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة453.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلي محمد ابراهيم سجى94715231842271174

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة452.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيناشي الكريم عبد حازم فائق94716251841045067

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة452.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيحسين الغفور عبد سلطان مصطفى94717171841026301

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة451.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيخابور علي صالح محمد مصطفى94718171841056034

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة451.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون سالم محمد94719171841351153

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة449.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيقاسم اللطيف عبد يونس علي محمد94720171841080233

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة449.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيالياس الرحمن عبد بهجت محمد افراح94721171842286020

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة449.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيصالح شيخو خلف احمد94722171841109002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة448.0للبنين الفاضلية ثانويةنينوىاحيائيمجيد محمود رعد محمود94723171841340019

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة447.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحمو مصطفى نافع ابتسام94724201842282002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة447.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائياسماعيل حسين يونس محمد زينب94725171842236051

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة447.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمحمد مؤيد قيس ايالف94726171842302029

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة446.0المختلطة العكيلي علي الشهيد ثانويةقار ذياحيائيبديوي صالح الرضا عبد هللا عبد94727221841229010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة445.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيرشيد ابراهيم خليل انس94728171841350027

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائياحمد عبد ضاحي ابراهيم94729201841015001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان المنعم عبد رعد حنين94730241842108031

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد ثامر علي94731171841350100

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيقدو الياس زينل صالح94732171841178046
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األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة440.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيقنبر محمود الحميد عبد سهام94733171842236063

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة440.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد محمود علي يوسف94734111841018113

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد جمعة احمد ايهاب94735171841080049

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين حميد مجيد94736271841009118

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيغالم خزعل حسن مهند94737221841023103

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيمحمود فاضل هاني رنده94738311842058014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة437.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين مخصف هالل ذكرى94739171842237088

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة437.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن راضي شاكر حيدر94740241841010047

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة437.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيسعيد حسين نزار أحمد94741201841024010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة436.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمود الوهاب عبد غفران94742171842231214

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنات صو التون ثانويةكركوكاحيائيعباس سعدو صادق محمد وفاء94743201842143012

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبود عيال حمود احمد94744261741011010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييوسف محمد احمد رحمه94745171842357087

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى جمعة غني ماجده94746131842242012

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائياحمد مطر محمد محمود94747181841009079

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم امين محمد نور محمد اسراء94748171842235014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة435.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائينومان كريم احمد علي94749241841016048

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة434.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيوهب ال شريف محمد غانم عيسى94750171841400031

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة434.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيالياس غائب حسين زينب94751171842364015

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة434.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد علي محمد حسن سعاد94752171842357151

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة432.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيمحمد حامد عبد حنين94753171842051005

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة431.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيسعيد علي محمد هللا عبد سجاد94754171841178041

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة431.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيسعيد محمد بهجت الحميد عبد رياض94755171841021025

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيحزوم حمد فالح اسامه94756321841040003

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة429.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيداخل راضي عماد تبارك94757221842116010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة428.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيهريد عبودي هللا عبد علي94758241841029057

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة427.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيابراهيم طاهر خليل عامر94759171841018112

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة427.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيجنديل قحطان محمود قحطان94760271841009102

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة427.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفاحيائيعبد ناجي رائد هود94761251841026010

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة426.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجوده مانع هللا عبد منتظر94762241841074036

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة426.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيشجر جرع سعد سيف94763261841022059

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة426.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائينصير محسن حسين علي94764251841150222

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة426.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيحميد صالح محمود عمر94765171841007110

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة576.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى عباس فاضل فردوس94766171852236061

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة562.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيالقادر عبد طاهر محمد فاضل االء94767231852102002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة554.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيخضر محمد الرحمن عبد ماريا94768171852296039

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة534.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىتطبيقيحموش ابراهيم اسماعيل جهاد94769171851121006

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة482.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيحسين امين زهير سكينه94770171852236032

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة481.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيعلي احمد عباس عاليه94771171852261022

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة476.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيحسن محمد اسماعيل آية94772231852145001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة471.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد صالح يونس محمد94773171851051019

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة468.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيحسين الرحمن عبد حسين جمانه94774231752118004

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة459.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيشخير سبتي الصاحب عبد مرتضى94775221851230018

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة456.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعلي عباس مردان علي حسن94776251851150068
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األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة455.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيحسين محمد احمد فاطمه94777271852083030

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة449.0للبنين المكوك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد وكاع سالم محمود94778171851051020

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة448.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقياحمد شيت انور حمزه94779251851046014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة447.0المختلطة المرادية ثانويةالديوانيةتطبيقيعصواد نعيم قاسم أحمد94780241851158001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة446.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد عباس خالد حسن94781241851203076

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة446.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحسن سليمان حسن فهد94782171851350154

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة445.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيسلمان داخل هادي حسن94783291851153056

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة443.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيداود محمد محسن خاتون94784171852261009

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيامين يوسف زينل علي94785171851178059

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكتطبيقيرفيق ناصح فتاح مصطفى94786201851014015

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهدل جحيل حامد رواد94787221851311080

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة442.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقييونس عباس علي محمد94788261751009084

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيفنون عبيد راضي حسين94789241851059003

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقياسماعيل ابراهيم اميد أمامة94790201852124001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيدبين حميد مهدي حسن94791221851026019

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيصالح يونس محمد طاهر محمد احمد94792171851351013

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيصالح حسن خالد وليد94793171851144127

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة441.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحوات الساده عبد محمد انور94794241851203055

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة440.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد هللا عبد يونس محمد مريم94795171852285065

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيعلي عاصي حسن فارس94796201751051013

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيرضا بشير غالب زينب94797171852236027

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىتطبيقيصالح جاسم احمد زياد94798171851359009

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعكموش هاشم كاظم قاسم94799231851006063

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة439.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيمسلم سعيد سالم سامية94800201752229002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقياحمد علي احسان ايمن94801201751004006

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنين الرشيد ثانويةبابلتطبيقيتايه خلف محمد علي94802231851065016

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنين ربيعة اعداديةدهوكتطبيقيكوجر دبيس هللا عبد احمد94803331751007002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة438.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيعبيس ناصر محمد حميد94804231751055007

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة663.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقييونس يعقوب عباس سندريال94805161852145028

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة663.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم كاظم هاشم احمد94806161851076005

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيمبارك الرحمن عبد قيصر كرار94807161851015066

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيحمد حبيب حمد مرتضى94808161851088032

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقينظيف عودة وكف حيدر94809161851012027

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيعداي عوده كريم عذراء94810221852103043

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيياسين طه ناصر مريم94811161852145050

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةتطبيقيراضي صبيح عامر يسرى94812161852246011

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة661.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيشعبان نوري رعد رقيه94813161852235012

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة661.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيوادي شبرم حاتم عبير94814161852240051

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة661.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيعبود صادق علي اماني94815161852220003

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة660.6للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالقادر عبدالستار عبدالناصر مآب94816161852232007

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة660.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيطليع زياره جاسم ايوب94817271851027019

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة660.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيفالح خلف فؤاد زينب94818161852239028

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيشنان الواحد عبد شنان ابرار94819161852152004

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس ظاهر حبيب محمد94820161851088026
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والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيصالح راضي كاظم حوراء94821161852226030

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد الكريم عبد احمد زهراء94822161852145016

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالزم رحيم مجيد مصطفى94823161851140119

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيخيربش مولي وادي فاطمه94824161852299019

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيخضير االمير عبد محمد الهدى بنت94825161852183009

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحاجي علي فالح يعقوب94826161851355328

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيمهدي صالح االله عبد ستار94827161851053051

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى نايف الرحيم عبد نسرين94828161852234040

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنين االهلية الخير جنوب اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل مزعل حاتم اياد94829161851133006

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعبود مكي صالح علي94830161851128040

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد علي حسين مصطفى94831161851095012

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالرضا عبد مالك صباح نرجس94832161852309060

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيشعبان زاير هالل منتظر94833161851089113

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد رضا حسن عمار وئام94834161852150050

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0المختلطة الفقار ذو ثانويةالبصرةتطبيقيمطشر نجم عزاوي كرار94835161851320012

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعباس جعفر الزهره عبد مؤمل94836251851031120

والبتروكيمياويات البوليمرات الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقياألمام عبد علي عبد اسامه احمد94837161851027002

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة679.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيعبدالرزاق عبدالخالق عارف ضحى94838161852283028

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة679.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيشهاب الرحيم عبد الخضر عبد آيات94839161852240006

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة678.6للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةتطبيقيعبود محسن عصمت بتول94840161852232003

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة675.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين عبد علي مروة94841161852152058

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة675.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيكيطان عليوي هادي الدين نور94842161851135089

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة674.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه االمام عبد زكي مؤمن94843161851076051

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم هللا خير قسور احمد94844161851140011

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبود علي هجران94845161852202062

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيكعيبر عبود سعدون براء94846161852146003

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة672.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد زهراء94847161852218047

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة672.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم حسين فتحي احمد94848161851079009

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة671.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى حسين عابدين مهدي محمد94849161851075141

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان اسماعيل جالل محمد94850161851019120

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيرعيد محمد طعمة ورود94851161852219059

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة669.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر جوده عادل هللا عبد94852161851076031

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيعبد كريم عجمي زكي94853161851139042

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجدوع جبار الخالق عبد ساره94854161852226063

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعبد عيسى وليد علي94855161851085098

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم هللا عبد علي عبد محمد94856161851085121

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيطعمة جاسم منتظر علي94857161851121035

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة666.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيداود جبار عبدالكاظم زهراء94858161852299007

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة666.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيحسن خلف عباس مصطفى94859221851096070

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشاتي جبار سعدون محمد94860161851135070

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحميد االمير عبد فراس فاطمه94861161852226092

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيسوادي فاضل عباس سجى94862161852163012

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيكنش شايل عادل فاطمة94863161852212032

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان هادي اسماعيل رند94864161852145014
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النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيعبود عناد حميد حسين94865161851067011

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحافظ عادل وئام شهد94866161852293014

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيطعمه سرحان كاظم منتظر94867161851139109

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيحنون حسن فليح فاطمة94868161852266020

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة663.8للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيالرسول عبد العباس عبد الرسول عبد احمد94869161851105003

النفط وتكرير الكيميائية الهندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة663.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد حسين قابيل زهراء94870161852165023

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة698.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيجميل نبيل راغب الفقار ذو94871161851074026

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة697.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد ابراهيم هشام94872161851140124

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة696.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيرهيف محمد علي بتول94873161852146002

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة695.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيمشاي ريسان كاظم زينب94874161852295008

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة692.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيلفته خزعل يسر علي94875161851038074

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة692.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد الرضا عبد عالء زينب94876161852162019

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة692.0للبنين األهلية البتول ثانويةالبصرةتطبيقيإسماعيل خليل إسماعيل مرتضى94877161851095011

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة691.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حميد خلف رغده94878161852165019

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة690.0للبنين االهلية الخير جنوب اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل مزعل حاتم كرار94879161851133030

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة690.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صالح علي عبد هديل94880161852146013

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة690.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا جار كاظم جبار علي94881161851074043

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة688.8للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم زباري طارق حسن94882161851075025

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة688.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعريبي كاظم كريم ابراهيم94883161851075002

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة688.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي جاري مهدي حسين94884221851046021

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة687.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد خضير ناظم فاطمة94885161852154037

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة687.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحسن شالل هادي عباس94886161851140050

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة687.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالحليم عبد منصور فوزي سما94887161852234025

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة685.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد خنوبه الباري عبد مرتضى94888221851045050

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة685.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبود جليل رسل94889161852184033

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة684.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم الرضا عبد حسين94890161851001057

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة684.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيسلمان رحيم ناصر علي94891231851067074

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة683.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحبيب ظاهر االمير عبد محمد94892161851001159

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة683.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس الكريم عبد وليد محمد94893161851075144

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة682.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيموسى حميد قاسم هللا عبد94894161851083068

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة682.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيحسن سويد صالح دالل94895161852212017

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة682.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمزعل قاسم حامد مصطفى94896161851019154

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة681.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيدوحه محمد الرحمن عبد حسين94897161851303008

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة681.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيصيهود جاسم العالي عبد علي94898161851083075

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة681.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيصالح غانم ذياب زهراء94899161852260008

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة680.4للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد درويش علي ابراهيم94900161851075001

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة680.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيثكيل جاسب مالك حسين94901161851022040

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة680.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيالمي حسين جبار محمد94902221851019053

والغاز النفط هندسة قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة680.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيرضا محمد عباس محمد94903161851049132

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة678.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجداوه عبد الزهرة عبد الحسن94904161841094010

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة678.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيالطيف احمد محمد ياسمين94905191842194120

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة677.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيمحمد رزاق عبداالمير زينب94906161842300018

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة676.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةالبصرةاحيائيسفيح حمادي ستار علياء94907161842166012

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة676.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائينتاش حسن جالل تقى94908161842202030
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والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة675.8للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم ليث كرار94909161841003015

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة675.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيمحيسن حسين احمد زينب94910161842162027

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة674.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيبناي حسين رحيم زهره94911161842300013

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة674.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيجبار ناصر حسن حمزة94912221841021030

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة674.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعاتي خلف سمير حسين94913161841060030

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسلطان هللا عبد هيثم حنين94914161842184053

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيفليح جهيد كريم زهراء94915221842323201

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة673.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيالودود عبد اللطيف عبد مكي زينب94916161842220017

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة672.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمكي مزهر سمير مريم94917161842165405

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة672.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجلود زوير مالك اديان94918161842145003

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة671.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيعباس حمزة جبار حنين94919161842176023

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة671.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيكشيش كنبر االمير عبد هديل94920221842155097

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة671.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيلفتة خلف محمد زهراء94921281842072014

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس محمد جاسم علي94922161841075163

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيمحمود الجبار عبد اسامة نور94923161842263017

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةاحيائيعلي حمود شعبان احمد94924161841031001

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد حسين ناظم زهراء94925161842218038

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة670.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةاحيائيغضبان عزيز رياض مصطفى94926161841064007

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة669.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمري جبر جمعة نجالء94927221842139152

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة669.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمد جاسم ايمان94928161842243013

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيببيان شرهان جبار شهد94929281842050034

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعباس عودة موسى منتظر94930161841083036

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد محمد يوسف زهراء94931161842183042

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيلفتة جالب توفيق تقى94932221842113039

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيسالم جواد عماد إشراق94933161842332001

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعمران موسى العباس عبد فاطمة94934291842050121

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة667.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيمحمد كاظم طارق اسراء94935161842268001

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة666.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيمالك ابراهيم خليل ايمان94936161842161010

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة666.0للبنين المرتضى اعداديةميساناحيائيحسوني ثبيت ناصر محمد94937281841002037

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيشويرد حيالن سامي زينب94938161842152110

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة665.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجبر ناصر هللا مال ساره94939161842184141

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة664.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدهللا عبدالحسين عبدالخالق فضل94940161842165389

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة663.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيموسى حسين رائد منتظر94941161841128019

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.7للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيراضي المهدي عبد حسين علي94942221841002133

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسعيد لفته نوري بدور94943161842184037

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيسماوي شاكر سعد فاطمه94944231842120123

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة662.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمزوحي عكلو جواد اروى94945161842152014

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة661.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائييوسف سامي سعود هللا عبد94946161841075141

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة661.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيعلي الحسين عبد ناصر زهراء94947161842252011

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة660.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيفياض خشان جميل حنين94948281842059030

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة659.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحبيب كاظم جواد مريم94949161842165401

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيفياض القادر عبد كريم زهراء94950281842080014

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيدعوم داخل نوري حسين94951281841006054

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعيسى عمران محمد زهراء94952221842154065
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والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة658.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيسحاب يوسف هللا عبد مروه94953161842228094

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيحميد نوري محمد سمير موده94954281842057018

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيحبيب جمعة تحسين مريم94955281842051048

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة657.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصح بناي رائد هدى94956161842165496

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي شاكر محمود ايات94957161842383121

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعليوي ادحيلس والي فاطمه94958161842169059

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيراضي حمد فاضل اية94959161842293006

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة655.0للبنات النور ثانويةالبصرةاحيائيحسين طعمه حسين رواسي94960161842275005

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة654.5المتميزين ثاتويةواسطاحيائيغافل مهدي خالد هللا سيف94961261841040022

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة654.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيعبد لزام فارس الباقر محمد94962291841005093

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة654.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيطاهر اسماعيل خليل فاطمة94963161842245017

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة653.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيخزعل جعفر احمد زهراء94964161842380016

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة653.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجياد محسن عبداالمير زينب94965161842165229

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة653.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالحميد عبد محمد احمد مروة94966171842268129

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة653.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيغضبان سلطان طه بيداء94967161842381021

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة652.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالدين شهاب هشام انور شيماء94968161842165288

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة652.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين حاتم احمد94969221841053002

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة652.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائييعقوب ناصر عماد علي94970161841019027

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيطالل الرحيم عبد سعد سجاد94971281841006061

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبس خضير علي نزار94972271841005329

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيطاهر جواد جميل منار94973161842202136

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيعكيلي حسن كريم محمد94974221841100020

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيعبود عجه كريم زينب94975231842147020

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيراشد عودة حيدر ضحى94976161842226064

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجياد صبار عامر ايات94977161842290006

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد خنجر ساجد زهراء94978161842176045

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم باقر محمد رائد مريم94979161842165403

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيعوض نعيم علي ليث94980281841011043

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعباس خلف جواد ازهار94981161842293001

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيحامي جبر حنش آيات94982161852237001

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة656.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيمهاوي داخل رافد زهراء94983161852242016

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة655.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي الزم الجبار عبد ياسمين94984161852211026

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة655.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمهجر الودود عبد ناهد محمد94985161851019140

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة653.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةتطبيقيفياض احمد خالد حسين94986161851136006

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة652.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعلي محمد سعد محمد94987161851015070

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة652.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيغركان طعيمه حلو نهله94988221852230004

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمكي حبيب ظاهر علي94989161851001111

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحسن عبدهللا سالم مطشر94990161851300066

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيفزع عبود نعمان سجاد94991161851080016

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة651.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيطالب يحيى ضياء االكبر علي94992221851009027

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالحسين عبد حشف عبد حسين94993251851031045

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيبدير خليف مطير محمد94994161851139102

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحسوني هللا خير محمد مصطفى94995161851033125

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة649.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيعباس حسون سليمان جليل94996271851014022
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والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة648.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيعوفي عذافه سالم محمد94997281851015039

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة647.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيبرهوص موسى بوهان حسين94998221851019013

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة647.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم سلمان ايوب ضحى94999161852308005

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة646.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد مرتضى95000161851019148

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة645.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيدافر هللا عبد جبار حسن95001221851019010

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة645.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين خصاف عبدالزهره هبه95002161852280047

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة645.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيعويد عوده حميد مرتضى95003161851135074

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة645.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيجواد حسن عباس عمار95004281851002053

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة644.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيراضي صبيح سمير محمد95005281851002072

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة644.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىتطبيقيجالب ذياب رائد حسن95006291851105008

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة644.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيصليل حسين حبيب ميثاق95007161851033133

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة643.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعبيد جواد عيسى احمد95008231851008006

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة643.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد فاضل علي سارة95009161852230013

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة642.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيحمزه حمود سالم سجاد95010231851061018

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة642.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقياسماعيل هاشم مسلم ساره95011161852299012

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة641.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيمسير علي ربح نبيل95012161851034134

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة641.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيجابر عبد فاضل عباس95013221851063026

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة640.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيحميدي فرحان نعيم نجالء95014251852089026

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة640.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيعامر عطية جبار ضياء95015161851036050

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة640.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيجواد محمد جاسم سجاد95016231851061017

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة639.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيعطية عودة محمد هناء95017161852380072

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة639.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد محمد طارق رضا95018161851085043

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة639.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجبر جبار محمد اعراف95019161852152007

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيخلف احمد دلي ايهم95020201821020021

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيطالع عباس تركي زياد95021261821056029

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة485.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيهللا عبد نجم نايف اوراس95022201821020018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة484.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيمحمد عبد عامر مصطفى95023211821030058

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبينصار معارج سالم احمد95024261821056003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيثامر هادي يحيى حيدر95025211821038049

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيسليمان خضر فاضل يونس95026171821364060

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيعلي حسين محمود غالب95027201821020095

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي محمد صباح احمد95028171821080006

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيعلي حسين جاسم اسود95029201821020015

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيحمد سرحان احمد اكرم95030201821020016

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبياحمد سلطان محمد هاشم95031171821066014

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيمحسن علي محمد حامد95032211821205008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيصعيجر مشكور حسين مالك95033241821208028

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيحمد نوري خضر عمر95034211821205018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعلي محمود يوسف سرى95035211822097041

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيضيف الهادي عبد يونس ليث95036201821020107

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة432.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلادبيالياس حنا هاني ريتا95037311822037004

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة432.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيعباس كاظم راكان حسين95038171821364015

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة431.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيحبوب خلف كاظم موسى95039281821045032

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة431.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيغرب حسين هللا عطا عادل95040201821020064
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واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة430.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيمحمد جالل خالد مصطفى95041331821058009

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة430.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيهللا عبد حسين مقداد يوسف95042171821177014

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيحماده حسين صالح حسين95043201821020032

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة427.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيخضير عبد احمد شعب95044201821035026

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيعباس حيدر علي حسن95045171821064018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيماسوك مدلول الرزاق عبد سلطان95046221821376052

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيمحسن جبر عقيل مجتبى95047231821006059

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيخليل محمد جاسم مصطفى95048201821016076

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيعالوي عباس علي حيدر95049201821009029

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةادبيكاظم عواد محمد بهاء95050241721070004

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0المختلطة الكرار ثانويةالثانية الكرخادبيمصطاف خميس طه ياسمين95051111822165013

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيمصطفى الجبار عبد محمد حنان95052171822321006

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيطينه حنيت علي احمد95053241821025003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيحسن مجيد رشيد عماد95054211821272048

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارادبيسلطان عبوش صالح مأمون95055191821016008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين مأرب ثانويةبابلادبيجواد كاظم محمد العابدين زين95056231821049014

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيامين محمد خليل محمود هللا عبد95057171821350160

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمرعي محمد عدنان محمد95058171821025164

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمطر محمود مهدي مصطفى95059101821017088

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0المختلطة االيوبي الدين صالح ثانويةالسليمانيةادبيحسين ابراهيم وجدي عبيده95060321721047013

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبيفتيح فرحان مصطفى الفتاح عبد95061191821056023

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبيموسى رشو مراد حازم95062331821051005

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيعزيز هللا عبد الكريم عبد امجد95063171821073003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيقاسم سالم محمد رضا95064251841007082

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمحمد جبوري محمود علي95065171841023169

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيياسر مال راجي ايمن95066221841307018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسين عباس حسين محمد95067171741003169

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيحنا نوح سامي لينا95068171842247045

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعزيز خضر المعين عبد زهران95069201841020056

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيهندي احمد العزيز عبد احمد95070321841010011

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيجبر مطر شناوه علي95071271841153053

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيشاكر فاروق عمار مريم95072311842037027

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد نعيم خالد مريم95073311842037025

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكاحيائيحسن خدر سليم لمى95074331842064004

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد غائب غانم نوال95075171842073010

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيسلطان سليمان ادريس دنيا95076171842249018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعزيز طارق اوس نهى95077171842231269

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيرشو شليمون يوخنا متي95078171841067051

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنات االحسان ثانويةنينوىاحيائيبكدش الياس عباس افراح95079171842326002

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحمداوي محمود احمد محمد95080171841005139

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىاحيائيإسماعيل قاسم الرزاق عبد الملك عبد95081171841064028

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد خليل صادق علي95082171841077043

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحيدر علي ويس بني يوسف مرتضى95083131841250041

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة436.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس جراد محمود شهاب95084111841152014
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واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيعبوش حبيب عامر كرم95085171841147028

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة433.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيبهنان عزو مازن عذراء95086171842247039

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة433.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيالمسيح عبد جبرائيل اثير سامر95087171841147012

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة432.0الخارجيونبابلاحيائيشعول هادي مجيد قيس95088231841400050

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة432.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيوهب عايد حمد االء95089171842277017

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة431.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجياد جابر رحيم زيد95090251841031293

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم حافظ اكثم95091211841043004

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيعبد نويديس منذر مثنى95092191841003061

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحاحيائياحمد مصلح مظهر مهلب95093181841129011

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحمزه جعفر مهدي اسامه95094251841001026

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة428.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيخضير اسماعيل حقي علي95095171841059030

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة427.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيمجيد الحسن عبد محمد زينب95096261842072020

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيسلمان حسين رازي احمد95097171841364003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيحسين محسن محمد ابراهيم95098211841034003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين فخرة قز ثانويةنينوىاحيائيتوفيق محمد عباس يحيى95099171841175008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسليمان علي حازم لقاء95100171842277168

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيجابر مهدي صالح حسام95101221841031028

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيعبدالجبار كريم هاشم رحاب95102171842364009

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعالن عبيد محمد نهلة95103171842281188

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة425.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحمزه هاشم شافي اسراء95104261842092002

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنين الثانية العراق ثانويةنينوىاحيائيخلف مراد قاسم مروان95105171841149017

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيراضي حسين مهدي شهد95106131842098063

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيإلياس إبراهيم أحمد علي95107171841083017

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيثجيل شهاب اسعد علي95108221841311043

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين األكبر علي ثانويةالمثنىاحيائيخضير زغير محمود شاكر95109291741105012

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيكورو جعفر الدين عز احمد95110171841072002

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائيحمزة احمد امجد حسن95111201741018001

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمد عواد محمد عدنان95112171841351087

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة423.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعد هاشم عدنان فرقان95113131841008053

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءاحيائياحمد القادر عبد عباس حسين95114271841047007

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد ايوب عامر عمر95115171741005134

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيعبود صالح عماد علي95116191841007102

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيمالو عبداللـه نجم محمد95117171841067063

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيجبر ماشاف رحيم سجاد95118281841001036

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيعلي حسين مهند غيث95119271841152038

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيقدو امين حسين علي95120251741008108

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيابراهيم احمد الياس وسن95121171842325024

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيفارس خدر حسن ناهدة95122331842080072

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيابراهيم علي محمد واصف وضاح95123171841028274

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيصادق سليم خيري اراس95124171841060003

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيحامد احمد اكرم معن95125311841006047

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة537.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقيهرمز يوسف رائد داني95126311851006006

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة520.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقييعقوب خالد يونس فهد95127311851006017

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيهاشم يحيى حسين علي95128171851083012
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واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيطراد الزهره عبد عالوي حسين95129231851006021

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيبابا حبيب يوسف ايلينا95130171852247001

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيحسن دشر جمهر ناظم95131221851054080

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيتوفيق محمد جاسم فاروق95132201851020078

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيعلي هللا عبد يوسف محمد95133171851027131

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالدين عز رمزي ظافر ايمان95134121852096002

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنات شايسته ثانويةاربيلتطبيقييعقوب بهنام عادل رشا95135311852039006

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعودة فنيخ علي يحيى95136231751006083

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين حمرين ثانويةاربيلتطبيقيحسن حمزة فرج ميثم95137311751011055

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن دهش الهادي عبد محمد95138141751030038

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيكاظم مهدي صالح مهدي95139251851001247

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيحسن ادعيبل حسين علي95140231851019047

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةتطبيقيزاير فياض علي حسن95141161851013009

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيكاظم علي محمد حسين علي95142251851153087

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي عبد ريسان فاطمه95143221852115033

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةتطبيقيصينخ حسين لفته حسن95144161851013010

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب الجبار عبد قيس حسين95145161851352062

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيطبيج كاطع عالوي بسام95146261851023008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة447.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيخلف غالي حلو علي95147261851023039

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةواسطتطبيقيجلوي حميد عارف ماجد95148261851023042

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقييوسف نافع عنان فرح95149311852037007

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيعبدهللا نجم صابور حيدر95150171851364008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيرحيل خليف مانع نواف95151261851202101

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد عبد وسام سرى95152101852089009

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيادحيماوي شامل علي سجاد95153281851151242

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيحسين ابراهيم محمد خليل مهدي95154271851005089

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيشابا حنا جمال ميالنو95155171852249023

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىتطبيقيعباس محمد الرزاق عبد هاني95156171851083025

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيلوسي برو فخري الرا95157171852244018

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيرجب رشاد محمد ضياء رجب95158191851067016

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيالحميد عبد الجالل عبد محمد وسام95159171851023191

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيمتي يعقوب ماجد فالنتينا95160311852037008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييعقوب حازم سعد ديانا95161141852135008

التربية كلية/الحمدانية جامعة657.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي حسين عدي شهد95162151822054074

التربية كلية/الحمدانية جامعة616.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيسلطان سليم سمير فاطمه95163171822249023

التربية كلية/الحمدانية جامعة613.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيهللا عبد توفيق فارس حسن95164171821067005

التربية كلية/الحمدانية جامعة596.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيبطرس حنوكا هيثم ميرنا95165171822248018

التربية كلية/الحمدانية جامعة588.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبيرفو مراد قاسم رائد95166331821051007

التربية كلية/الحمدانية جامعة587.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيسليمان داود علي حسن95167171821077016

التربية كلية/الحمدانية جامعة582.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبياحمد غازي وليد خالد95168171821015037

التربية كلية/الحمدانية جامعة580.0المختلطة دهوال ثانويةنينوىادبيخلف سمو قاسم عاصمه95169171822347003

التربية كلية/الحمدانية جامعة567.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبياحمد زكر بسام محمد95170171821067023

التربية كلية/الحمدانية جامعة562.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيسلطان محمد مجيد بتول95171251822082003

التربية كلية/الحمدانية جامعة555.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبيبشار سيدو حاجي فائز95172331821060007
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التربية كلية/الحمدانية جامعة551.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيامين هياس حسين اراس95173171821073002

التربية كلية/الحمدانية جامعة546.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيقاسم محسن عماد لقمان95174171821018130

التربية كلية/الحمدانية جامعة543.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبيخدر ابراهيم فندي خلف95175331821060005

التربية كلية/الحمدانية جامعة540.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيزرا محمد اسماعيل آراز95176171821073001

التربية كلية/الحمدانية جامعة539.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيحسين محمد قاسم حسن95177171821068002

التربية كلية/الحمدانية جامعة539.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيجاسم حسين حازم بان95178171822244004

التربية كلية/الحمدانية جامعة537.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن محسن محمد مصطفى95179251821024287

التربية كلية/الحمدانية جامعة534.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيجاسم كاظم غازي علي95180331821015014

التربية كلية/الحمدانية جامعة534.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمود رائد ضحى95181171822274056

التربية كلية/الحمدانية جامعة533.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيتمو ميرزا كجو شهاب95182331821052009

التربية كلية/الحمدانية جامعة532.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيهللا عبد جاسم نوفل مقتدى95183171821067027

التربية كلية/الحمدانية جامعة530.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمحمد عفر حسين الرحمن عبد95184171821074009

التربية كلية/الحمدانية جامعة527.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيدرويش هبش حجي اياد95185331821070031

التربية كلية/الحمدانية جامعة521.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيمحمود صالح فاضل محمد95186171821026193

التربية كلية/الحمدانية جامعة519.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبيعيدو درويش جهور جهاد95187331821051004

التربية كلية/الحمدانية جامعة516.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيصبح فهد غاوي جعفر95188241821161005

التربية كلية/الحمدانية جامعة515.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيصالح يوسف توفيق محمد95189291821151135

التربية كلية/الحمدانية جامعة515.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيحسين اسود محمد نجف95190171821068023

التربية كلية/الحمدانية جامعة515.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيسعدون زينل خالد وليد95191171821077047

التربية كلية/الحمدانية جامعة509.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيهللا عبد سلطان طايس الستار عبد95192171821161053

التربية كلية/الحمدانية جامعة509.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيقاسم قاسم نعمت شاهه95193331822080022

التربية كلية/الحمدانية جامعة506.0للبنات المحبة ثانويةاربيلادبيجيشني الياس غانم دموع95194311822045007

التربية كلية/الحمدانية جامعة505.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيابراهيم مطر احمد رياض95195171821073006

التربية كلية/الحمدانية جامعة505.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيجهاد فتاح ابراهيم شاهر95196211821089025

التربية كلية/الحمدانية جامعة505.0للبنات المحبة ثانويةاربيلادبيمحمد محمود هادي هدى95197311822045009

التربية كلية/الحمدانية جامعة503.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيسلطان هللا جار انور علي95198171821068011

التربية كلية/الحمدانية جامعة503.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلادبيبني ايوب مارزينا داليا95199311822037001

التربية كلية/الحمدانية جامعة502.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيصالح مصطفى محمد عمر95200171821161077

التربية كلية/الحمدانية جامعة498.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيباجو قاسم حولو ازاد95201331821070027

التربية كلية/الحمدانية جامعة498.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيمحمد عساف صالح سرى95202171822248007

التربية كلية/الحمدانية جامعة497.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيخليل الباقي عبد الحسين عبد احمد95203171821069003

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيحاج سرحان خالد حميد95204171821206054

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد محمد هللا عبد احمد95205131821242001

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيجاسم علي حسين لؤي95206171821073010

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبياحمد حميد بشار احمد95207171821025004

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيخضر ميشو حجي داليدا95208171822348002

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيجلوي ابراهيم زيد شعالن95209171821063034

التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبياحمد محمد جاسم محمد95210311821001018

التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيصالح علي حسن حسين95211171821063014

التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحسين موسى حميد ايمن95212171821001026

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد خضير رافع علي95213171821005069

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيسليمان خلف سعد محمد95214171821043019

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيعكلة عطية خلف الرحمن عبد95215171821028043

التربية كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيصالح محمد عايش احمد95216171821020008
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التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيهياس حميد خالد حسن95217171821073004

التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد الرزاق عبد ميسر ايمن95218171821001027

التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيخلف محمد عباس علي95219171821207095

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيحسين زينل السالم عبد حسين95220171821196007

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيعلي قاسم احمد هاجر95221171822244018

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيخضر عائد فالح هذال95222171821207146

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبياحمد ابراهيم جمال زينة95223311822049016

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيخضر يحيى محسن عمر95224171821027115

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيزينل رضا محمد زهراء95225171822364002

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعلي عطية غانم احمد95226171821003012

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيحسن رشيد باسل ليزا95227171822244015

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين وردك ثانويةنينوىادبيحميد احمد سمير ابتسام95228171822073001

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيجاسم هللا عبد عدنان محمد95229171821075043

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبياسماعيل عصمان العزيز عبد اسماعيل95230171821056006

التربية كلية/الحمدانية جامعة486.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلي حامد سعيد حسين95231251821012083

التربية كلية/الحمدانية جامعة486.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيعواد صباح هللا عبد باسم95232191821024032

التربية كلية/الحمدانية جامعة485.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعكلة صالح احمد سالم95233171821161042

التربية كلية/الحمدانية جامعة484.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيحيدر نذير انور ضحى95234171822249021

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيمالش حسن حسين علي95235171821019074

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيمحمد حازم غزوان هللا عبد95236171821024057

التربية كلية/الحمدانية جامعة482.0المختلطة دهوال ثانويةنينوىادبيموسى نعمت مندو مارينا95237171822347005

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكادبيمراد جردو رشو عالء95238331821023003

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبيكاطع خلف احمد خضير95239171821177003

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعالوي عبيد احمد محمد95240171821207124

التربية كلية/الحمدانية جامعة480.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيلطو مسفوه محمد وعد95241171821025221

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبياحمد عزيز ياسين رائد95242171821032020

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكادبيشاكر محمود حسن محمود95243331821020009

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيحسين احمد الدين عز علي95244171821161067

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبياللطيف عبد فتاح احمد وسام95245211721054071

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنات المحبة ثانويةاربيلادبيامين محمد غريب جوان95246311822045005

التربية كلية/الحمدانية جامعة478.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيجميل ابراهيم عماد احمد95247171821080014

التربية كلية/الحمدانية جامعة477.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياسماعيل ابراهيم مشهل فارس95248171821001099

التربية كلية/الحمدانية جامعة477.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيحمادي هللا عبد محسن فيصل95249171821005084

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمنور علي سليمان احمد95250171821063002

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيعلي سعيد موفق ايمن95251171821142021

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبينوار محمد فتحي نوار95252171821366247

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعباوي فياض صالح عدنان95253171821080076

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيهللا عبد فاضل سامي سيف95254171821024042

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنين برطلة اعداديةنينوىادبيعلي الواحد عبد نجم محمد95255171821067026

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيحسين بشار علي ناجي95256331821052017

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيسالم عطيه احمد ناظم95257171821080144

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيسعيد الدين عز نزار اريج95258171822294001

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيادريس اسماعيل غازي محمود95259171821364050

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىادبيظاهر علي جاسم اسامة95260171821114009
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التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيسلطان محمد الوهاب عبد هللا عبد95261171821161057

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيدعي ذنون سعد ايالف95262171822293011

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبييونس هللا عبد أعبيد عبدهللا95263171821116018

التربية كلية/الحمدانية جامعة472.0للبنات الضحى ثانويةنينوىادبيعيسى عبدهللا عزيز شهد95264171822316019

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةادبيخضر محمد قاسم عمار95265131821242014

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد علي لقمان مظفر95266171821018162

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيعبد كرطو ادريخ مساعد95267171821112047

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيجاسم مسيب حسين يونس95268171821077050

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيحميد مجيد الحميد عبد محمود95269171821017094

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىادبيحبيب خدر الياس وسيم95270171821060014

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيخلف عبد عدنان وجدان95271171822230084

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبيمجيد هللا مال مروان خالد95272311821009014

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيحسن علي خليف عدنان95273171821063048

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم الحكيم عبد جنان95274171822295010

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين البوسيف ثانويةنينوىادبيمرعي حسن يونس طه95275171821030004

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحسون محمد ياسين عيسى95276171821207102

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيعزران سعود ناصر حمود95277171821103016

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم صباح احمد95278171821051004

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين الكسك ثانويةنينوىادبيصالح خضر محمد عمار95279171821116022

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيالقادر عبد صالح محمد سالم عباس95280251821012153

التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين نوح ثانويةديالىادبياحمد شهاب احمد مصطفى95281211821053019

التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيهزاع اذياب موفق علي95282171821200014

التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيخضر الياس محمد حاتم95283171821103014

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيحمد علي حامد عيسى95284171821001092

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين العبيدي اعداديةاالنبارادبيمحمد عواد يوسف قصي95285191821024021

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيخلف هللا عبد حسن مصطفى95286171821026210

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيصالح خلف عبود مهند95287171821161107

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيحامد احمد خالد زياد95288171821026076

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيحميد زينل عارف حسين95289171821066002

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيخضر محمود حميد هللا عبد95290311821017008

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيمحمود حميد زكي محمد95291311821017015

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيدهام منيس رحيل منيف95292171821077043

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيخالد صالح جاسم سعدي95293171821063029

التربية كلية/الحمدانية جامعة461.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيابراهيم الياس ابراهيم صفاء95294171822244013

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبيمكي اسماعيل المنعم عبد حليمة95295171822293016

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيعكلة محمد حسن صباح95296171821028040

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح عمر راكان ريان95297171821003049

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيمحمود احمد حسين محمد95298171821063062

التربية كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيخضر حمزه عزام ساره95299171822315040

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيحمد الفي ابراهيم سيف95300171821400076

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيسليمان عيسى احمد عيسى95301171821075032

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيسليم داود ياسر فرح95302171822299037

التربية كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيعلي حسين صباح اسامة95303171821015019

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيالياس خضر سالم محمد95304171821063066
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التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيخضر حمدون خضر علي95305171821206121

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيعجاج حسون ياسين محمد95306171821053039

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيشهاب الجبار عبد الواحد عبد عصام95307171821056022

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم فاضل عمر95308171821080091

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيمهينز احمد موسى غيث95309251821123015

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعبيد بكر مظهر ابراهيم95310171821076002

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيمحمد عزيز ذياب جهاد95311171821204003

التربية كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيامين خضر احمد شهاب95312171821143076

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيسليمان محمد الرزاق عبد علي95313171821036028

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيحميد احمد الحميد عبد نوال95314171822248020

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيعازر يوحنا سالم سليفيا95315171822248008

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيجاسم عبيد حسن بارق95316231821034015

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيشابا يوسف خالد انمار95317171821069006

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعبوش هللا عبد محمد محمود95318171821018155

التربية كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيبشير خليل عصام الرحمن عبد95319171821026104

التربية كلية/الحمدانية جامعة449.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيجانكير محمود قاسم قائد95320331821052014

التربية كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحماد حسن يوسف عمر95321171821025122

التربية كلية/الحمدانية جامعة449.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيعليوي عداي فاروق بشار95322211821236003

التربية كلية/الحمدانية جامعة449.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيابراهيم بلو صالح صكر95323171821359083

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيجاسم زينل عمار مالك95324171822249026

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمحمد جسام عباس بسام95325211821054018

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحسين مخصف علي محمد95326171821018144

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبينهار شعبان قتيبة عمر95327171821055029

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيحمو علي حسين هدى95328171822230077

التربية كلية/الحمدانية جامعة448.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيوناي عذاب االمير عبد فاطمه95329241822120029

التربية كلية/الحمدانية جامعة447.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعلي ابراهيم علي رضوان95330171821207043

التربية كلية/الحمدانية جامعة447.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيحسين منصور سعيد عمر95331171821077030

التربية كلية/الحمدانية جامعة447.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيمصطفى حامد صادق فخري95332171821196022

التربية كلية/الحمدانية جامعة447.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىادبيعباس كريم كاظم حسين95333171821059007

التربية كلية/الحمدانية جامعة447.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيياسين حازم ياسين مروه95334171822290119

التربية كلية/الحمدانية جامعة446.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيمحمد عبد هلو حمد95335171821003041

التربية كلية/الحمدانية جامعة446.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد ابراهيم صالح ريان95336171821018057

التربية كلية/الحمدانية جامعة446.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيهللا عبد حسن فرحان علي95337171821035015

التربية كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحماد حسن يوسف دحام95338171821025065

التربية كلية/الحمدانية جامعة444.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيعلي احمد طياوي حسن95339311821002009

التربية كلية/الحمدانية جامعة444.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيياسين حازم مشعل رامي95340171721005039

التربية كلية/الحمدانية جامعة444.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيمصطفى حسن محرم حسين95341171821068003

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيحمو حسن احمد الكريم عبد95342171821056017

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيطه احمد هللا عبد محمد95343171821035019

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبياحمد حسن ابراهيم ماجد95344171821348011

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبياحمد فكاك المحسن عبد اوس95345171821350050

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيدرويش حسين بركات خليل95346171821348005

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيحسين عزيز صالح مصعب95347311821002037

التربية كلية/الحمدانية جامعة442.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيجاسم محمد جاسم محمد95348171821068019
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التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيتومان تركي محمد مصطفى95349241821159029

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبيغرب حسين علي مزاحم95350201821253001

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيابراهيم مبارك نصار مريم95351171822248015

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمود ابراهيم فائز محمد95352171821005105

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبياحمد صالح فالح علي95353171821018102

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعباس محسن جواد زهره95354251822078060

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيراضي جبار المحسن عبد منتظر95355241821012061

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيعبيد محمد جميل هللا عبد95356241821207034

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيحسن صالح عامر صعب95357171821064035

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيحسن محمد حسن هاشم95358171821069029

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيمحيسن ابراهيم مهدي احمد95359211821008008

التربية كلية/الحمدانية جامعة440.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيميرزا حميد مصلح حسام95360171821364011

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيهللا عبد الهادي عبد حمود هللا عبد95361201821020072

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمحمد حيدر علي حسين95362231721014022

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلادبييسي حنوكة بهنام مريم95363311822037007

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0نينوى-  النازحيننينوىادبيمراد محمود صالح محمود95364171721502697

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبياسماعيل سامي محمد مصطفى95365171821025198

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيعبوش حامد رجا احمد95366171821144003

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيسلطان ابراهيم الجليل عبد علي95367171821064040

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيرؤوف هاني عماد مصطفى95368171821019144

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيحمادي محمود صالح عمر95369171821103042

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيالعزيز عبد دومان حسن حسين95370171821104008

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكادبيحسن بكر مراد نوره95371331822064008

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيمحمد باقر محمد اسراء95372311822038036

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيهللا عبد سعيد حسين الدين سيف95373171821025074

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيخلف عبود علي وسام95374171821200019

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىادبيالياس غائب محمد عصام علي95375171821178012

التربية كلية/الحمدانية جامعة438.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيحسن الكريم عبد طارق طه95376211821007017

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةادبيحسين يونس ناطق هيبت95377131822245009

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىادبياسماعيل ناصر محسن حسن95378211821264003

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0نينوى-  النازحيننينوىادبينوري عبدالقادر عبدالحكيم محمد95379171721502548

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين الثانية الهرم ثانويةنينوىادبيمحمود غربي علي ابراهيم95380171821211001

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيسلمو محمد هللا عبد احمد95381171821080010

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمود صالح سلطان سبهان95382171821001041

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعطية صالح الياس احمد95383171821080002

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبياحمد المحسن عبد هاشم جابر95384171821038012

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيصالح شريف حميد احمد95385171821016009

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيعويد احمد عزاوي محمد95386171821099010

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبينجمان اخليف سالم داؤد95387171821200005

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين التوفيق ثانويةنينوىادبيطه الرحمن عبد محمد نواف95388171821208011

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيمحمود صالح مهدي صالح95389171821016047

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةادبيقاسم سعيد دريد زبيده95390131822244006

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبينعمان طابور موفق نشوان95391171821009173

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحسن مرعي ابراهيم محمد95392171821018135
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التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعلي حسين اسماعيل محمود95393171821018149

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيرمضان حسن محمود احمد95394171821350029

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيهللا عبد علي احمد قصي95395171821074015

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد محمود وعد عمر95396171821012065

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيعلي محمد محمود عمر95397171821056027

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيغازي هاتف الحسين عبد محمد95398231821163030

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيبطي موسى سلمان سجاد95399221821222011

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىادبيقدير نمر ميسر نوح95400171821077045

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين الحلو بثر ثانويةنينوىادبيجاسم محمد الياس شيت95401171821209005

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيسعيد حنوش هاني محمود95402171721161110

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيحامد هللا عبد علي هيثم95403171821161112

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد نجرس راكان حاتم95404171821018039

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين  عليا بيجوانية ثانويةنينوىادبيجدوع جميل يونس ناهل95405171821200018

التربية كلية/الحمدانية جامعة434.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمود سلطان فتحي انمار95406171821025043

التربية كلية/الحمدانية جامعة641.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائياسود الياس جمال تمارا95407171842245008

التربية كلية/الحمدانية جامعة630.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيبولص سفر جرجيس ساره95408171842248020

التربية كلية/الحمدانية جامعة613.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيسمعان منصور يوسف ايدن95409171841069005

التربية كلية/الحمدانية جامعة606.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييعقوب شابا نوئيل حنين95410171842247014

التربية كلية/الحمدانية جامعة595.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيباهي بطرس فاضل الفانا95411171842248002

التربية كلية/الحمدانية جامعة595.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبو حاصود امين محمد امنة95412251842084051

التربية كلية/الحمدانية جامعة592.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيبطروز موسى سميع عهد95413171842247040

التربية كلية/الحمدانية جامعة589.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييعقوب حبيب زياد زينه95414171842247029

التربية كلية/الحمدانية جامعة582.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيحسين حسن محمود احمد95415171841117003

التربية كلية/الحمدانية جامعة582.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسنجار محمد فوزي يحيى95416171841351197

التربية كلية/الحمدانية جامعة581.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس خليل احمد زبيده95417171842357108

التربية كلية/الحمدانية جامعة579.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحياوي ابراهيم حمود عبدالباسط95418171841003102

التربية كلية/الحمدانية جامعة576.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيسلطان زبير هاني غيداء95419171842364021

التربية كلية/الحمدانية جامعة575.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلاحيائيداود شاكر راجح سجاد95420311841019013

التربية كلية/الحمدانية جامعة573.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمدحت حسن مرعي عمار95421171841018161

التربية كلية/الحمدانية جامعة571.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس االله عبد احمد95422171841011030

التربية كلية/الحمدانية جامعة570.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيمرعي فاضل حسين دنيا95423311842045016

التربية كلية/الحمدانية جامعة565.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيبكتش رضا علي اية95424171842244006

التربية كلية/الحمدانية جامعة562.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيسعدو منهل ايمن نور95425171842302139

التربية كلية/الحمدانية جامعة556.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيحسن محسن عباس محمد95426171841067061

التربية كلية/الحمدانية جامعة556.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيخليل فيصل محمد عبير95427171842237189

التربية كلية/الحمدانية جامعة548.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد نجم نبأ95428171842077028

التربية كلية/الحمدانية جامعة544.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد اسماعيل مجيد حسين95429171841207029

التربية كلية/الحمدانية جامعة544.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيداود سليم صباح نور95430311842039026

التربية كلية/الحمدانية جامعة543.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيبطرس سعيد صباح ندى95431171842248043

التربية كلية/الحمدانية جامعة542.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيدايخ فرحان احمد عباس95432231841257064

التربية كلية/الحمدانية جامعة539.0للبنين السالمية ثانويةنينوىاحيائيمحمد عفر حسين يوسف95433171841074013

التربية كلية/الحمدانية جامعة536.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييعقوب الياس نبيل روجينا95434171842247024

التربية كلية/الحمدانية جامعة534.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائييونو وديع وليم يوسف95435171841069029

التربية كلية/الحمدانية جامعة526.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيمحمد جشني كريم علي95436171841073023
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التربية كلية/الحمدانية جامعة525.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيعزيز محمد امجد مروه95437171842249052

التربية كلية/الحمدانية جامعة522.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيهادي عايد عبد سعد95438171841111009

التربية كلية/الحمدانية جامعة521.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيسليمان راجح محمد فادية95439171842235153

التربية كلية/الحمدانية جامعة521.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيصالح حسين فرحان طلب95440171841207047

التربية كلية/الحمدانية جامعة521.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيواشي جبار قابل ضياء95441241841010064

التربية كلية/الحمدانية جامعة517.0للبنين شاقولي ثانويةنينوىاحيائيسليم سليمان مسعود الحكيم عبد95442171841072006

التربية كلية/الحمدانية جامعة517.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد اتروش حسن اسيل95443171842281018

التربية كلية/الحمدانية جامعة516.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائياحمد هاشم الجواد عبد عباس95444271841019035

التربية كلية/الحمدانية جامعة516.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيخليل يوسف حسين ميسر95445171841161151

التربية كلية/الحمدانية جامعة515.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييعقوب هللا عبد نبيل ريتا95446171842247026

التربية كلية/الحمدانية جامعة515.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيحسين الرحمن عبد علي لقمان95447201841020133

التربية كلية/الحمدانية جامعة514.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد محمد عبدالعزيز95448171841114013

التربية كلية/الحمدانية جامعة514.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيخضر علي حسين محرم95449171841067052

التربية كلية/الحمدانية جامعة513.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيحمود محمد صالح محمد95450171841114028

التربية كلية/الحمدانية جامعة512.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمجيد رزاق سعد حسين95451251841007055

التربية كلية/الحمدانية جامعة511.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيفتحي محمد احمد عمر95452171841028171

التربية كلية/الحمدانية جامعة511.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيبطرس توما عمران ميرنا95453171842247056

التربية كلية/الحمدانية جامعة510.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيحميد عطيه ابراهيم منذر95454181841016088

التربية كلية/الحمدانية جامعة510.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيخلف خالد داود هدى95455171842075043

التربية كلية/الحمدانية جامعة510.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي فيصل هبه95456171842269024

التربية كلية/الحمدانية جامعة509.0للبنين كرمليس ثانويةنينوىاحيائيداؤد سليمان سعيد رودا95457171842071002

التربية كلية/الحمدانية جامعة508.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيفرحان سبهان صبحي محمد95458171841351158

التربية كلية/الحمدانية جامعة507.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيرضا حيدر ذنون احمد95459171841364002

التربية كلية/الحمدانية جامعة507.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيناصر عراك هالل مزيد95460171841111014

التربية كلية/الحمدانية جامعة506.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس حيدر علي حيدر95461251841001103

التربية كلية/الحمدانية جامعة506.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيمتي الياس غدير مارتن95462171841060060

التربية كلية/الحمدانية جامعة505.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن سعد احمد95463171841018016

التربية كلية/الحمدانية جامعة504.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيكنوش حماد خميس خالد95464171841111004

التربية كلية/الحمدانية جامعة504.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيحمزة قاسم احمد علي95465171841066020

التربية كلية/الحمدانية جامعة503.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيسعيد هللا عبد خلف وسيم95466171841020140

التربية كلية/الحمدانية جامعة502.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيالياس متي اثير ميرنا95467171842247054

التربية كلية/الحمدانية جامعة501.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلاحيائيحمد احمد يوسف اسماء95468311842002006

التربية كلية/الحمدانية جامعة501.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلاحيائيمصطفى القادر عبد سعد العزيز عبد95469311841019016

التربية كلية/الحمدانية جامعة501.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيخيون كاظم قيس عامر95470261841029011

التربية كلية/الحمدانية جامعة500.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيخليل يوسف فيصل غانم95471171841161102

التربية كلية/الحمدانية جامعة500.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيسلطان ولي فارس علي95472171841364044

التربية كلية/الحمدانية جامعة500.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعبدي علي سليمان حسن95473171841001042

التربية كلية/الحمدانية جامعة499.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيبكر عواد محسن هناء95474171842248046

التربية كلية/الحمدانية جامعة499.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حامد خالد رفل95475171842289067

التربية كلية/الحمدانية جامعة498.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائياحمد شهاب عدنان عباس95476171841402014

التربية كلية/الحمدانية جامعة497.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمحمد رشيد خالد محمد95477171841001130

التربية كلية/الحمدانية جامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجاسم سعيد عامر نور95478231842087255

التربية كلية/الحمدانية جامعة497.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيبكر مجيد هللا عبد كوسوفو95479311841011032

التربية كلية/الحمدانية جامعة497.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائييونس ذنون حسن عبدالكريم95480171741008160
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التربية كلية/الحمدانية جامعة496.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيسليمان جاسم ابراهيم ايهاب95481171841051005

التربية كلية/الحمدانية جامعة496.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيمنصور محمد غالب محمد95482311841001040

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حبيب باسم داني95483171841147008

التربية كلية/الحمدانية جامعة495.0للبنين المسائية العربي الفجر ثانويةنينوىاحيائيحمزه جمعه خالد أيهاب95484171841354001

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيجاسم محمد احمد سارة95485171842280126

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيقنبر يونس محمد مسلم علي95486171841178066

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائياحمد خليل ميسر احمد95487171841007015

التربية كلية/الحمدانية جامعة494.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيسلو حجي سيروان رونزا95488171842244017

التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود شكر يوسف95489171841026347

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد سلمان علي زيد95490231841019050

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0ايسر-  الخارجيوننينوىاحيائيهللا عبد طاهر محمد معتصم مظفر95491171841402023

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيسمو خليل صفاء سيرلين95492171842245039

التربية كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيطه عويد محمد زياد95493171841001055

التربية كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم خليل خالد وليد95494171841027174

التربية كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحسن عالوي عواد محمود95495171741161123

التربية كلية/الحمدانية جامعة491.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيسلمان محمود سلمان سعد95496171841144069

التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيحمزه عباس حسن حيدر95497171841065013

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد هاني احمد يزن95498171841015238

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر الكاظم عبد حيدر95499251841122074

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيجعفر سعدون رحيم حسين95500271841019019

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيخضر الياس اكبر علي زينب95501171842236048

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيهللا هيبة نوري اياد احمد95502171841017016

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيصالح هالل الجبار عبد عمر95503171841363038

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيحافظ منيزل علي خالد95504171841111005

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم يوسف هيثم95505171841019128

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمد نجم علي احمد95506171841005014

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيعبدالرحمن خلف نجيب ضحى95507171842403043

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيبكتش رضا قاسم سكينه95508171842244030

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيميرزا عزيز خاور علي95509171841073022

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي محمد افراح95510171842272001

التربية كلية/الحمدانية جامعة485.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيسليمان فاضل عماد ابراهيم95511171841350001

التربية كلية/الحمدانية جامعة484.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيعلي ابراهيم درويش منصور95512171841073033

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد فتحي خضر عالء95513171841017177

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيياسين فتحي أديب ليث95514171841026218

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيخضر مختار احمد عمار95515171841066026

التربية كلية/الحمدانية جامعة483.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيطه خضر صالح احمد95516171841162011

التربية كلية/الحمدانية جامعة482.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائييونس فتحي موفق احمد95517241841036008

التربية كلية/الحمدانية جامعة482.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيحمد هللا عبد نجمان احمد95518171841144015

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيمتي ايشوع متي صوفيا95519171842247035

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنين كان عمر ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد فاضل حارث95520171841173002

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيبدور سالم افان الن95521171841060005

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيايوب احمد اسامه ريم95522331842040071

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيحسن عباس احمد جيهان95523331842040044

التربية كلية/الحمدانية جامعة480.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمصطفى سلطان وعد رغده95524171842251081
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التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمجيد يونس نزار زينب95525171842290131

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعمر هاتف الناصر عبد مريم95526171842284069

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيضيف حبتور محمد باسم95527101741022013

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد خليل محمد عمر95528171841018177

التربية كلية/الحمدانية جامعة479.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمحمد عباس حسن يوسف95529171841364070

التربية كلية/الحمدانية جامعة477.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبو هللا عبد ياسين ايه95530171842357051

التربية كلية/الحمدانية جامعة477.0للبنين القبة ثانويةنينوىاحيائيحسين محسن كريم محمد95531171841081030

التربية كلية/الحمدانية جامعة477.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد طاهر محمد هللا عبد95532171841351082

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيخضير طه حامد عزام95533171841019062

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيميالن حمود عيد راضي95534171841111008

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيايوب نيسان اشرف حنين95535171842247008

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيهللا عبد عباس حسين خالده95536331742056002

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيالقادر عبد صالح محمد سالم فاطمه95537251842086058

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيعكيد حور علي حسين95538171841083012

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائياحمد نجاح جمال نجاح95539171841026323

التربية كلية/الحمدانية جامعة475.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىاحيائيعلي ابراهيم اياد ابراهيم95540171841142002

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعلي حميدي المحسن عبد محمود95541171841026291

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل محمد الرزاق عبد95542171841010030

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيسليمان سالم باسم المهيمن عبد95543171841028153

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد محمد مروة95544171842297099

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيوهب علي احمد محمد95545171841351142

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائيسليمان احمد سالم احمد95546171841056003

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيشبلي شمو مراد مناهل95547331842051025

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0للبنين القبة ثانويةنينوىاحيائيعلي اشرف قاسم حسين95548171841081006

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحامو خلف مراد صفوك95549331841070072

التربية كلية/الحمدانية جامعة472.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيكاظم هللا جار زينل عالء95550171841080139

التربية كلية/الحمدانية جامعة472.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيمحيسن محمد صفاء قاسم95551231841252114

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيرشيد انوار جبار علي95552241841208016

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائينعمه مهدي فالح سجى95553221842311030

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد خالد وليد95554171841112044

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيسدخان محسن مؤيد نرجس95555241842108113

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيعباس ناوخاص فاروق سارا95556201842106034

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضر سعيد محمد اسعد محمد95557131841242052

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيعلي حسن محمد حمزه95558261841155011

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائييونس محمد محمد صالح عدنان95559171841144101

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائييحيى نايف علي عبير95560171842277151

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيجير لهمود انتكال جهاد95561221841318003

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيجاسم فياض ضاري العزيز عبد95562191841040048

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد لطس حسين95563171841049027

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائينوح حنا كمال جوليانا95564171842249015

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيداود مارزينا عامر مريم95565171842247050

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىاحيائيهادي متعب ابراهيم سلمان95566171841359005

التربية كلية/الحمدانية جامعة467.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد نعمة طارق95567201841209023

التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحمزه عباس فاضل مصطفى95568231841009107
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التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيسفر خاور الدين حسام ريمه95569171842073004

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيعلي برجس صالح هللا عبد95570171841075015

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيصالح خضر عدنان بارق95571171841207022

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محمد سمير محمد95572171841075043

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم حمود علي95573251841150224

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكاحيائيالياس رشكو جردو نسيمة95574331842064005

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيكوثر عباس هاشم سجاد95575171841147015

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسين مهدي ادهم منتهى95576201842282129

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيحاشوش الرضا عبد جبار غسان95577221841010087

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسان عبد محمود حوراء95578241842220086

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيالياس قاسم هللا عبد قاسم95579171841060055

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيدحام ترف كاظم لطيف95580241841061025

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيشاهر متعب محسن بالل95581171841111001

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيقاسم محمد احمد محمد95582171841025129

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمد فرج احمد سوالف95583171842321179

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيصلبي شريف خليل شريف95584171841083014

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىاحيائينعمو علي حسن علي95585171841056021

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيمكلد حمادة حمد سالم95586171841400022

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم خلف محمد ايات95587151842058005

التربية كلية/الحمدانية جامعة461.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيسعيد ابراهيم يعقوب ديانا95588171842364008

التربية كلية/الحمدانية جامعة461.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم محمد مراد95589171841350164

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين كرمليس ثانويةنينوىاحيائيتوحي اسطيفانوس سلوان كاترين95590171842071005

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحبيب عزيز كريم حسين95591241841207093

التربية كلية/الحمدانية جامعة552.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيحسين زينل علي حسن95592171851364006

التربية كلية/الحمدانية جامعة539.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيرحيل سلطان محمد هللا عبد95593171851001072

التربية كلية/الحمدانية جامعة535.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيخليل اسماعيل حقي مثنى95594171851161085

التربية كلية/الحمدانية جامعة535.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىتطبيقيزينل كوثر علي الفقار ذو95595171851068004

التربية كلية/الحمدانية جامعة529.0للبنين كرمليس ثانويةنينوىتطبيقيبهنام داود كمال فيان95596171852071002

التربية كلية/الحمدانية جامعة528.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيياسين محمد علي ريان95597171851161037

التربية كلية/الحمدانية جامعة527.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكتطبيقيجاسم كاظم غازي عباس95598331851015008

التربية كلية/الحمدانية جامعة525.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيبهنام ججي سعد ريتا95599171852247011

التربية كلية/الحمدانية جامعة521.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيسعدون محمد امين زبيده95600171852232040

التربية كلية/الحمدانية جامعة520.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيبهنان سعيد صباح مريم95601171852247018

التربية كلية/الحمدانية جامعة518.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيمنصور حنا روفائيل مينا95602171852247024

التربية كلية/الحمدانية جامعة511.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيداؤد احمد بسام محمد95603171851351073

التربية كلية/الحمدانية جامعة510.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيادو قاسم قولو اخالص95604311852037001

التربية كلية/الحمدانية جامعة510.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيحمادي الواحد عبد ثائر نور95605171852321066

التربية كلية/الحمدانية جامعة507.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيمحمد سعيد احمد ياسر95606171851069029

التربية كلية/الحمدانية جامعة500.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حسين محمد عمر95607171851144079

التربية كلية/الحمدانية جامعة499.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيالقادر عبد محمد القادر عبد وسام95608201851259266

التربية كلية/الحمدانية جامعة499.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيحسو شامي حسن مسلم95609171851364036

التربية كلية/الحمدانية جامعة498.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقينعمه رحيم حيدر بنين95610251852097004

التربية كلية/الحمدانية جامعة498.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيعبيد هالل حمود فارس95611171851003085

التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقييونس تقي سعيد رقيه95612171852247008
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التربية كلية/الحمدانية جامعة493.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيهريبد كاظم رزاق مصطفى95613231851006082

التربية كلية/الحمدانية جامعة492.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد حسن غدير95614171852269004

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيخضر ولي علي عبير95615171852249017

التربية كلية/الحمدانية جامعة484.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيمصطفى شمر مصطفى الرحمن عبد95616271851020034

التربية كلية/الحمدانية جامعة484.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىتطبيقيحسين احمد الياس هللا عبد95617171851112015

التربية كلية/الحمدانية جامعة482.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيباكوس بهنام باسم فداء95618171852247015

التربية كلية/الحمدانية جامعة481.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر كاظم ماجد سجاد95619221851310077

التربية كلية/الحمدانية جامعة476.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسن عبد كاظم شاكر مصطفى95620241851017094

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيجاسم احمد علي طه95621171851018067

التربية كلية/الحمدانية جامعة474.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيشيت عساف خضير حمزة95622171851026084

التربية كلية/الحمدانية جامعة473.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيمحيسن فرحان محمد مسلم95623251851111062

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد طه يونس نسيم95624171851018137

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين الرجاء ثانويةنينوىتطبيقييونس حسين حسن عماد95625171851179004

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيمصطفى شمر مصطفى العزيز عبد95626271851020035

التربية كلية/الحمدانية جامعة471.0للبنين فايدة ثانويةدهوكتطبيقيحاجي علي حسين احمد95627331851016001

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيايوب رشيد عامر محمد95628171851021068

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيعثمان سليم عصمت حيدر95629171851020026

التربية كلية/الحمدانية جامعة470.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةتطبيقيجياد حسين ناصر حسين95630241851022007

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيحسن سلطان محمد ايمن95631171851019020

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد كاظم طالب محمد95632241851207119

التربية كلية/الحمدانية جامعة468.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعائد نزال خالد احمد95633171851026026

التربية كلية/الحمدانية جامعة466.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيطاهر خضير عطيوي جمال95634241851208008

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيمهدي عبدالرزاق رياض سجاد95635231851042026

التربية كلية/الحمدانية جامعة465.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيحمدون عزيز رعد رامي95636171751143013

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيحبيب بدر محمد فرح95637171852237041

التربية كلية/الحمدانية جامعة464.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه عناد فاهم حسين95638241851203102

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان ربد فرحان رسول95639241851074008

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقييعقوب افرام يوسف افرام95640171851069001

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيمحمد صالح حمد ليث95641171851036044

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد عبد سعد وسام95642171851005142

التربية كلية/الحمدانية جامعة461.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيحسون كامل كريم سجاد95643261851202035

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيمحمد خليل طه براء95644171851143038

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيعبدهللا هللا شا ما محمود علي95645171851364026

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيراضي جاسم عناد منتظر95646291851100225

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىتطبيقيمحمد وحيد جمعة همام95647211851282020

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيسلمان جبر حسين عالء95648241851157016

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعلي كاظم صبار حمزه95649221751096017

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيخلف احمد عيدان احمد95650171851105002

التربية كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد الساده عبد علي حسين95651241751017027

التربية كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيكلف ساري نعيم زاهد95652241851208014

التربية كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيرداد شريف نهار عابر95653221851058012

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبيد علي حمد محمد95654101851011032

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيتطبيقيحمزه مطرود جعفر هللا عبد95655221851373022

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيخالوي هللا عبد علي مثنى95656241851061059
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التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيايوب فاضل عادل امل95657171852364001

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيذباح غريب الحسين عبد مهدي95658221851063053

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيخلف زيدان رنس مصطفى95659211851272079

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيطخاخ رحمن ساجد كرار95660241851027075

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيسليمان الجبار عبد سعدي ساندرين95661311852037005

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعلي كريم محمد حوراء95662241852088005

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقينشعان والي ناصر علي95663241851012036

التربية كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكامل ستار باسم عباس95664241851016062

التربية كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيجلوي حميد عارف خالد95665261851010041

التربية كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيحسين ناصر صادق مصطفى95666251851008176

التربية كلية/الحمدانية جامعة455.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقياحمد حسن ياسر احمد95667201851011006

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيحسين خلف محمود غزوه95668201852114035

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيادريس طاهر محمد عامر طاهر95669171851007043

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم فضل ساجد سرور95670241852108023

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقينور محمد عزيز محمد95671221851021119

التربية كلية/الحمدانية جامعة454.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم حاكم محمد الرضا عبد95672241851166011

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيعبود كاظم االمير عبد أحمد95673231851054002

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيسيدوش بشير عدنان اطياف95674171852105001

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيمنجور عبود ناظم هللا خير95675221851041027

التربية كلية/الحمدانية جامعة453.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيبكر جاسم يوسف خضر95676201851004014

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيحيدر موسى فاضل غسان95677171851028096

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكتطبيقيعلي هللا عبد نجم هيمن95678201851300002

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه الساده عبد كامل علي95679221851068022

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيفنجان اليج عادل عباس95680241851004014

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيعبد كمر عباس سجاد95681241851059008

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعيدان كاظم سعيد قاسم95682251851007169

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيالعابدين زين حسن فالح علي95683231751032046

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحسن هللا عبد زكي الرزاق عبد95684161851355153

التربية كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع الحسين عبد علي احمد95685221851310016

التربية كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيخضير درب علي مصطفى95686231851051123

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد عواد حسن رغد95687241852149004

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيالكاظم عبد راهي علي مسلم95688241851017090

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمناتي حنون عقيل تقى95689151852048009

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد علي مظفر علي95690141851042016

التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي حسين الرحمن عبد95691171851026124

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة698.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفياض علي عامر منار95692141842111134

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة696.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزامل مزهر حيدر الحسن95693251841031082

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.7للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحسين عباس حيدر مؤمل95694271841029043

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.6للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيشداد جاسم جمال نور95695221842159047

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.3للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمجيد الدين شمس أسعد محمد95696271841029047

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيكوماني جلوب عدنان نبأ95697311842081029

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيشكر لفته حسن شهد95698181842205032

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن عبد محمد باقر محمد95699141841047112

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين مرزه حسن مصطفى95700121841001085
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الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين احمد صادق الزهراء جنة95701131842121020

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف حمودي عزمي داليا95702131842121030

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمصلح شكر سعيد تمارا95703141842077009

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة695.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيهميل ضاري علي احمد95704211841011012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.9عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيديوان جابر كاظم منار95705201842282192

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين هاشم سرمد علي95706101841002062

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود عزيز صفاء ديار95707101841002028

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن احمد صفاء طيبه95708141842078056

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعودة علي مسلم موسى95709221841019164

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد ضايف جمال ياسمين95710111842071082

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد عباس رشيد هدى95711111842133064

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيذيب فاضل حسين محمد95712111841016080

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعطيه تركي محمد وسام95713111841032079

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيشنتاف حسن برهان آيه95714211842135001

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينوتي ماجد علي فاطمة95715151842054113

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمود علي محمود الهام95716141842112006

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيطاهر ظاهر يعكوب هبه95717141842134124

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخسرو رستم ادهم فاطمه95718151842047116

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالواحد عبد ناجي أسعد مؤمل95719181841006068

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيكريم حسين قاسم محمد95720211841002085

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم هللا عبد حيدر علياء95721101842078097

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد كنعان رياض رائف95722191841019033

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان الحسين عبد حامد الهدى نور95723121842112136

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائياالمير عبد فارس زياد خطاب95724311841024050

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيناجي عباس اشرف بسام95725231841001013

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيفليح صادق ثامر ساره95726101842078067

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجمال صالح فراس رامي95727101841029012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحيم عبد قاسم وضاح العابدين زين95728101841026093

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود سلمان محمد هدى95729111842215132

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة694.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيمزبان صدام كردي اسماعيل95730111841203016

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.9للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيبريسم جعفر صادق كرار95731151841012038

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.9المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحامي درعم صباح الهدى نور95732141842094185

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن نصيف فاضل فاطمه95733131842121101

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.9للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائييحيى عدنان عدي علي95734141841022051

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.8المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيامين محمد جواد محمد علي حسين95735131841016024

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.8الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محيسن محمد باقر محمد95736101841028084

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان هاني كاظم رانيه95737101842078032

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حميد علي محمد اسراء95738141842094009

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن فاضل حازم سرى95739121842109069

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالسالم عبد حافظ حسين رغده95740141842094051

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.4المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود شكري ازهر مينه95741111842113087

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.4للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد هللا عبد عامر محمد95742141841046021

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.3الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد سلمان داود احمد95743101841002004

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عبد علي الفقار ذو95744121841001030
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الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.3للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعوض فرحان مصطفى مريم95745101842115165

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشايب عبيد صالح منتظر95746121841001090

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان ابراهيم سعد زهراء95747121842109046

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.1للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبود عساف فرحان علي95748101841048012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.1المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشكر خليل جليل علي محمد95749131841016074

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.1للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنشد عباس علي فنر95750131841020068

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.1للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيمصطفى حازم اياد نور95751171842262093

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيحمزه كاظم عباس بان95752101842113010

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيشنتاف حسن برهان الهدى نور95753211842290049

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرج خماس منير عقيل95754101841004010

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيسعدي حسن احمد زهراء95755211842139049

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيخزعل صباح زهير نبا95756281842052089

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد كاظم حسن بتول95757261842097015

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعلي حسين مجبل حسين95758241841168012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيهادي حمزه مرزه حسام95759231841008030

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم كريم حسنين عال95760121842231098

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيقاسم صحبت فرحان مصطفى95761131841016088

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيثالج احمد جاسم ساالر95762131841020027

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمسير عباس الرحيم عبد مريم95763131842072046

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالمحسن حسين الفقار ذو نبأ95764131842071111

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين علي نور95765131842070240

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر مايح حميد مؤمل95766141841047108

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيمتعب مطشر عجيل مسلم95767181841035123

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان طاهر حسين نبأ95768141842149067

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبيس كامل عادل تبارك95769141842101012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعلي جعفر سعدون محمد95770221841058053

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد جمال محمد نادين95771111842109119

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين محمد الرزاق عبد علي احمد95772111841003004

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيطريم مطر صالح تبارك95773111842106012

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيوادي الواحد عبد الكريم عبد منار95774111842113080

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيفياض الحسن عبد فاضل ذرى95775111842126014

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمرزوك خلف رعد زهراء95776311842047086

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة693.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان عبد باسم طيف95777101842077055

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة692.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد حسين عماد هدى95778111842076150

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة688.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيعباس الكريم عبد الحق عبد عصام95779211841005066

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة688.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد اسماعيل نبيه هدى95780101842119078

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.9المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم حسن محمد مصطفى الزهراء فاطمه95781111842113067

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعلوان حسن رحيم محمد95782271841029051

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيرؤوف حسين محمد راني احمد95783101841028006

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.3للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم رعد جاسم95784111841045003

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.1للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشعالن عظيم عادل اساور95785151842057001

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيموسى نايف اسماعيل تبارك95786231842095015

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعطية كاظم عالوي حسن95787101841022008

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حمد علي االء95788101842120006
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االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي احمد امين نور95789101842078132

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيحسين هادي محمود احمد95790211841014006

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيمحمود الوهاب عبد مظفر شروق95791211842146030

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبودي عيدي هللا عبد سجاد95792141841049017

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد هاشم فارس رقيه95793121842093012

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمهوس عباس سلمان حنين95794151842052010

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرزوقي الستار عبد الرزاق عبد الستار عبد95795111841210021

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيغضبان عبد عباس عال95796111842105064

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد عدنان محمد غسق95797111842106033

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم حسين صاحب تبارك95798111842138007

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمادي عليوي احسان الدين عماد95799111841026100

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود شكر محمد المجيد عبد95800111841037050

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين جاسم حيدر شهد95801141842078049

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجابر محمد عارف زهراء95802121842107093

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا معن حسين منتظر95803131841252058

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيزعيط عليوي نعيم محمد95804221841053100

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة687.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيقاسم المهدي عبد عماد عذراء95805271842056193

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نواف جليل صبا95806101842078082

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.9المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجابر علي عمر مينا95807101842078122

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالمير عبد علي احسان ادريس95808141841007016

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم كريم حسنين تبارك95809121842109018

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم قاسم عباس نرجس95810101842100105

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.3المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس حسين علي احمد95811111841010002

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.3المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن علي حسام الهدى نور95812111842113090

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.3للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالليل ابو غانم صالح علي محمد95813141841170046

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.3للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيبجاي عذيب عايد مناف95814121841201064

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيماجد ناصر طاهر العابدين زين95815121841001032

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصبح صدام علي الزهراء95816121842109007

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.2المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائينايل شلتاغ رياض تمارا95817131842108011

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان كاظم اسماعيل هاجر95818101842100110

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.2للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف زيدان علي حسين95819111841045005

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفاضل علي لهيب نبأ95820121842109116

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.1للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمزة جاسم قتيبة مقتدى95821101841026246

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.1للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود حسن ضياء رؤى95822121842109030

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيحمودي رحيم غائب انعام95823211842153003

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمزعل حسن الكريم عبد حال95824211842140058

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيرجية جاسم منذر نبأ95825211842121094

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيابراهيم عزيز سعد الهدى نور95826211842090125

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد الستار عبد علي زهراء95827101842115070

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين هللا عبد عدي فاطمه95828101842098021

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد احمد قيس اسراء95829101842097002

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد سلمان نجاح زينب95830101842102025

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0المختلطة الغيث ثانويةديالىاحيائيشهاب هادي حسين همام95831211841247011

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائييوسف يعقوب احمد اركان95832101841018005
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االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسين علي عيسى رياحين95833261842132043

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجنجون االمير عبد حسين  محمد اوفى95834231841020035

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم ماجد علي95835231841009067

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاظم محسن قابل حيدر95836221841076034

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد عباس نافع الزهراء نور95837221842112058

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجابر جبر شمخي عقيل95838221841053056

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم عباس احمد فاطمة95839131842071082

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداخل راضي عباس فاطمه95840131842111056

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح ابراهيم اياد نبأ95841131842071109

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرزيك مجبل مشعان لمياء95842131842101047

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين جبار كاظم محمد95843131841024024

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيرستم مجيد عبداالمير علي95844131841010080

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد بهجت ميثاق محمد95845141841010076

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل احمد نعيم فاطمه95846141842072096

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيمحمود خليل عبدالواحد علياء95847191842151041

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي صالح مهند رقيه95848141842134040

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعباس حساني عامر زهراء95849181842176051

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسون علوان قاسم ايه95850141842099008

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن الشهيد عبد ثامر الزهراء95851141842134010

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا جار فرحان زهراو مريم95852141842117055

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينايف صاحب عالء مريم95853141842086179

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرعي مدلول حسين طيبه95854141842109023

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد العزيز عبد زيد منار95855141842129052

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيصالل جبار أمين مؤمل95856221841019127

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكليل كاظم حبيب سارة95857221842135083

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف قاسم محمد95858111841023048

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن فاضل جاسم شهد95859111842110058

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر بدر مجيد ذر ابا95860111841026003

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيكمر صبح محمود حسين95861111841024008

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم محمد داود هللا عبد95862111841025043

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيخميس سلمان محمد هللا عبد95863111841006041

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد عباس حسين زينب95864251842062333

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد الرزاق عبد حسين مريم95865121842107189

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمكي الرزاق عبد ماهر زينب95866121842100021

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي حسين عبد بنين95867151842080025

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين خلدون محمود ليلى95868121842106070

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعسكر ياسين طه شهد95869121842094129

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة686.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي غضيب كريم رقية95870121842118026

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة685.9المتميزين ثانويةميساناحيائينجم عبد خليل مضر احمد95871281841026006

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة675.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهللا سيف علي قاسم فاطمه95872151842054123

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة659.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيباقر توفيق محمد محمد ضي95873101842100075

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة650.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائييونس مصطفى واثق هدى95874101842137102

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة648.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيأحمد معروف محمد فاطمه95875101842076035

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة647.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكاحيائيموسى حسن منصور الرحمن عبد95876201841209032
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العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة645.2المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حسوني مقداد ميساء95877111842113084

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة638.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمهدي ناجي هاشم احمد95878271841001028

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة636.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي مجبل جواد فاطمة95879121842086038

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة634.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعايز سعيد علي زهراء95880141842145072

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة632.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعزيز شاكر حكمت زهراء95881121842086027

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة632.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصدام غركان وليد سجاد95882141841059002

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة631.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيجاسم محسن محمد محسن95883231841032065

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة631.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد عباس علي هللا عبد95884101841026133

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة631.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن صبحي احمد شمس95885131842127009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة624.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصحن سعيد غازي امين95886221841311009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة623.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيكاظم كريم دفار فاطمه95887261842084020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة623.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيشناوة كطفة ابو كريم تبارك95888111842215031

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة622.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيازغير مجيد جبار بنين95889151842080023

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة622.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد نعيم عادل عائشه95890111842217057

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة620.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين الهادي عبد لؤي تقى95891251842062139

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة620.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي سالم البنين ام95892101842096003

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة618.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجلوب كاظم جودت هيلين95893111842108066

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة617.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود طارق فريد منذر95894131841001091

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة614.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم حنون محمد زينب95895101842086065

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة614.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي مبدر احمد شهد95896121842118056

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة614.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد ليث احمد95897191841013009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة614.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائيجواد سكران نصر زينب95898211842262006

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة613.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جعفر طالب سما95899181842244018

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة612.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم مهدي فاضل تبارك95900141842076015

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة611.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيمصطاف سعدون نايف ايالف95901211842177003

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة609.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغيدان محمود الرزاق عبد حنين95902141842076021

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة608.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيعداي اللطيف عبد مقدام فاطمه95903231842128038

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة608.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد اياد حارث95904101841026057

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة607.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس غازي عباس تبارك95905131842107015

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة607.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان حلو سلمان عذراء95906121842105103

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة607.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيحمزه جميل مسلم حسين95907271841034015

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة607.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدبغ حسين علي ندى95908151842044131

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة606.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشامخ علي سعد زهراء95909121842107091

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة605.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيادين مجيد اياد آيه95910121842112010

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة605.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي غضبان عالء حسين95911121841030055

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة604.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائينصيف علي حسين زينب95912231842271145

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة604.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسمير علي اكرم دانيه95913101842115045

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة604.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلاحيائيعبيد محمد جاسم عائشه95914231842141020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرزوقي عبدالوهاب خالد محمد95915131841030078

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيهليل زويد قاسم محمد95916221841076084

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيصالح جاسم ياسين هللا عبد95917211841054043

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىاحيائيعبد نجم حسام وسام95918211841071015

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمدحت هادي اياد بدر95919211841054014

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة603.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدرويش خزعل بشير مريم95920151842054134
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العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة602.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمخلف كريم صادق فائز95921121841006020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة600.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن حسين عدنان نسرين95922111842070103

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة600.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائييوسف فاضل احمد حسنين95923211841067007

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة600.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيهدهود كاشر جليل كرار95924111841028038

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة600.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيربه عبد مكطوف صادق هاجر95925141842086226

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة599.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيموسى عباس حسن هبه95926121842094206

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيهادي حميد رجاء حسنين95927231841001020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيمطر كطان علي عبد محمد95928221841033065

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعبدعون اسماعيل عبدالحق تبارك95929231842095019

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي حكمت علي ايه95930131842072008

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد احمد قيس95931201841025066

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين كيضة ابراهيم نجالء95932121842094187

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة598.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير كريم علي زهراء95933121842112073

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة597.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيصالح هللا جاد علي عمر95934201841025058

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة597.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائييونس مصطفى محمد شهد95935131842117099

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة596.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيموسى رشيد خيون ساره95936151842057030

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة595.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيمهدي علي عبد عباس مسلم95937231841167026

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة595.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعباس سليم عماد بنين95938161842234016

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة593.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبادي هتيمي حسن ياسمين95939141842066060

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة592.5للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي صالح علي حيدر95940141841046007

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة592.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمد شذر جبار عائشه95941121842020042

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة592.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين موسى عباس طيبه95942131842071077

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة591.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم كريم جعفر غفران95943101842115139

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة591.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزكور مجيد علي مريم95944121842091030

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة591.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالحسن عبد عيسى خالد سجى95945151842054092

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة590.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيخليفه جفات سعد وائل95946221841301035

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة590.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيغازي حمادي غازي عبير95947111842401028

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة590.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيثامر حسن رحيم حيدر95948141841047042

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة590.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيكريم سليم حسين علي95949211841011051

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة590.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيواكع اسماعيل رائد صفا95950101842090043

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة589.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوالي حمدان عباس عذراء95951141842086139

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة588.3للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد بحر حارث بحر95952101841026051

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة587.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيطه محمد الرزاق عبد فؤاد95953111841012029

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة586.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيمخرب موحي عوكي علي95954281841009029

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة585.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي محمد صاحب سكينة95955111842066029

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة584.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيشاني جابر ناجي محمد95956251841150456

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدحلوس ناصر علي ايناس95957131842107008

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس ابراهيم خليل زهراء95958131842092017

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين جبير نصيف منتظر95959141841016109

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحسن عدنان زهير اماني95960111842077003

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد جودي حازم عباس95961121841030084

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة609.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيصالح عبيد داخل حسين95962281851008035

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة583.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيحميد اسماعيل عبد محمد95963191851014030

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة582.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن قاسم حريز علي95964141851004021
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العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة576.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيعبدعون محمد جاسم حسن95965231851257017

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة573.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان كاظم علي حسين95966221751096015

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة564.0للبنات النور ثانويةالدين صالحتطبيقيشحاذه لفته حيدر فاطمه95967181852238012

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة561.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيعلك فرحان شالل مرتضى95968241851012046

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة561.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيسبهان علي حامد علي95969221851077034

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة560.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم جليل تحسين اسراء95970121852107002

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة555.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيمويش كاطع الحسن عبد زينب95971221852162012

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة555.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعيسى حسون عباس حسن95972281851008026

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة552.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيزغير جابر قاسم محمد95973221851096065

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة550.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبيد جاهل فالح هيثم95974291851002138

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد حتاتة حسن حيدر95975291851002048

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة546.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىتطبيقييونس غانم ياسين ارشد95976171851064004

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة545.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن هللا جار عثمان الخالق عبد95977141851004016

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة541.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيمحمود شكر خليل احمد95978211851053004

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة541.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيعلي الحسين عبد الكريم عبد حسين95979221751033021

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة539.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارتطبيقيذيب عبيد عواد مخلد95980191851287078

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة537.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد علي الحسين عبد زهراء95981121852104007

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة537.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيحمزة كريم صالح الباقر محمد95982271851034050

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة535.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم حسن فرج فاطمه95983141852099020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة530.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطر سلمان اجباري عمار95984141851200109

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة530.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلتطبيقيمحسن جبر عقيل سفانه95985231852154006

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة529.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيحسين احمد جمعه فاروق95986211851054027

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة528.9للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيغني حميد عماد حسن95987131851010020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة528.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم محمود فارس محمود95988111851002041

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة528.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسون عباس طالب حوراء95989121852104005

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة526.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيلفته راهي ماجد هللا عبد95990221851051029

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة526.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيفزاع فنجان خالد مالك95991221851052018

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيحديد ناصر بشار محمود95992111851016095

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيهادي محسن حكمت وليد95993271851021056

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيعذافه ثجيل خليل مصطفى95994221851065040

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمظلوم مسلم جاسم محمد95995141851004028

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة522.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيهالل صبيح جاسم محمد95996281851011107

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة522.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيمهدي صالح الهادي عبد الدين ضياء95997211851054020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيخلف زيدان محمد ابراهيم95998211851053001

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين شمس ضياء ساره95999101852094012

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد محمد خالد شهد96000121852090020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلوان ابراهيم هللا عطا محمد96001101851155025

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمهدي مخلف احمد صباح96002121851043014

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيطاهر جابر فرحان حسن96003231851012010

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجليل مسلم حيدر ميس96004121852090029

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة514.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمخيلف بوهان محمد ضحى96005151852049043

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة513.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسيد يوسف سعد مصطفى96006151851010059

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة513.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيزاير غدير حسين حيدر96007261851202024

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنين الفرزدق اعداديةبابلتطبيقيحسن سليم احمد علي96008231851050020
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العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة509.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريم عباس الكريم عبد احمد96009141851018009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة509.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيعبداللطيف حميد مالك صفاء96010261851014036

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة509.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيكاظم مجيد نايف مصطفى96011211851013058

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة661.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيجاسم الرزاق عبد جاسم مريم96012211842110077

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة575.6للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالمه عبيد جمعه ساره96013101842223044

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة566.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عطية رعد بتول96014121842103006

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة565.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حربي محمد ابراهيم96015101841048002

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة557.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيس كاظم علي ابتهاج96016111841039001

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة557.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان غفوري رياض جنات96017121842107051

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة555.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخماس محمد هيثم صفا96018111842067071

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة553.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد حامد ماجد دانيه96019141842117021

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة552.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم محمد حيدر محمد96020141841026063

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة551.4للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيرشيد حميد رائد حسنى96021211842291028

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة547.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحسن رشدي وليد زهراء96022121842110040

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة546.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيشياع ابراهيم فراس سعيد96023111841203047

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة545.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمدان سعدي محمد ساره96024131842117089

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة543.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجعفر محمد خليل حسين محمد96025151841015067

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة543.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيساهي دعير محمد عامر96026121841030082

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة541.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيفالح منعم حيدر مها96027111842071069

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة541.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن عوده قحطان محمد96028111841016087

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة539.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد فالح عامر سعاد96029141842117038

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة538.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبر يونس ماجد فاطمه96030101842138024

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة534.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشنين شياع كاظم مالك96031141842110141

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة532.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن شمسي باسم احمد96032111841020001

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة531.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين مسلم حسن قمر96033121842110067

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة531.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد علي اكرم علي96034141841042019

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة529.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيعبود مطر رافع روان96035221842155034

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة527.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجليل الزهرة عبد ضياء سكينة96036121842110050

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحبيب حرز حيدر مصطفى96037101841029043

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعداي كاظم محمد حسين96038101841009012

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنباراحيائيحمد حربي غازي العزيز عبد96039191841347010

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين صالح طه سارة96040111842133031

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشكر محمود انور الزهراء نور96041141842076092

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيزيدان علي رضا حسين96042211841244007

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة521.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمغامس غضبان جبار احمد96043281841151006

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم الحسين عبد قاسم غدير96044121842110059

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعكلة عبيد ناصر مريم96045151842080109

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعداي كاظم حسين ماهر96046101841009039

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.2المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد نوري منتظر96047111841010075

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالستار عبد قحطان عدي هللا عبد96048101841020094

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحلوزي كاظم رياض احمد96049141841208005

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيخماس شفيق وهيب مريم96050111842072078

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان حامد الجليل عبد رحاب96051141842097016

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف خضير ياسين ماجده96052111842074049
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والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل احمد خالد منار96053101842108048

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين محمد يوسف غدير96054111842108048

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيامين ابراهيم نبيل صبا96055111842066034

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة514.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل حامد هللا عبد رنيم96056101842091033

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة514.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيدروش مزاحم امجد هديل96057181842176120

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة512.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسن علي جاسم96058141841016022

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة512.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمزعل كاظم علي اسراء96059151842080009

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيصالح حنون محمد حسين96060221841010034

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيوادي شاكر حامد أيه96061111842093002

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعبد نوري عباس نور96062231842117144

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود صالح فائز خلدون96063101841013042

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس محمد منتظر ديار96064101841026085

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيوهيب ولي رسول فاطمه96065121842105112

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرضا عبد مجيد رائد نور96066111842077033

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي راضي علي شهد96067111842064038

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة507.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان اموري حيدر زينب96068121842107112

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة507.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائياللطيف عبد الموجود عبد اللطيف عبد زبيده96069101842119026

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة505.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير محمود جهاد خطاب96070111841005019

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة504.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حاتم خالد رسل96071111842105028

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة504.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح زامل فراس غدير96072151842047110

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة504.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيوحيد شاكر باسم بشائر96073151842047017

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة502.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائياللطيف عبد مهدي مرتضى فاطمه96074141842117049

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة501.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد الكريم عبد صفاء اكرم96075121841026010

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة500.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عيسى ابراهيم عائشه96076131842074021

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة500.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف خضير ياسين سندس96077111842074027

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة500.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعفر علي بركان سنديان96078111842105047

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة511.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقيكريم احمد انور زينب96079111852069010

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة506.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكنيدي خلف عباس مريم96080141852134035

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة494.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسون امين احمد عال96081141852086026

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة629.4المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي الرزاق عبد علي مينا96082101842078121

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة614.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشنون الجبار عبد حيدر ريم96083141842071027

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة595.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعليوي حميد محمد انفال96084101842124001

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة594.9للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي مهدي صالح زهراء96085151842057019

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة580.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم جليل أمنه96086221842175004

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة566.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشمخي يوسف خلف مهجة96087121842107201

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة563.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيالحسن عبد محمود اديب تقى96088181842275024

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة562.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الحسين عبد نجم تبارك96089141842071012

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة560.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحماد الستار عبد احمد شمس96090111842075034

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة559.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد حيدر كرار96091121841039007

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة557.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمزه خضير عالء زينب96092101842101046

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة555.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيحلو دريو حسين محمد96093221841066023

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة555.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح هللا عبد سالم الهدى نور96094151842050083

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة553.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيمحيسن عبود يونس رانيا96095191842246029

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة552.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد الكريم عبد عمر سدر96096121842103017
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والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة551.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي حسين عبير96097101842123030

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة550.1للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكرم علي توفيق فؤاد محمد96098121841001074

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة550.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي كاظم نذير ساره96099131842100048

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة550.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عبود عضيد مصطفى96100111841012037

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة549.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي رضا عباس حوراء96101101842123011

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيزناد ناصر عماد زهراء96102261842110011

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس مخلف سعد هللا عبد96103101841002052

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيجاسم حايف بشير فهد96104261841011105

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيشعالن سعد المطلب عبد حوراء96105111842105022

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة546.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائينايل احمد صالح علي96106191841001062

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة546.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحمزه عبدالنبي طاهر عباس96107261841011072

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة545.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءاحيائيهادي صالح رزاق علي96108271841004019

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة543.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم طارق يعقوب علي96109121841031122

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة542.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين الحسن عبد حيدر زهراء96110101842107015

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة542.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد محمود عامر نور96111121842106091

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة540.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد السادة عبد امجد هللا عبد96112101841043027

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة539.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائيهالل محمد عامر براق96113111842103011

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة538.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمعلعل كطان مسلم امير96114121841170005

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة536.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم مكي عمار علي96115121841001049

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة535.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد عبود وحيد هدير96116141842125044

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة535.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيقاسم محمد عقيل محمد96117221841077083

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة534.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعثمان اللطيف عبد مهند اللطيف عبد96118101841043026

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة533.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيسلمان حامد اسامه علي96119231841009056

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة532.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخالد عبد ماجد محمد96120141841017110

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة531.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر هادي عالء نور96121141842111152

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة531.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد مزاحم عصام نور96122101842094038

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة530.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيساريد كاظم علي كاظم96123131841016061

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة529.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين سلطان فالح احمد96124101841041007

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة529.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان محمد مصطفى طيبة96125111842066037

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة528.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيداود هللا عبد الدين عالء رند96126111842105030

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة527.0للبنات األهلية بغداد ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود حمزه صفاء رفيف96127111842107004

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة526.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيفليح عبد فالح منار96128111842066055

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيمحمود سامي محمود هللا عبد96129211841038042

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحميدي عباس سعد نبأ96130131842100091

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائينوري هللا عبد مهيمن مصطفى96131191841019089

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد جاسم ستار نور96132121842089078

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة524.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن الحسين عبد صالح حيدر96133141841018046

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضر اسماعيل حقي ذكرى96134131842111027

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة522.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح داود سلمان ورود96135101842117111

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة520.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشهد فاضل عباس ديار96136121842086019

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة520.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسيد ناصر حسين زهراء96137131842092016

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة520.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي حسين علي ريما96138141842112030

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة520.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمرعي هللا عبد اياد نبأ96139141842081022

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة520.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعنبر عطيه فالح فاطمه96140121842094154
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والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيفتاح رحومي رسمي مرتضى96141111841005064

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائياحمد نعيم وليد ساره96142161842383062

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيانصيف محمد علي حسين96143231841001022

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي الرحمن عبد عوف شهد96144181842237022

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن جمعه عامر فاطمه96145121842102063

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيجواد هادي احمد قمر96146211842143077

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائييوسف يعكوب ماهر هبه96147101842106034

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة517.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيغركان ناصر صادق هبه96148111842112079

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة619.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع فليح جابر حيدر96149221851096020

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة615.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع محمد حبيب الهادي عبد96150221851302037

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة537.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيزغير جابر باسم علي96151221751096028

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة534.0للبنين النظامية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبكر العليم عبد احمد سيف96152141851002012

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة531.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيعيدي جبر عادل مرتضى96153281851017067

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة525.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقييونس هادي شاكر قاسم96154221851077040

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيسيالن شرهان شعالن علي96155281851036016

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة511.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىتطبيقيحميد احمد مهدي منتظر96156211851071006

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان هاشم احمد مريم96157271852062070

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة509.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيالرحمن عبد احمد محمد وسن96158111852089044

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة507.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيمحمود يونس حسين يوسف96159171851023198

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة505.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعسكر الرضا عبد عدنان حسين96160221851077017

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة501.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا رحمه عباس حسين فاطمه96161101852076012

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة501.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد حسن يونس حسن96162131851023017

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة500.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيبزيع قاسم سلطان اسماعيل96163221851003013

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة495.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيزبالة محمد صادق عباس96164311851004025

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة495.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيلزام بدر عايد احمد96165291851026006

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة494.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكركد رحيم حرز حسين96166281851006034

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة493.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم خليل اسماعيل حسن96167121851025016

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة493.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هاشم صاحب محمد96168271851020064

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة493.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعطيه لفته علي سيف96169271851002107

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود العزيز عبد نزار سما96170111852066023

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد بهجت علي داليا96171121852117007

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيغويلي جاسم كريم عال96172151852046016ٌ

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم جواد علي محمد96173101851202041

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة489.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيفهد هيوي علي محمد96174281851015042

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد حسن مكي حسن96175271851153014

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيمهدي جاسم رضا تبارك96176271852072014

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيراضي جبار سالم هللا عبد96177111851016052

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيجنع جبار باسم نور96178271852079052

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيمصحب علي حسين هديل96179231852116017

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد محمد موسى96180201851001090

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة487.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهادي ابراهيم جليل مصطفى96181121851006036

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة487.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيلفته شاكر حميد ماجد96182261851017068

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة487.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيكاظم علي حسين علي96183231851022030

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة487.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبو داود ادريس هيلين96184141852112032
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والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة486.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعاتي مهدي اسماعيل مهدي96185161851083108

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة485.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيبريسم حسن ضياء علي96186111851021082

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة659.0للبنين االهلية العلم رحاب ثانويةالديوانيةاحيائيهندس محمد الكريم عبد مرتضى96187241841072014

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة657.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيزيدان جاسم ياسر محمود96188191841009199

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة652.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنفي محمد سعد هديل96189111842070114

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة651.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيحبيب كاظم صبري زينب96190141842077025

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة646.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجواد جالل عامر يسر96191131842108076

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة644.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي هاشم علي هاشم96192131841031078

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة642.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعبود علي اياد مصطفى96193261841201189

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة641.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن الصاحب عبد الحسن عبد سارة96194121842086031

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة640.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسعيد جعفر حيدر سجى96195121842089046

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة640.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد ناجي حسن مريم96196141842085017

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة639.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمهدي الحسين عبد رياض نور96197151842060013

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة638.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي كاظم اسامه فرح96198101842102039

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة636.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد الحسن عبد صالح استبرق96199141842220002

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة635.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذياحيائيعلي هللا عبد طاهر بنين96200221842199006

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة634.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالحميد عبد سامي غسان تانيا96201101842078016

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة634.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجبار مظهر طه تبارك96202231842271061

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة633.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن حفظي اياد رانيه96203111842114034

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة632.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد مجيد جعفر فاطمه96204131842107076

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة631.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم كاظم جواد فاطمه96205141842065022

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة631.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيهادي محسن فالح عباس96206251841050020

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة630.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم خليل علي احمد96207241841011006

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة630.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصحن سادة رعد زهراء96208151842054062

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة630.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبدالفتاح كمال حليمه96209131842076006

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة629.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد كريم عدي زينب96210101842115080

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة629.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعجرش سفيح ساجد محمد96211141841027039

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة628.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد صبري هيثم ابرهيم96212101841026005

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة627.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحويض ناصر طه محمد96213131841016071

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة627.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيعناد حاكم محمود ساره96214271842077052

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة627.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيهادي مهدي صباح نوران96215271842056281

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة626.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان رشيد مؤيد هدى96216121842118094

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة624.7للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد ابراهيم رعد محمد96217101841026209

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة624.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيداود عباس فاضل هديل96218141842110168

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة623.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم عبد محمد القادر عبد96219101841043024

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة622.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموسى عمران عماد حوراء96220151842047035

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة621.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيموزان غاوي حسين حسن96221261851014012

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة583.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسرحان سلطان احمد حوراء96222251852062023

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة568.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيمرزوك جيثوم الجواد عبد مروه96223111852100009

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة568.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسعيد غانم عادل ليث96224151851010044

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة567.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد صالح مهدي سجى96225141852100021

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة567.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم مهدي ثائر زينه96226131852079010

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة565.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيخضر جعفر منتجب فاطمه96227161852230023

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة563.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن غني محمد حيدر96228121851025032
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الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة563.0المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيجزاع فحل ناطق حسن96229111851010006

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة562.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين ناظم محمد96230161851085125

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة639.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخماس كامل ثائر زبيدة96231131842098033

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة621.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكر نعمت كفاح دينا96232101842221018

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة616.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن نوري حسن سارة96233141842141004

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة615.8للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبيد االمير عبد عدنان رشا96234121842109034

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة615.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحبيب صافي محمد علي96235101841042014

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة612.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعريف حسن محمد عماد سوزان96236121842095029

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة606.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيصكر عوده رحيم رفاء96237151842052015

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة605.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد فاروق حيدر جمانه96238121842107048

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة605.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس علي عباس علي96239121841030111

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة604.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيموسى عباس ثامر علي96240141841016066

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة604.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي الزم رافد حسين96241131841034011

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة602.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعجيل مهدي باقر زهراء96242221842112024

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة599.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم خلف فالح علي96243131841009027

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة597.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن جاسم الرسول عبد نبأ96244141842086203

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة597.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيكحط الرضا عبد عزيز دانيه96245271842056071

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة595.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيسالم داود محمد الهدى نور96246111842066062

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة595.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم حسين خليل ايه96247101842123004

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة590.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميد حسين علي اساور96248121842107003

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة590.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيناجي  علي محمد فارس محمد96249111841010061

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة589.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر هويل قاسم تبارك96250131842111018

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة589.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن حميد فؤاد بنين96251231842088038

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة587.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم الكريم عبد عامر نيفين96252111842078042

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة586.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسن منعم مجتبى96253121841002034

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة586.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيظاهر غازي فيصل سجى96254141842100054

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة586.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيياسين طه احمد ايمن96255221841306031

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة586.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيزوري كاظم طالب هللا عبد96256101841002054

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة585.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبيد جبار قاسم طيبه96257121842089052

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة584.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم ستار حيدر زهراء96258131842076009

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة584.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن معيوف محمود نبأ96259211842139138

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة583.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين علوان احمد ياسر96260131841010139

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة583.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيحسن محمد الرزاق عبد مهند علي96261231841027045

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة583.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعلي عباس عامر رند96262261842097038

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة581.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين علي نرجس96263121842112132

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة580.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمادي محمود شاكر زهراء96264121842107092

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة559.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيسرحان احمد ناظم مصطفى96265201851020104

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة555.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقينعمه ثامر محمد موسى96266241851001099

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة551.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرحيم الصاحب عبد باقر جواد96267151851013011

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة549.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيوالي مظلوم محمد مصطفى96268291851007199

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة547.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيمحمود الحميد عبد رائد هيثم96269191851114016

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة544.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعذاب مولود اشهب انس96270101851013017

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة542.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطراد جابر عالء مريم96271141852076057

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة541.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسمين غالم عمار أحمد96272151851006003
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االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة538.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي ناصر عبدالكريم مصطفى96273131851015056

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة634.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفته عبداالمام مهدي حسن96274131841037019

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة619.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد المجيد عبد حسام محمد انوار96275101842116010

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة614.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسن صالح عادل داليا96276211842094024

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة598.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسر حسن فيصل داليا96277121842107060

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة569.8للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيرسول فيصل غزوان هديل96278101842137103

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة564.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي كريم حيدر مريم96279121842105130

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة563.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان جويد احمد حسن96280141841009010

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة561.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسون خيري ضرغام مريم96281141842086175

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة560.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعاشور ابراهيم احمد اسراء96282151842041006

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة558.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم الحسين عبد علي نور96283121842095054

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة556.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن كريم محمد حيدر96284121841032028

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة556.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيعوده حميد فراس الدين حسام96285101841006011

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة551.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشذر كاظم علي سجى96286141842086117

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة547.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس عزيز اسعد منتظر96287161841075298

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة545.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغضبان حمادي سليم ايه96288121842105017

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة545.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيعالوي كاظم هاشم احمد96289271841007005

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة545.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائييحيى المنعم عبد شعالن امال96290101842084002

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة544.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس علي حسين نور96291121842107218

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة542.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائياحمد رمضان ليث احمد96292211841005009

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة541.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن مطر صاحب نرجس96293121842107211

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة540.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيسلطان راشد رائد زهراء96294281842059043

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة540.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائينجم حسين طالل ريم96295101842092005

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة539.0المختلطة تازه رانيه ثانويةالسليمانيةاحيائيسعود أحمد عواد أرقم96296321741041004

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة538.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح الحسين عبد علي احمد96297141841178003

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة537.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم عبداللطيف سلمان هيام96298131842117184

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة536.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد عبد خالد تبارك96299111842070022

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة535.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيثابت عزيز محمد نبأ96300101842077074

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة534.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمعيدي علوان بهجت حيدر96301231841008056

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة534.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيشبيب عيسى محمد والء96302111842114112

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة534.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائييونس القادر عبد سمير احمد96303141841170009

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة532.8للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرجب علي جواد نبأ96304131842072054

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة529.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبدالستار قصي عبير96305131842117113

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة529.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم حسين ديانا96306111842073021

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة528.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائييحيى محمود نزار سما96307101842115102

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة527.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيقيسي نجيب نضال محمد منى96308111842109114

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة526.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحميد عباس نهاد تمارا96309231842087059

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة526.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس عدنان علي محمد96310131841016076

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة525.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيسعود محل حميد احمد96311191841083001

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة525.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود عطيه صباح ريام96312141842093025

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة525.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعذاب كاظم وليد شهد96313271842093032

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة525.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم خليل محمد نور96314131842283044

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة524.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم الحسن عبد بدري حيدر96315141841022019

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعيم صكر حيدر حنين96316131842118044
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االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة522.0للبنين االهلية البنوك ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان حسين حسن محمد96317131841043013

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة522.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيذرب شالل حميد شيماء96318111842133040

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة521.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهالل هاشم هاني شيماء96319111842101031

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة520.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود عبدالمنعم محمد عبدالمنعم96320131841001050

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة519.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيكنهير محمد شاكر نور96321231842131040

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة518.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود نجم سعد عبدهللا96322131841009019

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة516.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفاخر حسين ثامر در96323121842095011

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة515.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم احمد باسم حيدر96324121841031058

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة513.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائينكه عدنان نجاح رسل96325211842137029

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة513.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر مجيد اثير مريم96326151842051102

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة513.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه علي االمير عبد فرح96327101842092009

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة512.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر حسيب شاكر96328111841028027

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة512.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي كامل قصي كامل96329141841021113

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة512.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيوجر كاظم عامر نبأ96330151842046154

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة511.2للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجواد علي عبد عبدالهادي ورقاء96331131842070247

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة511.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسليفو كوجو كوركيس ساره96332131842104035

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة511.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعذوبي محمد ماجد تبارك96333101842086035

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة510.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيغشيم عبيد حسن هديل96334231842166026

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة510.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي هالل السالم عبد رفل96335121842095013

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة510.0مرسين تركيا االهلية العراقية نينوى مستقبل مدرسةاالولى الرصافةاحيائيرشيد وجيه ثائر تبارك96336131842234002

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة509.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين حميد علي امتنان96337101842103003

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.7للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي هشام علي عمر96338101841026183

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.6للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود حسن علي محمد96339131841020077

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم سمير عائشه96340111842114069

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد نجم حبيب تقى96341151842054023

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد ناجي فراس علي96342111841058069

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير عباس فرح96343131842075026

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة507.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيزعالن حاتم احمد حنين96344111842105017

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة506.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح جمعه صالح رانيا96345111842091021

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة506.0للبنين االهلية الشروق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد حمزه رضا محمد96346141841052008

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة505.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين صخير رسول جعفر96347291841003044

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة505.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان ناجي علي مروه96348141842070084

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة505.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيمزهر هللا فتح مالك هللا عبد96349111841016052

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة504.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيعبد محمد اسامه مصطفى96350261841027125

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة503.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن ثاني صباح ايالف96351121842107028

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة502.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحبيب كالبي خالد زهراء96352151842054061

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة502.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمفتن صالح عادل أيمان96353121842112009

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة502.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم نصيف انس الخالق عبد96354141841013026

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة501.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبوري فاضل علي نور96355121842107223

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة501.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر عزيز علي زهراء96356121842107094

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة500.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد حميد ثامر أمنه96357131842098001

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة500.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان الجليل عبد فارس مياسة96358111842066058

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة500.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسرحان سالم كريم سارة96359121842094117

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة499.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمرزوك كريم خيري حسن96360121841202014
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االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة499.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي قحطان عمر زينب96361131842074016

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة499.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيقاسم هاشم محمد مريم96362131842074031

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة497.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر جواد ثائر ريام96363141842110055

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة497.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مسير عباس زينب96364141842086101

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة497.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم جبار ابراهيم سعاد96365111842126031

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة496.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعدوان احمد ريكان الغصين هيا96366101842106036

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة496.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين كاظم سالم حسين96367141841023011

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة496.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيجعفر عيسى سعيد رنا96368231842183014

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة496.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمنصور احمد شاكر شهد96369121842112095

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة495.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعمران القادر عبد سعد روان96370101842136020

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة495.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيالياس روفائيل موفق هاله96371141842097049

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة495.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عيدان مجيد محمد96372141841203086

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة494.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر حكمت مازن منار96373111842126044

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة494.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخليفة عباس محمد دعاء96374121842091006

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة529.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن حميد ناصر اسيل96375161852187002

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة527.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيججو الزر سمير مارلين96376141852072049

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة520.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيداود جبار داود هللا عبد96377101851017037

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة517.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسين عبد حميد هشام رائد96378181851006021

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة515.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشبوط غناوي محمد نبأ96379131852099018

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة514.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد هاشم عدنان محمد96380271851002209

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة513.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمبارك صبري صفاءالدين نبأ96381131852092032

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة512.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمد مهدي شعيب فرقان96382101852101025

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة509.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح محمد اياد صبا96383131852091033

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيجياد حمزه احمد ليث96384231851006067

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة508.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيخاجي محمد مصعب علي96385231851009050

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة506.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرختطبيقيثامر محمد فيصل مرتضى96386111851208035

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة506.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي عباس خضير الزهراء96387111852077002

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة505.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمادي جاسم محمد أيه96388121852093001

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة500.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيخنوبه كاظم اياد دينا96389111852089008

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة499.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيشبيب محمد سالم خنساء96390111852130005

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة496.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرؤوف الجليل عبد الرحمن عبد يوسف96391141851018136

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة495.0للبنين االهلية النخب ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرسول عبد عالء ضياء هاشم96392141851060012

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة494.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقياحمد حامد وميض الزهراء96393141852077001

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة493.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن لفته قيس يوسف96394141851013115

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة492.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيسبتي طالب مشتاق علي96395231851251209

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة681.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيخدر الياس خالد ديمه96396171842245015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة681.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد القادر عبد نوزاد شبول96397201842334149

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة681.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيجاسم نوري الدين بهاء سحر96398201842139054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة681.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر لقمان محمد96399201841304139

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيمحمد الدين نصر القادر عبد فاطمة96400201842347014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد يوسف ايالف96401201842334028

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائينجم نوري محمد صباح زينب96402201842180043

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائيفاضل درويش محمد شكور حسن96403201841010007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيجبار قادر امين دانيه96404201842347004
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيغني حميد سيد طارق تهاني96405211842021003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيصالح ابراهيم مظفر رغد96406201842104009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد احمد الرحمن عبد ناز به96407201842341022

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيخدر الياس خيري عالء96408171841060052

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيصالح عباس سعد اسماء96409201842138008

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.4للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي فتحي خالد محمد96410171841186077

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.2للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعبو حسين ياسر طه محمد96411171841022164

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد علي الستار عبد زينه96412201842139044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعزت قادر الدين وحيد نور96413201842117052

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد طه حسين هالله96414201842344106

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيعباس صابر سالم محمد96415201841314015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيعصاف احمد خضر ئاراز96416201841314001

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيالكريم عبد محمد نزار مروه96417181842065006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيجافر خداداد اسماعيل نور96418201842109064

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيهللا جاد حمد حسين حمد96419181841042006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى الدين عز منهل امنه96420171842357031

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالحميد عبد محمد مصطفى سارة96421171842268081

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين قابجي عمر ثانويةنينوىاحيائيمولود مجيد رافع هالة96422171842171009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيخلف احمد شهاب يوسف96423171841025175

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيصالح شيت اياد ايهاب96424171841017066

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0المختلطة شمالن ثانويةكركوكاحيائيحماش دلي هللا عبد اديبة96425201842227001

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصابر محمد عرفان محمد96426201841304128

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرحمان هللا عبد لطيف سارا96427201842331080

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشهاب جليل قحطان هدى96428201842160053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعمر سمكو امين عمر96429201841304099

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيحسن علي نوزاد شنو96430201842341051

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي ولي ايه96431201842334045

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيهللا مال يونس محمد صفا96432171842233129

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيدارا الدين نصر محمد دريا96433201842341031

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد حسين طيف96434171842053011

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسون فاروق زينب96435201842102044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيرشيد الكريم عبد اسماعيل اراز96436201841311010

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد هاوار نوزاد سها96437201842340068

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيالرحمن عبد محمد هللا عطا عثمان96438181841145023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعمر حسن فالح حسن96439201841022022

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيعباس ثابت هيثم ميقات96440311842038079

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمود علي لقمان سوسن96441201842331101

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحميد تيك أحمد آيه96442201842102002

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيطه حسن مثنى محمود96443181841032033

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيضايف عودة موسى محمد96444201841001210

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن احمد منشد96445171841080256

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيابراهيم احمد حسين سارا96446201842334105

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكاحيائيزوراو جاندار عماد دنيا96447201842338012

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم نصيف فاطمه96448181842182047
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيرشيد محمد علي زيان96449201842345033

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد سعيد الدين عز محمد96450201841303116

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيسعيد امين محمد سليم زينو96451201842352036

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد رفيق حمه تحسين تريفه96452201842334064

المرضية التحليالت تقنيات قسم/كركوك/الطبي القسم التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة677.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيامين محمد غفور هاشم شايار96453201841399022

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود فيصل محمد هويده96454311842047201

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة666.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين يونس حميد هدى96455131842242026

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة659.4للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائياحمد حسن يقضان حكم96456171841186032

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة658.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيقاشه سلو خيري سلوان96457331841070064

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة652.6للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمود خليل ابراهيم رند96458171842286160

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة651.9للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحمدي محمد الجبار عبد رافع احمد96459171841022020

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيمحمد حسين علي جاهدة96460311842056007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيهاشم حسن نصير ايمان96461311842054017

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحمدون يونس الحكيم عبد الباري عبد96462171841011135

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيهالل حماد حسين شذى96463171842357160

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمطلوب خلف محمد امنة96464171842279007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيداود خزعل أسامه مريم96465171842232259

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة641.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد صالح محمد رقيه96466171842233088

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيسليمان محمود سعد العزيز عبد96467171841007076

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيشاكر طه اكرم نور96468171842357233

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيصالح اسعد صباح وسن96469171842302157

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيعلي صبري هاني نور96470311842080056

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم عزيز فراس القادر عبد96471181841003019

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيحمدون يونس الحكيم عبد تبارك96472171842298025

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة634.6للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييوسف جهاد عادل مريم96473171842286318

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيذنون يونس عمر كرم96474171842296127

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عدنان عزام هللا عبد96475141841042013

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعبيد محمد صالح محمد96476171841007133

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيعزيز عبد طالل مروة96477171842283098

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد منير ايالف96478171842283016

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد حازم فراس لينا96479311842047150

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعبد مشعان عدنان منى96480171842315126

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد امجد نشوان زهراء96481171842357113

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيصبري ابراهيم عصام نبأ96482171842288267

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيامين محمد سالم ميسر رفل96483171842290106

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد غانم عائشة96484171842274139

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد يونس ذنون96485171841161044

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيحميد رمضان نعمة صالح96486171841162061

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيمحمود شاكر خالد براء96487171842321050

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحسن جبر مازن اية96488171842321038

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمد رياض هند96489171842289191

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيسليمان رمزي علي سارة96490171842262051

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم الناصر عبد عبير96491171842281135

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيعيسى يوسف رعد رشا96492171842247021
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيايوب يحيى زياد شهد96493171842286233

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة605.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحميد سالم اياد ضحى96494171842283082

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيالرحمن عبد حازم محمد فرح96495311842039021

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائياحمد سليمان طه ريم96496331842038024

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيخضر احمد نوفل مروان96497181841036095

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيابراهيم الستار عبد ثائر ايه96498171842294040

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمود ابراهيم نشوان ساره96499171842274110

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة602.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياحمد الحميد عبد هيثم زيد96500171841028100

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحمدون علي محمد حسين ايه96501171842294041

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيتوفيق بشير محمد جمال محمد96502171841020100

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد االمير عبد عدنان زينب96503171842235112

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيرشيد متي معن متي96504331841021027

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيالرحمن عبد خلف فوزي ليلى96505161842219030

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحمدان ابراهيم حسين علياء96506171842280176

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم مثنى محمد96507171841017273

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد ادريس صدام نور96508171842233173

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.7للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نذير كنانة احمد96509171841011039

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة614.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد فاضل جهاد باخان96510201852331012

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة609.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد عبدل رشيد ئاشنا96511201852382001

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيجارو يونس شعالن نور96512171852314051

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة563.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيخلو محمد احمد ابراهيم96513171851028001

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة558.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقينامق رفيق جالل نكوين هه96514201852365013

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعلي سعيد كاظم علي96515231851008059

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلتطبيقيسويد صالح سعيد مصطفى96516311751019034

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد خضر يوسف نج ره96517201851304042

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيمحمد طه وائل هللا عبد96518171851015095

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقياحمد خضر يعرب عبدالناصر96519171851067019

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحسين جواد سليم مصطفى96520231851017085

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقياحمد غازي هشام زينب96521171852323007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة534.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيجاسم عباس حسن محمد96522201851048091

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد الحافظ عبد سفيان عمر96523171851011128

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيجالل شهاب هللا فتح ايفان96524201852138009

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيعلي نايف احمد محمد96525201851003060

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيحمد شهاب محمد جاسم96526311851072007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيتوفيق محمدنديم قتيبة عبدالرحمن96527171851144054

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين الحميد عبد محمود خطاب96528171841028082

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحسين علي اياد مريم96529171842273144

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييونس حمدون محمد سدره96530171842288182

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة598.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمود رافع محمد هللا عبد96531171841186051

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحميد يونس محمد نور96532311842047194

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيعبد احمد ابراهيم محمد96533171841022147

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيصالح مهدي ماهر هللا عبد96534331841021016

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيحسين حيدر احمد رحمة96535171842304018

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد اسماعيل حقي حنين96536171842268032
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والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حمود حميد هللا عبد96537171841020056

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيساقي سالم فالح فاطمه96538201842131017

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمطرود احمد رعد ايالف96539171842294036

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة593.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعلي حسن محمد الدين ضياء96540171841026121

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة591.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد حامد محمد هدى96541171842290250

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة591.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمود الوهاب عبد لؤي احمد96542171841143013

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحمو سعيد اسعد غادة96543171842289120

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيسلطان وزير نمير مريم96544171842296139

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمال بلو نواف صكر96545171841011127

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة585.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيشحاذة احمد جمال احمد96546171841022014

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيياسين لقمان محمد مريم96547171842288257

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعثمان ابراهيم خليل خالد96548171841011098

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.4للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائييونس محمد ثابت ابراهيم96549171841023002

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيحسن حسين كميران روزين96550171842244016

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيمحمود السالم عبد احمد ساره96551311842038043

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيقاسم يحيى دريد عبدهللا96552171741008166

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين زانستي هولير ثانويةاربيلاحيائيحسين حسام الدين سيف معتز96553311841019027

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياسماعيل احمد هاشم االء96554171842280023

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيمحمد جبر وليد يوسف96555171841013078

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيرشاد الجبار عبد دريد هاجر96556171842302151

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حردان احمد معتز96557101841029049

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائييونس هللا عبد صالح سيف96558311841024068

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائييحيى نايف احمد اسماء96559171842302018

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين حمد خلف خالد96560181841081010

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيسعيد طارق محمد هللا عبد96561171841011180

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيملغوث عودة فرج سهل96562161841027015

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيداود محمد خالد هللا عبد96563171841015114

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة570.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد نائف فالح96564171841351129

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسعيد عبدهللا عمار مصطفى96565171841212056

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمو حميد فواز ميامين96566131842102012

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي حامد فلح هدير96567171842357258

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة567.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيقاسم ابراهيم زياد رغد96568171842233084

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة567.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمشعان عبيد جاسم محمد96569191841020039

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة566.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيمحسن علي عزيز الدين سيف96570181841013002

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة565.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا وعد احمد جوان96571171842288074

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيسليمان هللا عبد عيد هللا عبد96572191841067052

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة563.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيفتحي صالح القادر عبد عماد96573171841008153

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيسليم ذنون ايسر عمر96574311841012028

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيذنون زكريا يحيى زكريا96575171841013028

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيخليل حازم سمير سهى96576171842296100

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة560.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالحميد عبد انور احمد هاجر96577171842268164

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة560.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعلي مربط عبدالمجيد عطاهللا96578171841162074

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيهللا سعد مؤيد قتيبة محمد96579171841012120

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمصطفى العزيز عبد مضر رزان96580171842286146
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والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.3للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيابراهيم يحيى هيثم مهند96581171841011354

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد كريم نجاح شهد96582181842181019

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائينعوم نوئيل عماد محبه96583311842047156

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعباس هللا سعد شكر زينب96584171842231122

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيسردي محمد جاسم بكر ابو96585311841011002

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد الوهاب عبد محمد االمين96586171841008029

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمد الستار عبد خالد مصطفى96587171841008245

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيصالح عطيه ماجد احمد96588191841067014

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىاحيائيجراد خلف حسين ريم96589171842243008

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيذنون الكريم عبد زهير الحافظ عبد96590171841011136

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسعيد الغني عبد احمد الغني عبد96591171841008115

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيسعيد صالح ليث مؤمن96592171841186070

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيايوب غانم ثائر فرح96593171842264057

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائياحمد بالسم عدنان محمد96594211841272137

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيشريف طاهر عمر ميمن96595181842172058

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيقاسم الرزاق عبد نزار علي96596171841023172

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيالياس اللطيف عبد اكبر حسين96597171841068005

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة549.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيموسى محمود احمد رغد96598171842357096

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة548.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيكاظم جواد مولود سيف96599311841024069

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة548.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا سعد محمود ماهر محمد96600171841015183

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنين الراية اعداديةنينوىاحيائيفتحي احمد هللا عبد مهند96601171841025165

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيالدين محي غانم لؤي اسامة96602171841017048

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائييوسف سلمان احسان مريم96603171842293068

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيابراهيم محمد انمار مرح96604311842047157

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد هاشم ضياء امنه96605171842357029

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيحسون اسماعيل علي برجس96606211841009045

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين االماني ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد نوري عبد وسام96607181841102028

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا عبد وليد رانيا96608171842286136

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد المطلب عبد شامل محمد96609171841186082

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائياحمد جاسم فاضل رقيه96610171842230092

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحمد يونس مقبل محمد96611171841024118

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالباقي عبد الدين كمال عمر الباقي عبد96612171851017123

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعلوان حسن ثامر احمد96613211851053003

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة537.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد حامد زينب96614171852321030

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيسليم حيدر كامل محمد96615201851048107

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة532.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيصحن خليل باسل سرمد96616191851067017

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعذافة اصهيب بدر سجاد96617291851004079

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيعزاوي حمدي ثامر عمر96618191851013025

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيجاسم حسن هللا عبد احمد96619171851040008

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقيساري مدهر ماجد علي96620311851100011

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيسليمان يوسف مروان عبدالعزيز96621171851144056

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيمحمود علي محمد مصطفى ايه96622171852261006

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيعزيز مهيدي فالح آيه96623171852232010

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة514.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيجمعه الستار عبد عدنان دانيه96624211852135010
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والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة513.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيعلي جاسم صاحب امير96625201851009013

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة513.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيصبري فاضل فايز مشتاق96626171851011195

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة512.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيحمود محمد هاشم محمد96627181851041048

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة509.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىتطبيقياحمد مطلك احمد عمر96628171851166025

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقياحمد جاسم محمد هللا عبد96629201851008016

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة507.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين احمد رؤى96630171852357010

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد احمد اسامة مصطفى96631171851017265

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد عمار روعة96632171852302021

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن مرعي يونس محمود96633181851016030

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة505.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد فؤاد محمد طارق96634201851013026

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقياحمد علي سعد خطاب96635171851007030

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةالدين صالحتطبيقيحسن اللطيف عبد علي اللطيف عبد96636181851070030

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيعباس حسين تقي هللا عبد96637171851178048

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة501.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيحميد عباس وليد غفران96638201852138039

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة682.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد خضر زياد زينب96639171842237131

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة681.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد يونس عبير96640171842233139

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحسون محمود راكان عثمان96641171841350095

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيابراهيم حسين القادر عبد شهد96642171842238057

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد عامر احمد96643171841011029

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيسلطان مصطفى محمد قاسم96644171841080185

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائييوسف الجبار عبد احمد مضر96645171841008264

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم غزوان غسق96646171842286275

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي عبد عادل نبأ96647171842357228

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخضير اسماعيل محمد ميس96648171842286337

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيإبراهيم فهمي بسام افنان96649171842262008

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود فياض طارق ايه96650171842231048

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة677.1للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبدالحميد احمد مروان نور96651171742273415

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة677.0عنتاب غازي-تركيا العراقيةاالهلية نينوى سما ثاالولى الرصافةاحيائيسعيد خليل معاذ زينب96652131842231004

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيمحمود سعيد عدنان وفاء96653171842298089

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.1االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد الكريم عبد قصي زينه96654171842233108

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون احمد زينب96655171842286186

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسن احمد نشوان احمد96656171841022026

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيالياس متي سلوان سارة96657311842037013

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم قتيبه زينب96658171742273221

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيابراهيم جاسم حازم ضحى96659171842293059

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد الفتاح عبد عصام زينب96660171842299056

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسعيد طارق محمود زينب96661171842233105

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد الرحمن عبد سالم سمية96662171842274119

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيسعيد طارق محمد امنة96663171842286041

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيرمضان سعدون رائد علي96664171841028166

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيعلي زينل مجيد اميره96665171842249008

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد محمود الدين صالح ميار96666171842357227

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيبشير ميسر محمود مصطفى96667171841022192

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين احمد نور96668171842231273
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الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة674.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي يونس حازم طيبه96669171842233134

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعزيز طالب وائل زهر96670171842286175

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة673.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيوهب الياس صابر االء96671171842233025

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم يونس ريام96672171842232133

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة673.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيمصطفى شكور فرمان ابراهيم96673201841308003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخضر الرزاق عبد مروان صبا96674171842357169

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصفو علي نعمان ثواب96675171842233060

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيخضر ذنون حسن  بتول96676171842249012

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيدشتو رشيد سعيد شهناز96677171842245040

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائياحمد شهاب علي هبة96678171842280259

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيبتي حميد منير مارسي96679331842044015

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجوير هادي محمد ليث96680171841080191

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة671.7االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياسماعيل الرزاق عبد خالد مروه96681171842233155

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة671.6للمتميزين تكريت ثانويةالدين صالحاحيائيكجوان خلف باسم محمود96682181841032032

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيصادق فتاح وليد علي96683201841011032

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيحسين علي باسل محمد96684201841048147

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة670.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد مجيد توفيق محمد سمية96685171842233120

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد رمزي رضوان رلى96686171842231103

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىاحيائيحسو خدر زياد سروين96687171842245036

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعبد طارق زياد عبيدة96688171841186055

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.8للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيقادر أحمد احسان بتول96689201842180016

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيالعزيز عبد فاضل نيزام سارا96690201842341042

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائييحيى محمد محمد علي96691171841022122

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيسليم بكر مخيبر مروة96692201842282124

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسعيد ابراهيم محمد العزيز عبد96693171841022097

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي علي مثنى محمد96694141841042043

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيعويد مسعود بدري ناهض96695191851060030

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيحمد عبد ظاهر حنين96696311852054003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحسين علي حسن حاتم96697171851026071

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات سيوان ثانويةاربيلتطبيقيعلي مير شكر ابراهيم مريم96698311852038013

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقياحمد هاشم عمار زينب96699171852231032

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىتطبيقيفرج عويد نزار اشرف96700211851278003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيحسن علي احمد مهدي96701171851059020

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيفرج هللا عبد ادريس سالم96702171851039031

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيحمود خضر هللا عبد همام96703171851103087

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيخضر هللا عبد مصطفى فياض96704171851103064

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيصالح علي فرحان محمد96705171851350228

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيحسين حمد حجاب عدنان96706191851038016

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيجاسم طارق زياد محمد96707171851019093

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيصخي فاضل زياره علي96708221851023034

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد حسين خلف احمد96709171851109003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيخلف اذياب علي محمد96710171851143176

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم مؤيد هللا عبد96711171851017155

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيمحمد كريم ناظم كريم96712211851053032
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات صفية اعداديةنينوىتطبيقيعلي مطر محمود غفران96713171852295018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيهواس علي الرحمن عبد علي96714171851363042

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيصالح حبيب رسول محمد96715231851069054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة524.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيحمادي إبراهيم القادر عبد خميس96716171851039028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيحمد احمد طه ياسمين96717171852321081

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة521.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيفاضل محمود عيسى الرحمن عبد96718181851067014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين حمرين ثانويةديالىتطبيقيديمي جاسم عبد ساجد96719211851205005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد قحطان هللا عبد96720171851143122

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيعنتر زيدان نوري محمد هللا وعد96721171851017299

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد غانم ربيع مصطفى96722171851023176

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيخلف احمد محمود عمار96723171851105011

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة514.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيقاسم خيري مزاحم مصطفى96724171851350201

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة513.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى جار حسين عثمان96725171851039049

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقييوسف صليوه منذر ناريمان96726171852249024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل حسن علي حسين96727171851017078

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنين الكسك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد خلف محمد سالم96728171851116014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة509.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد عبد سليمان الرحمن عبد96729171851143104

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحسين جمعة شهيد عباس96730231851032039

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبيد ابراهيم خليل شاكر96731171851005049

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيزينل احمد عامر زينب96732331852040018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيفتحي خليل رائد محمد96733171851017223

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي خلف كاظم مصطفى96734161851140116

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم خضير عباس منير96735201851013077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيدحام سالم فراس زينب96736171852357012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيياسين طه بهاء أحمد96737161851085006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد حبو داؤد عمر96738171851028090

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة503.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد يوسف حسين فارس96739171851036038

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة502.0للبنين الكسك ثانويةنينوىتطبيقيمحمد خلف جمعة محمود96740171851116023

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة502.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين جبر مصلح منير96741131851029054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة501.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقييونس جاسم يونس علي96742171851007067

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة501.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيجوهر مشعان حمد يونس96743201851025054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد الدين نجم كمال دوريه96744171852251006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل سالم محمد ليث بكر96745171851017061

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمراد ياسين خالد كرم96746171851011144

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنات الدباغ مأمون الشهيد ثانويةاربيلتطبيقيعلي محمد راكان آمنه96747311852030001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىتطبيقيعلي محسن ابراهيم بسام96748171851092002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد احمد حسن مؤمن96749171851021062

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان عثمان مظهر أحمد96750121851201007

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيصديق محمد يونس لقاء محمد96751171851024075

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة498.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيبدوي عبيد حسن هللا عبد96752111851025024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة498.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبد جرجيس شامل ابي96753171851012005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة497.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحسين عبيد محمود سجاد96754231851008031

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة497.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد جالل احمد96755101851011004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقييحيى جميل غسان ابي96756171851157004
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيداؤد مجيد محمود مروة96757171852266014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقيعلي سعيد احمد عمر96758201851377040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيصالح نافع هشام مصطفى96759171851008136

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيحسين ابراهيم طه احمد96760171851160005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة495.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيخضر محمد احمد محمد96761171851015129

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة493.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد احمد سالم الزهراء96762171852041008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة493.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيسعيد مسعود باسم اياد96763161851001029

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة493.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد سالم محمود96764171851044039

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة493.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيمحمود مولود نادر محمد96765321851010050

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحسين انيس عمار انس96766171851011026

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقييحيى رمزي محمد شيت محمد قاسم96767311851024037

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةتطبيقييعقوب لفتة صفاء ضحى96768161852182003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد نجم نظير طه96769171851024040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيعيسى علي محمد هاجر96770171852321074

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيفليح عباس فاضل كرار96771281851151452

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة490.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقييحيى فهمي علي مصطفى96772171851017274

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيحمود ناصر حسين الملك عبد96773171851017164

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة563.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيحمو اوسف الياس صادق96774171851109021

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد عدنان احمد96775171851005007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيجاسم محمد فرمان رقية96776171852040001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيسلطان حاجم علي محمد96777171851003109

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيبكر صديق احمد جنات96778171852231015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيمحمود حازم احمد وائل96779171851024097

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعزيز حامد عمار ياسر96780171851008141

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد سبهان بدران يحيى96781171851007111

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيياسين فاضل امين هبه96782171852288102

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى اسماعيل امين محمد بكر96783171851011033

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقييونس الجبار عبد يونس محمود96784171851015159

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقياحمد عبيد خلف سعد96785171851039033

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة534.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيفتحي العزيز عبد عزت كرم96786171851011145

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقياحمد صبحي محمد نصار صبحي96787311851024017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة532.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم إسماعيل الدين خير محمد96788171851020069

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن محمد سالم احمد96789171851044002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون مظفر احمد96790171851011016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيغثيث محمد مصطفى علي96791171851363044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة525.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيحسن خالد صالح ابراهيم96792201851067002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيمحمد فيصل حاجم عالء96793201851016014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة524.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عواد حميد سعد96794171851161042

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة523.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف القهار عبد نوري جمال96795181851016009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة523.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيرجب حمادي رقيب هللا عبد96796171851011096

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.4الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم سلطان شاكر عمر96797101851028009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعواد محمود نافع العزيز عبد96798171851019054

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة520.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلتطبيقيصالح فياض كريم هاجر96799311852054028

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة520.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيحسن مرعي خليل احمد96800171851044001
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىتطبيقيذنون ادريس عماد عمر96801171851154014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقييونس هاشم احمد سرى96802171852294052

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيذنون يونس وافر الرحمن عبد96803171851023096

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقياحمد طه حسن محمد96804171851020068

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة519.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيحمودي الغني عبد محمد محمود96805171851023166

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيسعيد حازم ياسر آمنة96806171852285001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيسعيد محمد رمضان رياض ليث96807171851011148

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيحرابة محمد جاسم امين96808171851018023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىتطبيقيجميل فؤاد جمال اروى96809171852266001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود شاكر معاذ96810171851017288

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيالعزيز عبد بالل الكريم عبد بالل96811171851026065

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالرزاق عبد رمزي زيد محمد96812171851017224

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد موفق نور96813171852290073

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيسعيد هللا عبد الرزاق عبد معاذ96814211851088024

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقياحمد شاكر فائق شاكر96815171851019039

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة512.0للبنات االندلس اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل يونس احمد قمر96816171852286051

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة512.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد مطني منور طه96817181851004023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيشيت محمد ياسين سعد الرحمن عبد96818171851015070

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيفتاح ايوب خالد رائد96819171851016048

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيعيسى علي محمد نور96820171852321071

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيالدين محي محمد سعد لبنى96821171852290057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنين الزوية ثانويةالدين صالحتطبيقيجاسم خلف علي عمر96822181851017008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة509.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيعواد حسن حمزه هبه96823201852130025

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة509.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد ابراهيم عدنان عمر96824201851001057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمصطاف عزيز ضرغام عبدالعزيز96825261851009027

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيغيدان علي هللا عبد ابراهيم96826201851036001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة507.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيالحميد عبد سالم مهند محمد96827171851217032

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة507.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقياحمد كريم وليد محمد96828171851008123

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيحسين يونس محمد براء96829171851217008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة505.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقياحمد نذير محمد عمار منهل96830171851011210

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيرشيد احمد الصمد عبد سيما96831201842132015

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيداود هاشم مكي محمد96832201841013068

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم سهيل تبارك96833111842140003

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنات عشتار ثانويةكركوكاحيائياوراها شليمون عدنان أترا96834201842142001

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة655.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد علي اسماعيل هاودين96835201842334229

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات عشتار ثانويةكركوكاحيائيايليا يوئيل يوبرت اترا96836201842142002

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة643.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيخضر عثمان سلمان ريان96837201842331072

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيحسين علي سالم ميس96838201842119044

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيخليل صالح عبد محمد96839191841019078

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيلجي جياد مدحت امل96840201842118022

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة618.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد نجم هللا رحمة يونس96841201841309077

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيمنيع حسين منيع هيا96842311842038094

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيمحمد مصطفى حسن يونس96843201841390090

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائياسماعيل عبد مكرم نور96844201842102072
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد علي ازاد احمد96845201841302007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة616.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائييحيى عمر حسين علي96846201841304090

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيقادر رسول حسين محمد96847201841304112

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعطية حسن محمد موسى96848201841259200

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيابراهيم جمعه قيس نور96849201842101033

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيبكر حسين نافع هند96850201842118169

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة611.4للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياسكندر وديع نمير هند96851201842398035

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة607.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيحسين طه الرحمن عبد بيام96852201842344019

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيعادل عمر جودت علي زينه96853201842125012

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسن عامر الحكيم عبد96854201841001092

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة603.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيكريم رشيد فاتح كار شيوه96855201842362011

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة602.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائياحمد شكر علي دريا96856201842128011

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحسين رشيد الصمد عبد مريم96857201842118140

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائيعلي حمدي كمال حمدي96858201841010008

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيعزيز سعيد حميد نورا96859201842124040

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد الخالق عبد مريوان الفين96860201842331132

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيباقر قادر حمدي يقين96861181842181037

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيعزيز الدين نجم فكرت معتصم96862201841008042

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمحمد القادر عبد محمد مصطفى96863171841016130

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمصطفى صديق شوان أيمان96864201842334031

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيحمزة صالح هللا فتح احمد96865171841015024

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيعيدان عباس نادر احمد96866201841005012

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد جمعه محمد امنه96867201842118023

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائياسود ابراهيم خليل ريهام96868201842150012

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد رشيد محمد القادر عبد ساره96869201842331085

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعلي عباس الدين نور عمر96870201841399033

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيفارس نامق عباس ريم هه96871201841377068

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة593.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسعيد موسى احمد همام96872201841001248

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة592.0للبنات صو التون ثانويةكركوكاحيائيسعيد خورشيد حازم عائشة96873201842143008

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة591.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيكريم عزيز مظفر احمد96874201841302023

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة590.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد محمود عادل هاوري96875201841304158

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة640.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيقادر احمد عماد يوسف96876201851391022

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة636.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيعثمان توفيق الخالق عبد دنيا96877201852331020

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة609.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيكريم عزيز احمد بشتوان96878201851303025

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيكريم محمد عدنان حنان96879201852331018

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد رشيد كامران هبة96880201852139036

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة595.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيرضا عبيد مبارك االء96881201852331009

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيفليح احمد عارف ازهار96882181852203005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيحسن سلمان فخرالدين احمد96883201851084005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقياسماعيل حسين علي نور96884201852175022

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيمجيد عبودي نافع ايه96885101852092002

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة576.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيقادر صالح كريم بسام96886201851301005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة576.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقياحمد عباس زانا سارا96887201852333030

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقياسماعيل قاسم صادق محمد فاطمه96888201852121025
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيكريم عزيز عدنان احمد96889201851304012

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة590.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد غريب محمد ادم96890201841303024

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيامين محمد عزيز هللا عبد حسن96891201841302050

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة587.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيبابا لطيف كريم اسو96892201841305005

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة585.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعاشور يوسف نصار عمر96893201841399032

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكاحيائياحمد علي اكرم محمد96894201841010016

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعمر جبار وداد جنات96895201842180023

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيناصر علي حسن مروه96896201842137031

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائينادر علي حسن اسماعيل96897201841303028

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.8للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمصطفى جميل محمد نيازي مصطفى96898201841001240

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد توفيق ت لمه هه محمد96899201841304143

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة566.0للبنين العدل اعداديةاالنباراحيائيسعود شاكر جمال امجد96900191841018001

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحل خلف محمد هديل96901201842106063

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة564.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد محمد خالد روخوش96902201842349020

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيعبيد مدعوج حميد مجيد96903191841060026

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجم جنعان كفايه96904181842182049

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيالقادر عبد صالح جمال محمد96905311841024147

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة560.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيطاهر صالح سمير االء96906201842138009

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة559.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسالم صمد كريم ميديا96907201842331145

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيتوفيق نامق اسعد دنيا96908201842144010

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيسعيد خضر دلير ديمه96909201842131008

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيفرج نجم هللا عبد علي96910201841221042

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسين علي نجاح96911201842134080

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيمحسن المحسن عبد علي هبه96912201842154047

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيعلي شاكر كاظم حسين96913201841390029

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيطه احمد حسن فالح96914171841351128

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائياحمد عمر احمد هالل96915201841308029

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيشكر شاكر علي شاكر96916201841390033

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيكريم اسماعيل علي ساره96917201842154026

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيثالج صالح عطيه الهدى نور96918201842139096

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد محمد ازاد ريا زه96919201841362005

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة549.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسن غازي اورهان عائشه96920201842395085

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة548.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسين مشير قادر اسراء96921201842395011

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد محمد ياسين زينب96922201842120017

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيراضي خليف علي حسين96923231841164011

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيادهم رحمان جاسم هيفاء96924181842244036

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة542.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائياحمد اشهاب الغفور عبد سجى96925171842279054

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة542.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكاحيائيحسين عادل كامل مبست96926201841305022

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة541.7للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخورشيد الدين عز محمد عصمت96927201841399027

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة541.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيمحمد ناجي هادي محمد96928231841075016

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة541.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياحمد القادر عبد سليم محمد عمر96929331841001081

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة540.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيحسن محمد جمعة امانج96930201841309018

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيامين سعاد نجاة زينب96931201842125011

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود جاسم نصيف مصطفى96932181841002148
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والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة538.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيوسمي فوزي كامل اثمار96933201842130004

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة538.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عطا عرفان ضحى96934201842334174

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد نجم جبار نجم96935201851013079

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة560.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعباس القادر عبد برهان فيان96936201852334079

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة558.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيرضا عمر عرفان جرو96937201852331017

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيهللا سعد رشاد دلشاد علي96938201851005025

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيعلي محمد علي ئازاد96939201851311002

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة551.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعثمان احمد سامي مروه96940201852135014

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحسين خطاب عمر محمد96941201851048105

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيالحكيم عبد قاسم ثروت مالك96942201852120026

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة542.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعمر شاكر سليمان عمر96943201851048082

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة538.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمحمد حسين وليد اسراء96944201852139003

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة538.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد عمر عباس هللا عبد96945201851003039

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيايدام خشان راضي مؤيد96946291751004120

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيخلف علي حسين علي96947201851022035

والتكييف التبريد تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقياكبر كاظم علي ايالف96948201852148009

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات االهلية ثانويةالنجاحكركوكاحيائيعلي ربيع محمد علي سبأ96949201842178005

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيصالح عفان حيدر نوران96950201842144038

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيعزيز علي حسين نور96951201842141042

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيشهاب كامل محمود عائشة96952201842120024

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيغني العابدين زين كمال النه96953201842341060

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة655.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد محمد نوزاد محمد96954201841302141

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة654.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيحسن زينل قادر ايالف96955201842175008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيابراهيم حمد احسان سعد96956201841001079

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد احمد اسامة96957201841003011

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة648.1للمتميزين المختلطة حمودات غانم ثانويةدهوكاحيائيكاتو محمد باسل الضحى شمس96958331842061007

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة648.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيحسين كرم نجاة االء96959201842351005

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىاحيائيعلي خضر خلف حميد96960171841038011

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة647.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيتوفيق رفعت ازاد هالة96961201842340101

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة647.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي احمد بكر دلير96962201841304053

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة645.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيعزيز حسيب سرور ايه96963201842351006

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيصالح محمد سامان ساميه96964201842101018

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيعلي رشيد احمد مينا96965201842101028

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة641.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعمر حسين ساالر بهشت96966201842331036

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيذنون علي محفوظ هدى96967271842057154

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائيصالح مهدي صالح هللا عبد96968181841059012

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيخطاب سعيد محمد خطاب رسل96969171842290095

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة637.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيعبدل فاتح اشرف نيجيرفان96970201841311062

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة637.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمصطفى كمال جمال عائشه96971201842395086

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيالدين عز برجس ماهر محمد96972191841001083

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعزيز علي عباس محمد96973201841001184

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائينامه رحمن عدنان فاطمه96974201842136013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة635.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياسماعيل ابراهيم رزكار محمد96975201841303104

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة634.9للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيبكر الدين صالح يوسف االء96976201842180008
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والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيطايه فهد عيسى مينا96977201842130026

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيابراهيم علي سوالف خوشويست96978201841012004

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة632.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد احمد جبار اسماء96979201842344004

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة631.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد ستار جبار زينه96980201842365020

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة630.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيهللا فتح رشاد هاشم اردم96981201841390015

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيصالح ستار طارق مصطفى96982201841013073

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة629.9للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياحمد ابراهيم بختيار دارا96983201841001067

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد القادر عبد ممتاز ايمان96984201842118033

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيحسين حمدان حمزه شهد96985201842134045

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد نجم محمود محمد96986201841084035

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد سهى سامح ساره96987201842180049

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة627.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيحيدر شريف خالد اسراء96988201842347003

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة626.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيامين محمد عزيز هللا عبد حسين96989201841302052

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات موطلو ثانويةكركوكاحيائيخورشيد خليل جليل ايبك96990201842181002

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة624.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيمحمد الدين نور موفق مريم96991201842175023

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة623.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمود كريم ابراهيم دريا96992201842395050

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمود علي محمد احمد96993201841030010

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة622.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد نوري خضر زوان96994201842334095

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة621.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيفرحان علي سردار ناز96995201842331148

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة619.5للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيحميد مصطفى الحميد عبد مصطفى96996201841399047

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيصادق حسن ناظم فاطمة96997201842145022

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيجمعه اصغر الدين برهان اسراء96998201842154002

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيمحمد ماهل علي عذاب96999201852177013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيصالح حمد حسن هللا عبد97000201851036010

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيصالح حمد هللا عبد حسن97001201851036005

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيكوثر نقي قادر علي97002201851018024

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقييابه احمد شهاب احمد97003201851304009

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة603.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي حمزة حكمت هللا عبد97004201851001037

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة602.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيحمد خدر الدين نور نيا له97005201852340057

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيجاسم محمد فراس مصطفى97006311851008031

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة593.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمعروف الرحمن عبد قهرمان ريبين97007201851303039

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة591.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيشريف رشيد نجف زينب97008201852148032

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد هللا عبد الجبار عبد ساره97009201852340044

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيصالح حمه عمر هللا عبد هيمن97010201851304108

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة585.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد كريم كارديا97011201851304072

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد حجي رجب احمد97012201851036002

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرشيد الدين نور صالح فاطمه97013201852340051

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيسعيد جالل جليل ساره97014201852132006

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيمعجل صبار اسامه عبيده97015191841020031

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيطه ياسين طه احمد97016201841009005

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيمحمد كاظم موفق نور97017201842114071

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيرحمان محمد الدين صالح دانيه97018201842334074

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الرزاق عبد محمد حذيفة97019171841008045

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيولي علي عباس هللا عبد97020201841013039
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والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم صادق صفا97021191842151037

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحاحيائيعبد محمد علي حسين97022181841160013

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيكريم محمد طه سندس97023201842120022

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليفة مخلف محمد الرحمن عبد97024101841020078

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة597.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد عمر نوزاد امينه97025201842331022

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي قنبر يلدرم نور97026181842181034

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيمردان علي الدين عز نجدت نور97027201842180089

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة594.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيكريم العزيز عبد سليمان ايمان97028201842331024

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة590.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيفاتح حسيب عماد نبأ97029201842282135

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمحمود حميد العزيز عبد عائشه97030201842121033

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيالعزيز عبد حكمت علي اميد عائشة97031201842125017

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيابراهيم هللا فيض خليل مروه97032201842106046

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيلفته رحيم صباح يوسف97033201841001254

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيصابر حسن عدنان علي97034201841048113

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةكركوكاحيائيشوكت فتاح شاهين هاله97035201842396003

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة579.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعارف احمد أري ساره97036201842352038

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة578.8للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيقدوري عثمان عماد سارا97037201842398021

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة578.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيعصاف محمد ابراهيم نَكه شه97038201842362010

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيموسى علي حسين احمد97039201841030006

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحماد محمود برهان اوس97040201841001039

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائينادر قادر عماد احمد97041201841304021

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعارف اسماعيل احمد مرسى97042201842117043

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيرشيد مصطفى جمال ياس97043201841017037

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمحمد حسن احمد محمد97044191841019068

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيصادق سعيد لقمان اسراء97045201842352005

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيتحسين حسن طارق حسن97046201841006012

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيالجبار عبد الستار عبد رشاد زينب97047201842124019

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.9للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخليل جبار لؤي زبيدة97048201842398016

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيصالح خلف احمد جهينه97049201842118045

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيقنبر شوكت عوني بتول97050201842154011

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيحسو عطيه محمد يوسف97051331841001128

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة569.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيغريب نجم محمد حسين شيالن97052201842341054

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيصالح محمود كريم ساره97053201842121025

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكاحيائيعاصي حسين محمود نور97054201842130029

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيتايه املح حميد مصطفى97055181841016082

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة568.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخاحيائيرجا حسين حافظ حسين97056101841202012

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة567.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيفؤاد كاظم سعدون محمود97057191841015078

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة567.0للبنين المركزية االعداديةنينوىاحيائيذنون شاكر حازم محمد97058171841002008

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة566.7للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيفرج ابراهيم خليل سيبر97059201842116022

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيالرحمن عبد علي حسين محمد97060201851048093

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمود حسن فالح حسن97061201851005007

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقياحمد علي عماد محمد97062201851005052

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة570.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقياحمد شوكت الدين حسام شفق97063201852106031

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة567.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيرفيق مجيد علي حسين97064201851390020
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والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة563.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد حسين امانج شيداء97065201852132009

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيويس خلف محمود اسراء97066201852138006

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيصالح محمد حسين مصطفى زينب97067201852154011

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعلي واحد عمار علي97068201851048073

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة557.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعمر رسول صمد سوزيار97069201852334059

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيكاكه ناظم ياسين اسماء97070201852102004

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد صابر حسن آسيا97071201852331002

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد كريم جبار نورا97072201852120030

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد زيدان تورهان محمد97073201851045018

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيحسين نامق علي ندى97074201852106043

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيجوامير رحمان عثمان ديار97075201851304036

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة562.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيعلي محمد احمد محمد ايه97076201852348008

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة556.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيرضا محمد شريف الدين فخر ساره97077201852341017

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيحسين خورشيد ياشار فاطمة97078201852145009

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقيرحمان حسين مشعل بثينه97079201852365001

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيرشيد عزيز خالد جوان97080201852106011

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنات التقدم ثانويةكركوكتطبيقيعلي اسعد فؤاد حنين97081201852138018

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة552.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقييونس خضر محمد ئاشنا97082201852341001

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة551.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيكريم رستم نوري شاجوان97083201852334067

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة550.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرضا علي جبار هيلين97084201852340070

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمجيد حميد فالح احمد97085201851001007

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد علي حسن دعاء97086201852130006

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيشفيق نامق فاضل هناء97087201852333041

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الرحمن عبد علي كشبين97088201852334081

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة539.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيهللا فتح شريف الخالق عبد مريم97089201852341029

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمامو رضا ولي محمد97090201851304096

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيقنبر العابدين زين قاسم محمد97091201851048106

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة533.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيامين حسين بختيار شبين كه97092201852340054

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة532.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيمدحت مظهر أرول فاطمه97093201852121024

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقياالمام محمد فتحي فاطمه97094201852120023

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيرضا جمعة محمد مصطفى97095201851001086

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فؤاد محمد اسراء97096201852124003

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة529.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسين ركوت سه شيماء97097201852331046

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيامين مدحت الكريم عبد عثمان97098201851048062

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة528.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكتطبيقيحسن اسماعيل حسين اخالص97099201852282080

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم حسن ريام97100231852103010

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة526.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيحسين علي باسل احمد97101201851048005

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيرؤوف الدين بهاء طه يوسف97102201851022069

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة524.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد هللا فتح الرحمن عبد تابان97103201852338008

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة523.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيكوان محمود هللا عبد الستار عبد97104201851003037

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة523.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيشريف ميرزا نوري كوردستان97105201851304075

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمد احمد جميل محمد زانا97106201851304046

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيقادر إبراهيم إسماعيل محمد97107201851312079

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة522.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيداود علي محمد هللا عبد97108171851026151
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المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة521.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيأمين محمد هللا عبد علي افان97109201852348002

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة521.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيحسين توفيق فاضل ابراهيم97110201851057001

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة520.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيسليم سعيد لقمان الودين97111201851311034

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيقاسم طالب مردان مصطفى97112201851001088

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيهادي مهدي رابح اسراء97113201852121001

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيعثمان حمه رفيق دلوفان97114201851001025

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيعطيه حسن عواد جمال97115181851010009

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة516.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيالرحمن عبد حسن بكر زكريا97116201851011022

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيطاهر حسن نهرو الفه97117201852132010

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0كردية دراسة المختلطة ليو خاكه ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى عمر وت لكه هه محمد97118201851373008

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد جعفر علي97119201851015024

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقياحمد شكور عدنان علي97120201851312067

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عزيز ابراهيم جينر97121201851009018

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيخليل عواد روكان تبارك97122201852134010

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيحسين محمد مؤيد ايالف97123201852130002

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة536.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيخلف شكور محمد مروه97124201852395041

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة514.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيرشيد بهرام عزيز ديرين97125201852345034

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة514.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد الوهاب عبد شوان كاروخ97126201851304074

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة513.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيالعابدين زين هللا خير نجاح اسراء97127201852145001

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة512.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيعزيز الدين عز وجدي نورا97128201852139035

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيحسن رشيد هيرش شادي97129201852334070

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد الوهاب عبد ماهر زينب97130201852117014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة510.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكتطبيقيهادي سامي غانم االء97131201852177003

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيعلي خليل عامر احمد97132201851001005

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة507.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيشريف شريف حمه عادل محمد97133201851304084

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد جمال اوميد ميديا97134201852352021

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةتطبيقيهللا عبد مصطفى طالل نورا97135321852066007

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيعودل حسن علي مراد97136201851311053

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة502.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الرحمان عبد برهان ستيره ئه97137201852349002

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيغفور مشير كاظم عمر97138201851390045

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد طه الخالق عبد مالك97139171851028107

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة498.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحايط عالوي عطية حسين97140201851003021

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة498.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكتطبيقيوهاب فاتح صباح مريم97141201852101008

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة497.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد غريب الخالق عبد محمد97142201851303074

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة496.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكتطبيقيصابر فخري سيروان شاناز97143201852132008

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة494.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقييونس هللا عبد رفعت اثمار97144201852154001

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيغفور جليل جبار ديالن97145201852121012

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة492.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيجميل ولي حسن محمد97146201851048092

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمود صالح محمد بات خه تابلو97147201851304024

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمجيد هللا فيض الدين صالح زينه97148201852334051

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيالدين عز اسماعيل حقي محمود97149201851084021

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيجابر مصطفى عماد مصطفى97150201851259247

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيبكر ابراهيم شوكت ساره97151201852134019

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيسعيد الرزاق عبد عقيل طاهر97152231851251148
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والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنات شفق ثانويةكركوكتطبيقيمحمد خليل قاسم زينب97153201852145006

نينوى/الرشيدية/الزراعية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيالحسين عبد الشهيد عبد فائز شهد97154171842357165

نينوى/الرشيدية/الزراعية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنين ضرار الشهيد ثانويةنينوىاحيائياحمد ابراهيم عمار انهار97155171842004002

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة497.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيصالح احمد بشير نور97156171852273049

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة479.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقياسماعيل محمد الكريم عبد هاجر97157171852357041

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة478.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيرشاد اياد احمدرشاد محمد97158171851017217

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة469.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيعلي ثامر عمار مؤمن97159171851011151

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة468.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيمتي يعقوب يوسف افلين97160171852249004

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة467.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيثامر عفتان نصير عبيدة97161101851013061

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة464.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقينجم عمر الدين عماد شاهر97162201851001029

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة444.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيمجيد محمد وائل علي97163231851031028

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة442.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيخضر جبر الرزاق عبد عمر97164171851028091

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد العزيز عبد محمد رحمه97165171852289033

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقييحيى عبد عصام ابراهيم97166171851350002

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة439.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيجمعه جليل ثائر ايمان97167201852154005

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة439.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد زعالن الهادي عبد وسيم97168191851038031

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيسلمان شاهر جاموس عالء97169171851105010

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمصطفى موسى اسماعيل أسن97170231852087001

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة437.0ايسر-  الخارجيوننينوىتطبيقيصالح يونس احمد سعد97171171851402006

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة436.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقينعمةهللا ذاكر نائل حسن97172171851160012

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنبن العدالة ثانويةنينوىتطبيقيهواس سعيد علي محمد97173171851201010

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيرشيد عابدين مثنى يوسف97174201851304114

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود العزيز عبد موفق محمد97175171851017248

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي هللا سعد رؤوف ئابو97176201751304001

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيرشيد حميد محمد غفران97177171852231051

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمطلوب هاشم قاسم محمد97178121851206064

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون سالم عالء97179171851351049

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد محمود احمد ياسر97180101851205177

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيجرجيس ادريس هيثم حسن97181171851143059

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيصكبان هندو جاسم مرتضى97182231851252050

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم شابا رعد روده97183171852249008

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقيايليا لويس اياد انس97184311851100002

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة431.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيحبيب شاكر صباح محمد97185241851168050

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيزبار محسن قاسم سجاد97186271851035015

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيصديق فاضل كمال كرم97187201851005041

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة428.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيعلي حسن دحام سعد97188191851116023

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيجابر الجليل عبد عادل وسام97189221851312033

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيكلو يعقوب موفق مسرة97190311852037010

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين بحركه ثانويةاربيلتطبيقيشمعون ايليا عوني يوسف97191311851100022

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيعباس ياسين عطا ياسين97192211851012045

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعبيد خضير نعمه ريام97193231852115014

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين الموصل سد ثانويةدهوكتطبيقيحسن هللا عبد نجم احمد97194331751022006

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيعبد شمران مظفر هللا عبد97195191851014020

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد خلف الحليم عبد هللا عبد97196161851034072
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الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0المختلطة الخلد ثانويةقار ذيتطبيقيبديوي عبدالرضا جميل احمد97197221851245001

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيحنا قرياقوس منيب ميرمت97198331752044021

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيحنا نجيب عاصم ريفان97199171851067015

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيداؤد خزعل ليث محمد97200171851024076

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقينجم ذياب علي سيف97201171851067017

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعتيق هللا عبد عماد مصطفى97202161851355301

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيالسالم عبد طالل نبهان تقى97203171852285016

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيموسى محمد عبيد هللا عبد97204231851004045

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىتطبيقيعبوش فتحي محمود شهباء97205171852284013

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيحسن فليح مرعي يحيى97206191751084035

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىتطبيقيحمود احمد باسل فرح97207171752264013

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىتطبيقيعبد سالم هللا عبد نجم97208211851278038

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيبجاي خضير قاسم امجد97209221751041012

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيمحسن عياش ليث محسن97210191851067042

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد الغفور عبد علي97211171851041008

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل سعيد احمد عمر97212171851027096

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيسعيد احمد امجد يزن97213171851005150

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين زياد مصطفى97214171851019117

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيعيسى مصطفى علي زينل97215171851178027

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيسليمان الياس سلوان نور97216171852244024

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعداي عباس حسين عباس97217231751006036

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد سفوك علي عبير97218201852114033

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيحنا روفائيل فوزي فاديه97219171852249018

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيعلي احمد الرزاق عبد براء97220331852040010

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيحميد حكمت عدي الحكم97221311851072003

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىتطبيقيعلي حازم محمد حيدر97222171851123011

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذيتطبيقيكريم محمد هادي علي97223221851061023

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيدهش هلجان حسين علي97224271851150122

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيياسين غسان سديم عمر97225171851011127

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيخلو محمد احمد محمد97226171851028108

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات الفاو اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد االمير عبد عدنان انصاف97227171852235014

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة689.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعبد عباس معن حمزة97228171841027034

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة682.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيسعيد طه محمود شهد97229171842277141

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيرجب عايد الكريم عبد خالد97230181841004033

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيحميد احمد طه محمد97231181841053038

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيخليل علي رغيد ديمة97232171842237087

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعزو احمد غالب رؤى97233171842301054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيسليمان رشيد محمد بشار اسامة97234171841013014

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيسعيد الجبار عبد رياض سعاد97235171842267090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائييونس علي الباري عبد باسل97236171841018054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيرفيق عباس الدين عالء الرحمن عبد97237171841028128

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حسن صالل رفل97238171842302064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.1الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالكريم عبد حكمت مضر مريم97239171842318049

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد زهير محمد هاجر97240171842315135

2889 من 2210 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيسليمان محمد هاشم عمر97241131841244013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيحسن رسول محمد قيس زبيده97242171842274090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم عبدالكريم ريم97243171742273189

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياسماعيل محمد زياد ساره97244171842321158

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد ارحيل سعد شهد97245171842357163

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.5للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود النافع عبد فراس محمد97246171841212046

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيفتحي غانم عزام سارة97247171842280129

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيمولود عاصف ياسر فهد97248171841019086

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيسليمان خليل عماد زهراء97249171842235103

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيعزيز يوسف علي حسين97250171841144040

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيخليل فاضل عباس علي97251171841067043

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيشريف حسين عفيف أية97252171842298013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد عزيز سعد امنة97253171842289013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.4للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيطه غازي محمد هبه97254171842294260

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحامد هللا عبد عالء غسق97255171842231208

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىاحيائيسليمان حمد صايل ايالف97256171842243005

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعيسى احمد جواد امل97257171842231022

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائي هللا عبد  خليل  نزار  أنفال97258171842315011

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد الياس فاتن97259171842289129

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد ادريس بشار براء97260171842288058

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيصالح ابراهيم علي ايمان97261171842237052

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيحسين شكري منذر حنان97262171842274057

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيسليمان راكان سعد عمر97263171841166027

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيرفيق عباس الدين عالء الرزاق عبد97264171841028134

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيفارس حسين خلف والء97265171842280275

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد ثامر احمد97266171841007004

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد فاضل عباس تقى97267171842273054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحقي صالح محمود هال97268171842268170

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.5للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسليمان مصطفى نشوان الرحمن عبد97269171841008108

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.5للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمد جان غانم االء97270171842357021

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.5للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عطا اياد مصطفى97271171841186094

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان محمد حبيب ايه97272131842242001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمد يحيى عصام آيه97273171842233017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد بشير اسراء97274171842273016

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعبيد حسين صالح االء97275171842104002

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحمادي علي مخلف راكان97276171841018075

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد شيت محمود علي97277171841020069

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيقاسم الستار عبد غسان محمد97278171841017265

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائييونس طه ياسين ضحى97279311742047113

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين مهد ثانويةدهوكاحيائيعيدان رمضان الرحمن عبد الباسط عبد97280331841013014

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيفيصل أمين سعد أالء97281331842040002

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمحمد مطر السالم عبد محمد97282171841009114

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعبد مزهر محمود الرحمن عبد97283201841048087

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيعروة عيسى الجادر عبد محمد97284181841016073

2889 من 2211 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود محمد ريم97285171842302072

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم حسين حنين97286171842357066

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيداؤد خليل داود فرح97287171842233151

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيجاسم جمال محمد زبيده97288171842290117

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد عارف مريم97289171842301123

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيسلطان مرعي نافع فاطمه97290171842316062

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيازريج صبح عيسى الرحمن عبد97291181841016040

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيخلف خضر غازي احمد97292331841016003

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون غسان تقى97293171842237070

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيحسون قاسم صالح ذكرى97294171842277077

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائينوري محمد الستار عبد علي عبيدة97295171841028155

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعلي صالح ايمن رحمة97296171842321091

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات بادوش ثانويةنينوىاحيائيعلي خضر فنر ايمان97297171842311002

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.3للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيمجيد ابراهيم نشوان جمانه97298171842294058

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.2الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيصالح هللا عبد راكان رفقه97299171842318028

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيطه خليفه محمد ناصر97300181841036100

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيدرويش خلف فرحان ايمان97301181842218005

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعثمان هاشم فارس تمارة97302171842268030

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خضر علي زهراء97303171842237124

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخليل ابراهيم محمد محاسن97304171842357205

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحامد احمد نشوان االيمان نور97305171842357234

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييحيى محمد جاسم نور97306171842288280

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم محمد باسل97307271841020008

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيصالح عطية أحمد استبرق97308171842076001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائياسود سليم مروان بيار97309171841060017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائييحيى جهاد هاني زكريا97310171841028094

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسون احمد رعد سارة97311171842281094

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيياسين طاهر محمد ناطق مصطفى97312171841015218

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيهللا عبد يونس موفق الرحمن عبد97313171841007074

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخلف طه محمد زينب97314171842273094

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيخليل سعيد محمد قيس رحمه97315171842290090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائياحمد علي الوهاب عبد مريم97316191842141085

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيسلمان محمد هشام سرى97317181842218011

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيالياس علي محمد العزيز عبد محمد97318171841351161

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيجالل خالد الناصر عبد دالل97319171842289047

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود الرحمن عبد صفوان فاطمه97320171842290188

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيقاسم الدين محي احمد طيبه97321171842288212

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس زكريا طه97322171841016059

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين والنجفية العباس ثانويةنينوىاحيائيمديد شبيب غانم مصطفى97323171841195013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيسليمان محمود محمد بالل97324171841028054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيحموشي عاصي سالم مصطفى97325171841143120

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيعباس سليمان غازي سرى97326331842020012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمود محسن عامر محمد97327311841024156

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد الحميد عبد مصعب تبارك97328171842235056

2889 من 2212 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيامين زكي ليث عدنان محمد97329171841022167

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسرحان طارق هشام رانيا97330171842233076

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيقاسم ابراهيم زياد هاجر97331171842233184

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيفتحي ياسين وعد محمد اسيل97332171842231016

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيدرويش رضا مهدي سحر97333171842321166

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائياحمد صالح الكريم عبد سرى97334171842315075

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيعلي مناع راكان رانيا97335171842299041

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائينجم زكي محمد صباح محمد97336171841017251

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسون هاشم حسان رفل97337171842235090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحسين محمد عماد نبال97338171842240032

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين الدراويش ثانويةنينوىاحيائيمحمد بشير فيصل دعاء97339171842169001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد نجم سالم لؤي97340171841028183

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد جرجيس ازهر حسين97341171841008054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد حبيب سماح97342171742281134

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيحسن ابراهيم محمد براء97343171742319105

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيحمود صالح فتحي محمد97344171841024115

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود صباح ضرغام عذراء97345181842186038

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيرمضان احمد شهاب الدين سيف97346171841018098

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيابراهيم علي احمد رؤى97347171842321086

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعلي طلب امير االله عبد97348181841036040

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد راكان احمد نجيب محمد97349171841022174

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.6للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيالمحسن عبد ماجد االرقم صوفيا97350171842294183

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.4الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحمادي هاشم محمد نور97351171842318055

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحميد محمد حازم ريم97352171842294107

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد حسين فارس ريان97353171841005052

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيسليمان ذنون باسل آالء97354311842043001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعلي الدين عز يونس اية97355171842237045

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيخليل نجم سعيد صهيب97356171841143053

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيرضا نوري حسن يونس97357171841068027

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي نعمه زلزال مقتدى97358251841031846

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسعيد عبدالرحمن عوف هدى97359171742281224

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيالفتاح عبد رؤوف غزوان مروه97360171842232258

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيطه خليفة محمد غازي97361181841036075

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيحسن عطيه محمد نور97362171842249057

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.6الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحامد شيت محمد شامل تبارك97363171842318017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحمدي عبدالرحمن حمدي يونس97364171841017353

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائييوسف حسين اسماعيل شذى97365171842177002

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعلي هاشم عمر آيه97366171842321047

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد يونس فؤاد رنا97367171842357101

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيابراهيم يوسف احمد زينب97368171842357117

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خليل وعد مروان97369171841351180

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد عيد محمد الدين نور سجى97370171842267088

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحسين ايوب فالح انفال97371171842283012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيعمر شامي ياسين غفران97372171842231219

2889 من 2213 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيشيت سعيد فيصل صفا97373171842231186

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي داود اياد محمد97374171841080199

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيعلي احمد شهاب علي97375171841104043

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حسن صاحب نوفل97376171841023303

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخلو سلو خضر نور97377331842080077

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائياحمد عبدهللا عيسى عمر97378261841012097

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد ابراهيم ذياب فائز97379171841018183

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيخضير اسماعيل الحق عبد محمد97380171841008207

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد حمزة وسام قتيبة97381171841017219

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيجمعة جميل غائب محمد97382171841018230

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيقاسم جاسم الدين حسام سرى97383171842289095

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالجواد عبد معاذ سعد صفا97384171842268098

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.5االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيالكريم عبد بشير ناظم رانيا97385171842233075

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد نجم فرح97386171842357198

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيخلف عوده حسين ليث97387171841351135

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد صالح علي مطره97388171842297102

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيارمان حسن فتحي ندى97389171842357232

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيشيت بدر طالل مؤمنه97390171842277170

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخضر حميد مبشر اسالم97391171842286012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائييونس محمد سالم ريانه97392271842076015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائييوسف خليل صديق ساره97393171842237151

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد احمد المنعم عبد مريم97394171842231246

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين تويم ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد امديد بللو ريان97395171841197012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهالل احمد شهاب يونس97396171841018274

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين الموالي ثانويةنينوىاحيائيسليم خضر الياس عدنان97397171841055013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيسوادي احمد سامي الدين سيف97398171841008076

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيقاسم الياس حسن خالد97399331841001031

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيمسلط يونس محمد مصطفى97400171841024133

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود سعد سيف97401171841018102

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىاحيائيشهاب احمد وليد احمد97402171841217006

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.6للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي زهير ابراهيم97403201841399003

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد عبدالعزيز عبدالخالق محمد97404171841212043

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.3االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيسليمان داود بشار رغد97405171842233083

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيُطبيل نهير محمد ايناس97406171842264021

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين تويم ثانويةنينوىاحيائيخلف محمد محمود بشار97407171841197005

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيسعيد إسماعيل هيثم زهراء97408171842315063

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيعلي بشير علي آمنه97409171842299001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيفاضل سالم احمد رفل97410171842299046

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعزبه محمد فارس هند97411171842289192

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد غانم مزاحم هبه97412171842290246

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيحسين فيصل محمد سحر97413171842265025

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيمرعي رجب ياسين حنان97414171842262023

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيصالح محمد شوقي محمد عال97415171842262071

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيوهب محمد ابراهيم احمد97416171841018006

2889 من 2214 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين ايوب واثق هللا عبد97417171841028151

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيقدير محمد رشيد غزالن97418311842001010

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين الوفاء ثانويةاربيلاحيائيمجيد جبر رعد محمد97419311841005012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حمود محمد العزيز عبد97420171841015107

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم هللا عبد عبيد علي97421181841036066

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائيسليمان راكان فاضل هللا عبد97422171841166019

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيذنون حازم بشار شهد97423171842321188

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيعبود صالح علي سراب97424181842243052

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.1للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحسين وريد عامر حذيفة97425171841022047

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيخالد رضا عبدهللا هيثم97426171841160048

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسيد محمد الحميد عبد هبة97427171842357252

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا عبد سعد مريم97428171842283101

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائييونس طارق زياد فاطمه97429171842288241

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيصباح حميد زياد امنة97430171842286032

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسلو ابراهيم احمد عبيدة97431171841017172

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيقاسم صديق غانم طيبة97432171842286254

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم طه سرى97433171842288184

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيحمو هللا عبد ناهض سماء97434171842262061

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد محمود جمال محمود97435171841186090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيالقادر عبد علي مروان القادر عبد97436171841143062

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيخضر محمود جبار بكر97437171841143028

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيكريم احمد زينل عباس97438171841067033

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيايوب مرقوس لويس اوهان97439171841069004

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائياسماعيل سالم جودت الدين حسام97440171841028063

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمضحي مناور صالح مهدي97441171841080258

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيسعيد خليل سعد مصطفى97442171841020125

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي زكي محمد خالد محمد97443171841011265

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عطاهللا نجم نجوى97444171742281200

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمرزه مرزه رمضان هاجر97445171742273427

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد الحليم عبد عماد الحليم عبد97446171841022085

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد طه خالد97447171841001044

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيطه هادي علي ساره97448171842231138

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد علي حسين ايالف97449171842357039

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد ناظم شكور محمد97450181841277030

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.5للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد شيت محمد وليد عال97451171842274146

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيخطار عليوي محمد مهدي97452221841031146

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيحمادي عبود سعدون اسماعيل97453191841007030

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيدرويش خلف صالح احمد97454181841036008

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائياسماعيل حميد ناظم هبه97455171842294261

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيقاسم القادر عبد بشار احمد97456171841351007

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس محمود غزوان شيماء97457171842357168

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهليل احمد علي زينب97458171842294130

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيمحمد اسماعيل زياد انسام97459171842262012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيخليف هللا عبد خلف هوازن97460171842273178
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمحمود حسن حسين براء97461171842235051

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمصطفى احمد سمير ايه97462171842232064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود طه الرحمن عبد97463171841084050

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد احمد حسين زيد97464171841053006

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىاحيائيهللا مال هللا جار يونس رعد97465171841064017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيعزيز سالم هللا عبد وعد97466171841011361

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائياسود محمد قاسم محمد97467211841004115

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيخطاب عثمان مهند غفران97468311842038064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات العرفان ثانويةاربيلاحيائيقاسم حسن نوري نور97469311842060029

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيايوب زينل مشير امير97470171841007019

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود صباح محمود97471171841017287

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحسن حيدر ماهر فاتن97472171842294206

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.7للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحمد صالح وعد محمد97473171841022175

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحمد الرحمن عبد ابراهيم هاجر97474161842228112

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيدحام نوري صالح نوري97475191841009229

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيماجد حمود احمد هللا عبد97476201841221036

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيصوفي محمود العزيز عبد والء97477201842221016

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات بازوايا ثانويةنينوىاحيائيعباس حسن قاسم زهراء97478171842303004

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيمحمد حازم شامل دالل97479171842302047

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات صفية اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود عنتر زينه97480171842295040

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحسين سالم خالد هالة97481171842280253

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيداود سليمان رائد نور97482171842273160

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيصفاوي ابراهيم الواحد عبد ايمان97483171842231041

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد صالح محمد97484171841162103

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيحسين نجم حمد صالح97485171841046016

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسعيد حمدان خالد محمد97486171841017241

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيعزاوي ابراهيم محمد ايمن97487171841008037

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد شيت ليث تبارك97488171842296035

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائييونس رضا يونس صفا97489171842316054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.9للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمحمد حامد احمد هاله97490201842116037

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.4للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيظاهر علي ياسين زينب97491171842286194

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيصالح فتحي عثمان صفاء97492171842302100

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعلي عناد حمد فراس97493201841048135

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات الخضرانية ثانويةالدين صالحاحيائيفنوش نهير سالم نجوى97494181842218021

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحامد حسن زهير نور97495171842237241

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىاحيائييونس ذنون انمار محمد97496171841217031

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيحمادي خضر ياس كوثر97497171842363029

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيصالح حسين علي سبأ97498171842357142

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائياحمد عباس موفق رحمة97499171842285072

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد عمر علي منى97500171842280214

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيحسين شيت الغني عبد طيبه97501171842288214

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حسين رياض االء97502171842237014

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيمحمد محجوب جاسم مريم97503171842040021

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين الموالي ثانويةنينوىاحيائيزيدان محمد صالح محمد97504171841055020
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الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىاحيائيالياس عزيز سامي نسيم97505171841069024

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيعبد الوهاب عبد فارس ليث97506171841023210

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيإبراهيم خليل إبراهيم خليل97507171841026085

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيحسن حسين عباس احمد97508311841011004

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيياسين حامد مجاهد محمد97509171841020116

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيمحمود غانم احمد هللا عبد97510171841019054

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيمحمد جاسم وليد عمرة97511171842319057

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيياسين طه ياسين حنين97512171842321071

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيعبدالعزيز محمدنوري عامر غفران97513171842321219

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيسالم جاسم الغفور عبد خيال97514171842235064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيجرجيس طاهر علي عذراء97515171842289115

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيظاهر محمد نوري مظفر97516181841004099

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد بشار دالل97517171842268038

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييوسف توما هللا سعد ريم97518171842247027

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيعلي قاسم احمد مصطفى97519171841364061

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحسين هللا عبد محمد مروه97520171842357209

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمود محسن غسان شهد97521171842301092

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيعلي محمود طالل شهد97522171842267096

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن حامد صباح علي97523171841017182

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيابراهيم ظاهر رشيد محمد97524171841003174

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيهللا مال علي حامد هبة97525171842280255

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم محمد اسراء97526171842232031

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد قصي رؤى97527171842232107

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيحمزة عاشور علي سيف97528171841066012

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيجاسم محمود عدنان هديل97529311842001015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيمحجوب مسلط محمد امنه97530311842058002

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيحسون سلمان حسين حيدر97531231841002061

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائياحمد محمود محمد مها97532171842286332

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.5للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد سعيد محمد غانم الرحمن عبد97533171841157040

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.2االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيجاسم هللا عبد مهند امنه97534171842233028

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيلواص كاظم فاضل حارث97535191841009046

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد نجم غانم محمد97536181841004090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيمحمد حسن هللا عبد أحمد97537201841239004

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيسلمان الكريم عبد هللا فيض مالك97538201842118144

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم عبد يحيى97539201841035064

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيحسن محمود عماد سحر97540171842299061

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيخليل فاضل عباس عال97541171842269015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيموسى هللا عبد صباح حنين97542171842247013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيفتاح ساجد علي مها97543171842232276

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسن طارق زياد97544171841018083

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيخدر عبدي عالء اوميد97545171841060011

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيصالح سلطان محمد محمود97546171841028241

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيادريس يوسف محمد عمر97547171841015143

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيخدر جردو صبري امينة97548331842056001
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الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمدعلي محمدشيت جمال سجى97549171742283027

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعلي خضير محمد ضحى97550211842138090

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد حازم محمد97551171841017239

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل حطاب عمر الباسط عبد97552131841244009

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيناصر صالح عمار اويس97553171841018051

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد زياد ضحى97554171842288210

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيسعيد نوري فائز فاطمة97555171842280194

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيطه فتحي شامل يوسف97556171841020143

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيعيسى محمود راكان احمد97557171841007007

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمسلم طارق زياد اسماء97558171842289009

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسليمان الرزاق عبد عماد االء97559171842274015

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد اللطيف عبد صفا97560171842232202

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيسلطان هللا عبد الستار عبد فارس97561171841039032

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائياحمد مصطاف دريس ليث97562181841062031

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد علي طلعت97563171841008087

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين عبدالرزاق وديع محمد97564131841029051

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد بشار غصون97565171842235147

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيذيب معيلي حامد محمد97566171841162099

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيحسن خليل نافع زبيده97567171842294114

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحمو سعيد احمد حامد97568171841028061

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد محمود تبارك97569171842296036

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىاحيائيمراد ويس صادق ضرغام97570171841123013

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيسلطان محمود هللا عبد محمود97571171841022178

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود سعدون عبدالخالق علي97572171841212034

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحمدون حازم محمد تقى97573171842283028

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد مصطفى العزيز عبد97574171841080123

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحسن غدير مجاهد محمد97575171841017275

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائياحمد شهاب حازم صفا97576171842321198

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيمصطفى علي اسماعيل علي97577201841015040

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخضير علي مراد مثنى97578171841080193

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحمد جمعه غانم السالم عبد97579171841049052

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد جاسم سالم عبير97580171742273312

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيخضر حمد كتاب الرزاق عبد97581181841036048

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيسليمان ابراهيم خليل سعد97582181841004037

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين حكنة ثانويةنينوىاحيائيحموش احمد سليمان ديار97583171841109015

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيالياس صادق مؤيد زهراء97584171842272008

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيطه ياسين السالم عبد ايمان97585171842286074

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد محمد الدين نور97586171841023302

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيصلبي شريف غانم غفران97587171842316058

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعواد محمد احمد محمد97588171841162096

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود اسود خضير محبه97589171842232254

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيجاسم بدر ياسر هللا عبد97590171841028152

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسين علص خالد وعد97591181841081028

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد جاسم مؤمن97592171841020090
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التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيمحمد غانم صفوان فرح97593171842319063

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحياوي حامد سالم آية97594171842285002

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيشيت الرحمن عبد عماد نوران97595171842321298

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيظاهر عياده احمد يسرى97596171842207022

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات االهلية العالي التعليم ثانويةنينوىاحيائيذنون حمدون محمد زهراء97597171842312002

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيرشيد فتحي محمد زينب97598171842232157

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن جابر حيان رويده97599101842094019

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمود حسين صدام آيه97600171842357048

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييونو اسحق تركي سرفين97601171842247032

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائينزيل شحاذة احمد زهراء97602171842283057

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيموسى محمود الرحمن عبد منال97603171842273149

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد علي محمد نبيل ازهار97604171842232025

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعبطان محمد جاسم دموع97605171842230069

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيرحيم نعيم سعد حنان97606171842232090

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسين شيت هالل سارة97607171842279052

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيحسن حامد رضوان براء97608171842321051

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد عباس دين عزت جواهر97609171842308009

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيداود شمد فالح هبه97610171842277204

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد صالح محمد فراس يسرى97611171842298090

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيالدين شمس الدين بهاء عصام نازك97612171842230182

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيحسين طه خالد بيداء97613171842077011

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد احمد ندى97614171842317081

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيسمعان بهنام ايشوع عذراء97615171842247036

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.7للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيمحمد عبد نجم زهراء97616171842274095

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىاحيائيسلطان حمادي صالح ليلى97617171842041028

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيحسن هللا عبد خضير سجى97618171842238053

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعويد حازم شعالن بان97619171842357052

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد خلف رعد شفق97620171842277134

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيكاظم احمد شهاب نور97621171842281192

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمصطفى حيدر العزيز عبد اسراء97622171842285007

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عواد عبد ابتهال97623171842281005

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد الخالق عبد فارس زينه97624171842315070

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيخليف حمود فالح رنا97625171842285091

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد نجم الكريم عبد اميرة97626131842244003

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمصطفى احمد مروان زينب97627171842357129

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات عوينات ثانويةنينوىاحيائيكنوش محمد خلف نوال97628171842325020

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيحميد احمد المجيد عبد يسرى97629171842280277

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىاحيائيهللا مال سعيد صباح ماريانا97630171842249051

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمد طالل مهند زهراء97631171842273089

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد صالح طه فاطمة97632171842075030

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيالحاج فرج عيدان نوال97633171842232293

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيادعيس صالح الطيف فتحية97634171842277164

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحسين صالح سعد اسراء97635171842300003

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيقاسم اسماعيل لقمان نسرين97636331842040128
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التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائياحمد شهاب عادل فاطمه97637311842056017

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيامين مهدي رعد  زينب97638171842265014

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجوير هادي محمد مها97639171842251176

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيحسن مرعي رجب تماره97640181842243027

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي محمد احمد خالد فاطمة97641171842268116

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات االطياف ثانويةالدين صالحاحيائيحسن ابراهيم شعبان اجوانة97642181842225001

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمصطفى سعيد محسن جيانا97643171842285055

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة615.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيأمين محمد إسماعيل خالد أسيل97644171842298004

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد عبد مروان ساره97645171842403033

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيمحمود احمد اسماعيل زهراء97646171842280115

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسين شيت هالل سرى97647171842279057

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة613.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائياحمد خلف بكر خالده97648331842056002

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحسن حمد لؤي اساور97649171842289005

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيعلي سعود حمود ايمان97650171842207006

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىاحيائيحمود محمود محمد ضحى97651171842300057

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنين والنجفية العباس ثانويةنينوىاحيائيجاسم محمود الفتاح عبد نور97652171842195015

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحيمد خلف محمد هند97653171842277216

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد الرضا عبد اية97654171842267026

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنين كان عمر ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد علي هديل97655171842173006

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائييونس ابراهيم حسن نور97656171842357236

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائياحمد محمد حسين مها97657171842357219

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائياسماعيل ابراهيم محمد رحمة97658171842248012

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيقاقو سالمه سمير سالي97659171842247031

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيحسين مالو محمد غفران97660171842279080

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد حسن كمال دلفين97661171842231081

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيمصلح شامي خلف مها97662171842235174

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيسالمة طه احمد نور97663171842281190

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات بازوايا ثانويةنينوىاحيائيهاجد جميل سالم ليلى97664171842303009

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الخضراء ثانويةنينوىاحيائيأحميدي وادي عبيد سارة97665171842310008

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيياسين طه ياسين رنا97666171842251083

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحاحيائيحطاب احمد ابراهيم شيماء97667181842199010

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيصالح الجبار عبد إسماعيل رحمة97668311842054036

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد مصطفى الكريم عبد هبه97669171842232316

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد سعد رماح97670171842285090

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين نضال غريبه97671171842284060

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات بازوايا ثانويةنينوىاحيائيمجيد بشير فيصل زينه97672171842303007

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيعباس خضير نعيم اسراء97673241842078005

التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيخواف موسى عذبي بدور97674171842280058

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة682.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد ادهم محمد حسين97675201841001055

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنين بحركه ثانويةاربيلاحيائيجرجيس الرحمن عبد عوف هللا عبد97676311841100010

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيسمين رحيم اديب ساره97677201842346020

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجاسم نجم كرم خوا كورجي97678201842334182

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالرحمن عبد جمعه رزكار دارو97679201841303046

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيطيب احمد شاخوان الرحمن عبد97680201841011019
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيحسين عباس حسين هالة97681201842117055

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيكريم رمضان محمود زينب97682201842133019

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيذنون الخالق عبد العابدين زين سنبل97683201842395077

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيرشيد رمضان توفيق حنان97684201842352023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائياسماعيل عبيد فكرت مصطفى97685201841001232

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.8للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيعمر حسن احمد حسن97686201841399014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائينزر سعيد محمد صفا97687201842138053

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيصديق احمد الدين عز عائشه97688201842119036

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز علي فريدون ساره97689201842334114

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.2للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيعمر مردان حسين يوسف97690201841050025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيعمر علي يشار محمد97691201841307034

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائياحمد هادي حسن زينب97692201842118074

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة673.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيزيد عبد الزهرة عبد سامي احمد97693201841007004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيهواش وسمي اسبهان نور97694201842144034

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائياحمد سجحيل محمد سجى97695201842114038

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد جاسم برهان ساوين97696201842331093

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيطاهر جليل سوران نور97697201842118157

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة670.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيزوراب عادل نبيل ريزان97698201842339007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيصالح حميد وادي حميد97699201841003018

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيصابر اللطيف عبد نزار ابراهيم97700201841001009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد الكريم عبد هللا عبد97701201841304084

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيرحيم صالح محمد االء97702201842124009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة668.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيجبار زاهر صباح ريز به97703201842334055

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد جاسم محمد97704201841084025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسين عزام رشيد شفق97705201842102052

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائيحمك هللا عبد ستار هفال97706201841371027

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيقادر علي جهاد محمد97707201841303099

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيصالح خلف محمد ساره97708201842138042

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحسن محمد مجيد منى97709201842102070

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائييونس محمد زينل جواهر97710201842134017

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمود مشير محمد ايمان97711201842331027

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة665.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيفتاح قاله نوزاد شناس97712201842334153

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحماد السالم عبد عادل عمر97713201841067032

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية الصخرة قبة ثانويةكركوكاحيائيعبيله حميد جسام يونس97714201841256018

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيسلمان حسين صباح محمد97715201841001177

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمراد امين حيدر زهراء97716201842395059

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيوهاب محمد احمد فين مه97717201842398030

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمولود علي محمد بلند97718201841304038

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيشريف محمد فؤاد يوسف97719201841311074

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمال حاجي القادر عبد الكريم عبد منار97720201842334206

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيطه يوسف هللا عبد حسام97721321841010026

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمحمد عباس محمود صفا97722201842160032

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين محمد شريف سامان ت لمه هه97723201841304164

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد شكور عدنان شوخان97724181842182041
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيجاسم محمد ابراهيم كوثر97725201842282188

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة663.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد قاسم مريوان محمد97726201841302137

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائياحمد محمد صباح ايمن97727201841259252

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائياحمد حسين هندي محمد97728181841004092

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمد عمر الوهاب عبد محمد97729201841303112

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة662.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيكريم حميد الدين فخر اسراء97730201842334013

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيكريم جعفر سردار ساره97731201842340058

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيمحمد عرفات محمد مالك97732171842357214

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين األهلية النبراس ثانويةنينوىاحيائيسلطان هللا عبد فيصل محمد97733171841154027

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيجلود حنظل حسين ياسر97734171841053028

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.9االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيعلي شيت حسين أيه97735171842233016

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.4االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيخطاب فيصل اسعد رسل97736171842233079

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيحسن الحميد عبد صبحي عالء97737171841026163

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخلف علي حسين محمد97738171841023229

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيصالح محمود شاكر الرزاق عبد97739171841018121

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيعلي ذنون سالم زينل97740251841151055

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيحسين غضبان حيدر ايمان97741181842182007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعسكر حسين اعتصام محمد97742201841001160

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيحسن محمد هشام إسماعيل97743171841020002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيجبير الشافي عبد احمد هللا عبد97744191841020028

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيالياس جميل علي حسين97745131841242040

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيطه احمد قحطان يوسف97746201841017043

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيمضعن عبد اكرم حاتم97747191841040021

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائياحمد الرحمن عبد بشتيوان ابراهيم97748201841371002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيساقي حبيب فاروق عمر97749201841048127

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيفاضل مزاح حازم مريم97750181842231034

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد عادل عماد عادل97751171841005068

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائياحمد علي حسين احمد97752171841016007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيعبدهللا عبادي زيد عبد احمد97753231841069003

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعلي محسن رمزي ضياء97754171841351074

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر الحسين عبد أمل97755221842141002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيعبد اسماعيل حقي احمد97756191841015004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد كامل كاظم اسيا97757251842100043

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحزام الرضا عبد علي العابدين زين97758291841007085

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيسلطان يوسف هللا عبد محمود97759171841024125

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.3للمتميزين العراق ثانويةكركوكاحيائيمحمد كريم فؤاد عماد97760201841050014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيكريم محمد نوزاد ميران97761201841303139

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات البيان ثانويةكركوكاحيائيقادر فاضل عصام نغم97762201842179023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيهاشم كاظم الجواد عبد تقى97763171842232079

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيخزعل وهيب طعمه قبس97764311842080044

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيعناد فيصل غازي ثريه97765211842099022

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيقنبر علي صالح نوراي97766201842148024

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيجاسم احمد تحسين هيثم97767171841023305

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعلي احمد عبدالكريم محمد97768171841162107
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسالم عبد حسن شيماء97769251842084428

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم ناجح غزالن97770121842084029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيدرويش كاظم جاسم محمد97771241841204060

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيخورشيد محمد مانع احمد97772201841307007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائييحيى عصام علي امنه97773201842160009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيخلف تميم عناد حامد97774191841014016

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحاحيائيحبيب قدوري المنعم عبد حاتم97775181841030009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيمحمود الكريم عبد شكر زينه97776311842045018

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمدي مضحي شاكر محمد97777101841011059

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيحتروش محمد مرتضى محمد97778231841075014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعمران حمزه حيدر ايه97779231842177004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيجاسم سالم احمد سيف97780171841007057

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين البوير ثانويةنينوىاحيائيحمدان صالح خضير ذياب97781171841216002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد وافي الرزاق عبد آية97782171842302009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين موصل اسكي ثانويةدهوكاحيائيصالح احمد خلف محمود97783331741003007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيكاظم حاتم قصي سجاد97784231841043021

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيكنجه سيده شريف هيدي97785201841303149

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيرشيد قادر شيركو احمد97786201841302015

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد خورشيد ازاد هللا عبد97787201841304083

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيفضيل فتيخ عدنان جنان97788191842147018

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين صالح احمد97789191841043005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعلوان حسن صابح نرجس97790231842089108

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيمشعان مرهون علي حسين97791201841051005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيخلف احمد محي علي97792201841051014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد عادل محمد يوسف97793171841020147

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين المثنى ثانويةقار ذياحيائيهليل هللا عبد كاظم حسن97794221841032004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجياد عاصي محمد ريام97795111842215056

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيعمران ناجي جواد محمد97796251841113023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيمطر هللا عبد القادر عبد احمد97797211841033002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيحمد بحيس محمد عباس97798231841017090

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعبيد حمادي خميس حنين97799191842141021

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0المختلطة العرفان ثانويةديالىاحيائيمحمد ابراهيم علي صهيب97800211841352009

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفليح حسين رائد اكرم97801251841031080

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيعلي مدني العالي عبد محمد97802191841015069

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد صالح محمد الهام ماريا97803201842334197

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيزامل حنين حسن علي97804221841046044

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيحسن هللا عبد حازم دعاء97805171842286122

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحمه خلف هادي لمياء97806151842040100

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعويد جلود سلمان مرتضى97807221841023090

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد ابراهيم امنه97808171842231023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيشطيب صالح بشار ضحى97809171842321204

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيحسون المحسن عبد حسان هللا عبد97810171841186048

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياحمد طيب ت سركوه احمد97811201841303011

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات البيان ثانويةكركوكاحيائيصديق لطيف يشار زينه97812201842179015
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيهليم محمود حسين عدنان97813181841062022

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيحسين خلف حسين شاكرين97814201842112025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغازي رشيد كتاب منتظر97815251841031866

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمود صاحب محمود ياسين97816251841205251

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيخالد عيسى هللا عبد محمد97817201841017027

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطعمه جويش مخلص زمن97818131842073037

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياماني كاكه احمد شهاب97819201841304074

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيمحمد فتحي احمد مروه97820171842283099

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيخضر مصطفى مهدي امنة97821171842286044

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائياحمد خضر خالد قتيبه97822171841046029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمود االله عبد ياسر محمد97823171841186089

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيحسن حسين نوزاد الفان97824201842340088

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمحمد افنش حردان ابراهيم97825201841013001

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجاسم االمير عبد نقيب عباس97826251841045041

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد وافي الرزاق عبد غفران97827171842302112

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيسلطان حسين ابراهيم سعد97828171841018088

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيصباح حميد زياد الحميد عبد97829171841011137

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حماده جاسم ثامر97830181841065007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيراضي الحسين عبد ناظم اسراء97831241842100007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعبود ابراهيم طه آيات97832261842083003

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىاحيائيمحمد صبحي ناهض رجاء97833211842183008

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيصداعي خلف حميد حنين97834211842174010

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيعلي خلف عباس الهادي عبد97835211841033040

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةاحيائيفرحان حميد غالب حميد97836321841043005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمرعي ضاري حماد عمار97837201841013046

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيعويد طلب مديد يونس97838181841036111

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعبود حازم نجرس محمد97839171741003189

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائياسماعيل خضر زياد خضر97840171841212017

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس طارش حازم علي97841251841031430

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحسن ناصر احمد والء97842251842170369

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيجدوع ابراهيم خليل مصطفى97843211841273031

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيجوده فرحان فاضل مصطفى97844241841028076

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالدين نور الدين عز صباح نور97845201842344097

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيظاهر حميد مهدي حامد97846231841033017

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين صنعاء اعداديةبابلاحيائيياس عبد محمد هللا عبد97847231841011051

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكمر طالب رافد مختار97848231841008157

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجاسم محمود اياد اسيل97849231842271024

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيزغير حامد رائد عالء97850231841169043

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد صالح ياسر سليمان97851171841011121

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيعلي عبودي صالح ادريس97852171841207014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعويد جلود سلمان مصطفى97853221841023096

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0الخارجيوناالولى الرصافةاحيائيمحمد نايف طارق هللا عبد97854131841400016

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموسى جبير صباح حيدر97855251841031255

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيالجبار عبد المجيد عبد كمال استبرق97856201842106008

2889 من 2224 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيسليمان هللا عبد سلمان يوسف97857201841005070

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمولود حبيب الرحمن عبد هوكر97858201841304167

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيفرج حميد جهاد زياد97859201841307020

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيأحمد منصور رسول فاطمه97860201842334176

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيحسن العابدين زين محمد بنار97861201842282029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيفارس خضير حسين مؤمل97862271841009114

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد طه احمد97863171841046005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الثانية العراق ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد درويش حجي اومر97864171841149004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين بكر بهروز المالك عبد97865201841304088

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعبد راوي ابراهيم احمد97866181841053004

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيجميل اسماعيل حقي محمد97867181841016069

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.4للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد غانم اياد بالل97868171841022036

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد غانم سمير امنه97869101842116006

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحسن ياسين حامد قمر97870251842084543

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيهللا مال ضاري اركان حكمت97871211841003040

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيونان هللا عبد الحسن عبد قاسم97872231841055031

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيقريني هاشم الحسين عبد نبأ97873241842144059

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيسالم حمزه قاسم محمد97874241841028063

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم وجدي رغد97875181842163014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد الرحمن عبد يوسف ميديا97876201842331146

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيعباس حسون هاني محمد97877231841010055

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيجابر احمد شهاب ساره97878161842210036

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائياحمد صالح ثامر شريف97879171841007059

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيسعد محمد جاسم جعفر97880271841003007

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيخضر حمد خضر الهادي عبد97881171841207054

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيناهي جابر رحيم بهاء97882221841035023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعلي غانم هللا عبد اميرة97883171842357033

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيشاهر صبري موفق دينا97884171842316021

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيزوراب نوري مظفر مصطفى97885201841309068

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيقادر حسين لقمان ايمان97886201842331025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائيرضا حسن بهلول سميه97887201842150014

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالدين عز احمد عادل فال هه97888201841304163

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيشاهين يونس هللا وعد تبارك97889331842038011

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناجي كامل عباس اسماء97890251842062047

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.6للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيبكر الدين عز يوسف افنان97891201842116006

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيامين محمد هللا عبد امير فاطمه97892311842045025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيسمين امين خالد دنيا97893201842346013

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيكريمش حميد طارق علي97894231841031080

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيدبيس غافل سالم حسين97895231841255025

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيهللا عبد العباس عبد مؤيد نور97896231842122041

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين الياس الفقار ذو97897171841015068

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيمحمد حمد فارس معن97898171841009132

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيسلطان عوده حيدر كرار97899221841035141

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0ايمن-  الخارجيوننينوىاحيائيخلف محمد سالم محمد97900171841400037
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيزعيبل نهيب رجاء علي97901221841042019

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعلي زيد عبد ثابت احمد97902251841012001

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيحمد شهاب علي الفتاح عبد97903201841003035

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى محمد مصطفى حذيفة97904131841242028

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيعلي صالح هادي فاطمه97905201842118122

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيسلطان ميزر موفق ديانا97906171842285067

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيجدوع خلف محمد محمود97907171741003194

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعلي جاسم محمد دينه97908231842095027

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمود رشيد صباح محمد97909201841048162

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيفلفل غافل فارس حسين97910251841045023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائياحمد جليل جمال محمد97911201841048149

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب سلمان غدير97912211842121073

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيحسن ابراهيم احمد مصطفى97913211841064016

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيهللا عبد مراد جبار قاسم97914231841055029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعناد حسين عدنان حسين97915231841255029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد جاسم نشوان غفران97916171842267112

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد داود سليمان هبه97917171842294258

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد محمد جمال خالد97918191841019028

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان الهادي عبد علي شهد97919111842101029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيحسن عبيد هاشم علي97920201841084020

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعيدان حسين علي الفقار ذو97921201841003022

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيصابر عباس فاضل محمد97922201841303121

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد شاكر سليم بنان97923201842139018

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر الدين عالء نبأ97924171842288268

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمود احمد ناظم ثريا97925201842340037

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيمراد مصطفى ميكائيل دزوار97926201841312032

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيقادر حميد ازاد محمد97927201841303093

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحسين جالل عواد فراس97928121841020097

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.6للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيحميد حازم الدين وسام محمد97929171841212049

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسن محمد حامد مريم97930171842233159

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.2للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيالرحيم عبد الجبار عبد بشار يوسف97931171841008281

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيعباس خليف علي احمد97932231841052002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحميد ناصر مجيد وجدان97933201842102081

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد جاسم رياض مريم97934231842190006

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا محمد سالم داود97935171841003047

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم جابر حميد رضا97936241741015036

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيمحمود كنو حسن ماجد97937201841009046

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيعثمان بكر جليل كمال فاطمه97938201842124029

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي مهدي وداد سندس97939201842345038

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيفرج مطر محمد فاطمه97940201842134052

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيخلف فاضل قيس روكان97941171841143042

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيشراد رحيم حسن فالح97942261841009080

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيسلمان عباس محمد زهراء97943231842094024

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيابراهيم خليل داود عمر97944211841282051
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيعيسى خليل هاشم زهراء97945211842092033

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيجياد جودة غذام جياد97946241841010016

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيجميل ولي كريم ايناس97947201842131004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيالكريم عبد احمد الخالق عبد غسان97948191841020036

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيعزيز سليم فاضل أيه97949201842352003

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيجواد هللا عبد يوسف رويده97950201842282183

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للنازحات فلسطين ثانويةكركوكاحيائيصبح عياش الرحمن عبد صفا97951201842164020

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيطه جابر حسام مريم97952311842047160

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة672.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائينجم رمضان احمد محمد97953201841001156

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة671.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيطه ويردي هللا صالح افين97954201842382002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد عبد الباري كرم97955201841001147

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيالدين محي الدين حسام شمال احمد97956201841304014

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيصابر وزير عماد مصطفى97957201841390081

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالدين حمد هللا عبد صباح محمد97958201841303109

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن عبد علي مؤتمن97959101841022033

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائينجم كردي عارف يونس97960201841015069

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعثمان جميل عادل سجى97961211842109040

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجميل سعيد رياض ترتيل97962211842291027

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشرامه عداي قيس حسين97963251841031231

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين حمرين ثانويةديالىاحيائيزناد حسن حميد ازهر97964211841205003

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعلي حاتم نعمان علي97965201841303083

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيصالح ابراهيم جليل عمر97966211841009122

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد اسماعيل الدين صالح شلير97967201842334152

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيصالح الغفور عبد كمال الدين عصام97968201841312051

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيافندي كوخا حسن عادل بيالن97969201842341024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيحسن حمد اكرم يوسف97970181841036108

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحمد جادر عدنان انس97971211841033005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيأمين محمد عمر مؤيد بالل97972201841312023

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائييوسف الدين نور محمد تبارك97973201842144008

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيرشيد معروف حكيم ديرين97974201842128013

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيزينل جبار جمال ايالف97975201842334025

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد إسماعيل عصام فاروق97976171841020082

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيعزة هللا خير احمد عائشه97977171842290169

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمود ياور نوزاد أيمان97978321842045001

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيعبار عايف ابراهيم بندر97979171841144026

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد عمر نعمان آمانج97980201841304004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيالدين محي الدين عز دلسوز تالر97981201842333014

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيسعيد محمود احمد محمد97982171841073026

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيرجب عماش حسن فالح97983171841016094

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعباس محمد رمضان االء97984201842334021

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين بهجت تريفة97985201842342018

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيعليوي كاظم محمد سجى97986201842114039

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيعلي شحاذه بهجت عبيده97987191841020032

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعلي حسين خلف حسن97988201841048048
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التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيعزيز كريم صباح محمد97989201841048164

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيخليل فتحي عماد يوسف97990171841028294

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيأحمد الكريم عبد حاتم عثمان97991171841001086

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين محمد محمد حميد مصطفى97992201841304149

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمد خضر احمد ذاكر97993201841002023

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحسين عسكر الزهراء عبد محمد97994201841001186

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمحمد بكر اراز افان97995201842346004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيصالح علي عمر حسن97996201841303037

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان رحمان عباس هللا عبد97997241841002039

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد فارس جمال يونس97998171841196024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحسن حمود اياد وائل97999201841005065

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون عبدالعظيم مصطفى98000171741143094

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيعسكر حسين حلمي محمد98001201841013055

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعمر علي حسن ركز نه98002201842334214

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيالواحد عبد القادر عبد خالد ايناس98003201842134012

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمصطفى مجيد هللا سعد سارة98004201842136011

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيسمين الدين نجم عباس هدى98005201842148025

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيحويز محمد لقمان سارا98006201842340054

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين جهاد جوانة98007201842342019

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعمر محمد هللا عبد امينه98008201842331021

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيكريم العزيز عبد سركوت فاطمه98009201842331121

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيكريم شاكر كنعان نياز98010201842333047

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائيالدين نصر برزو سردار دوين98011201842371002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد احمد شهاب صفيه98012161842152140

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيتوفيق جبار فاخر شرين98013201842334150

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيفتاح درويش كريم هين شه98014201842342033

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيسعيد الكريم عبد لقمان آمنه98015201842331008

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيتايه ضاري خميس هاجر98016201842200004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيعلي توفيق اكرم زينب98017201842141019

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيكريم رفيق فرمان يان ره98018201842342026

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيالرقيب عبد قاسم انيس دنيا98019201842138026

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيبهرام حسن علي رنكين98020201842382012

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيصالح امين سامي تافكه98021201842282175

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيحسن عثمان عزيز زينب98022201842140021

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكاحيائيمحمد كريم نجاة مريم98023201842339014

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد غثيث عباس زهراء98024251842100301

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيغفور عثمان ولي جوانا98025201842340041

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم علي ايالف98026201842149006

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةاحيائييعقوب محمد ابراهيم لمياء98027131842243030

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكاحيائيصالح حميد ثائر أطياف98028201842200001

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيصالح جوهر جمعة كويستان98029201842334185

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيعلي امين حمد الدين بدر بشرى98030201842365009

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيشكور خضر مصطفى ناديه98031201842104020

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيصالح حسن فالح اسالم98032321842029005
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التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد قادر امين محمد ماريا98033201842349030

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمجيد هللا عبد بهمن ن دامه98034201842342021

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيامين الواحد عبد اسعد نهى98035211842064023

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيقادر باشي دالور امنه98036201842331020

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد فرج احمد ئاال98037201842334002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة619.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيولي رشيد فرهاد اسراء98038201842352004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة619.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيفتاح علي خالد حنان98039201842352024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيبركع محمد ياسر بان98040181842237006

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة619.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيابراهيم عباس محمد رحمه98041211842176006

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنات الهناء ثانويةكركوكاحيائيخلف فرحان جاسم خوله98042201842161011

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعارف هللا عبد محمد جوانه98043201842334068

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرش محمد صوارا ستار حنان98044201842340042

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة617.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعباس خورشيد مصطفى ملك98045211842109061

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة616.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيشفيق فاروق عماد ايناس98046201842331031

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيصابر محمد شمال شاناز98047201842344069

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد دلير بهشت98048201842342012

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيحسن فليح قاسم سحر98049201842141022

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة614.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيفارس هللا عبد الكريم عبد ايمان98050201842352016

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة613.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياحمد خليل احمد شهد98051171842237168

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرفيق توفيق نامق سوما98052201842331103

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد جاسم أمل98053181842203002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائياحمد حاتم الصمد عبد مريم98054311842080051

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيسمين صمد صالح مرام98055201842330019

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0المختلطة العيصالنة اعداديةكركوكاحيائيعالوي حسين احمد هوية98056201842211008

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد شكور كاوه سوما98057201842334136

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمد رمضان اسماء98058201842345005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيصالح مهدي جمال ياسمين98059201842106067

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيعلي عبيد مطلب ريزاو98060201842331073

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيالدين عز الدين نور الدين عالء نشانيار98061201842344093

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد نوري الدين نجم ايمان98062201842331029

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيحمودي شحاذه منصور عصماء98063201842144024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائياحمد محمد عادل شيماء98064201842395080

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيطعمه مرشد محمد مدين98065201842282117

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيهللا لطف غريب عباس فاطمة98066181842383047

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحسين منصور هللا عبد اسراء98067201842118013

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات السالمة اعداديةكركوكاحيائيحسن حميد وليد زينة98068201842155002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيقادر احمد جوهر ازين98069201842345002

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة609.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم علي رسل98070201842149013

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعيسى سعيد اياد فاطمه98071201842180068

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي باقر صادق طيبه98072251842100476

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيراضي الواحد عبد رياض البنين ام98073161842192004

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة608.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعزيز محمد جاسم ساره98074201842334111

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيشريف حميد حسن سوز98075201842139059

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحمد محمد فاضل امنه98076211842178034
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التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيجبار جمعة حسن عائشة98077201842145017

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمصطفى صباح سعيد ساره98078201842395076

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة606.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيقاسم فرات اياد سرى98079171842232184

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة605.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكاحيائيجدي حسين ربيع هدى98080201842177028

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة605.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيصابر نوري لقمان ايمان98081201842348003

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة605.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيرضا سليم محمد كريم سكاال98082201842340065

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيمحمود الرحمن عبد فاضل تبارك98083211842142005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيوهب طاهر محمد وسام هند98084201842137046

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد راكان الستار عبد مروة98085201842127035

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة603.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعلي رحيم حمه شكور حمه دنيا98086201842334075

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة603.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد مزعل عادل دعاء98087171842299034

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة603.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمحمد احمد طاهر محمد رجوة98088171842230076

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيرسول رؤوف اكرم ساره98089201842333030

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيخضر الرزاق عبد فارس رقيه98090171842288125

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمشوط عدوان خالد أيالف98091191842189020

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيكريم جمعه سيروان ن جيمه98092201842333018

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة601.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيقادر احمد سامان امينه98093201842365006

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة601.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيحسن علي ياسين خلود98094201842112012

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات زمار ثانويةنينوىاحيائيعامر حسين عمر نجالء98095171842259050

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيعبد علي احسان مروه98096171842294215

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائينعمه هللا عبد ادريس ريام98097201842111019

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيعمير صالح محمد ساره98098311842080034

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيبكر محمد يشار بيمان98099201842345020

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيشيبان محمد ادريس براء98100171842283022

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيحسين هللا مال محمد اسراء98101261842072006

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيشبيب خزعل وضاح ضحى98102211842140139

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عمر قاسم االء98103201842282011

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيمحمد فائق رفيق النه98104201842344085

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة599.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيغيدان محمد جاسم وجدان98105201842134091

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة598.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيفتاح عزيز حسن االء98106181842383005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة598.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيشريف محمود ابراهيم نورس98107171842268163

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيخلف موسى علي شفاء98108171842271024

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيفيصل عالوي رعد براء98109201842167007

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيشريف جبار سامان نوروز98110201842344101

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات االحسان ثانويةنينوىاحيائييوسف مجيد عباس زهراء98111171842326005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة597.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكاحيائيمحمد ابراهيم هللا عبد مهى98112201842112037

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيخليل حسين مصحب فرح98113211842135076

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم زكريا علي ايمان98114181842203010

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيحسين تحسين عماد ايمان98115201842114013

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات صو التون ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد الدين صالح يشار رقيه98116201842143003

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيجازع يسر عارف بنين98117251842089009

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيعبو القادر عبد طاهر وردة98118171842357265

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد علي عباس افراح98119181842182003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد ادهم صالح طيبه98120311842038053

2889 من 2230 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0كواللمبور-  ماليزيا في االهلية العراقية المدرسةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عيسى صالح احمد98121131841233001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيعمر مزاحم سلوان شريفه98122181842172040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة677.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيويس رزوقي نظير مصطفى98123181841003036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة675.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحاحيائيموسى ابراهيم اسماعيل ساجده98124181842232036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة669.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي هللا عبد عثمان هللا عبد98125181841039011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحمد سليم حسين سحر98126181842247021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حماد نافع ايهاب98127181841277007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحاحيائيفاضل محمد حاوي مثنى98128181841003025

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم ندا سامي صفا98129181842237024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم احمد هللا عبد سكينة98130181842374028

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيحمود هللا عبد علي كريم98131171841053017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيحمد محمد صالح محمد98132171841039036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيخلف هللا عبد حسن سيف98133181841036034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسين عباس علي احمد98134171841003013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيحويجة حمود موسى الرحمن عبد98135181841036046

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيمصلح علي يوسف مقداد98136181841016087

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيسعيد خليل الدين خير كرم98137171841013054

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيذنون يونس الدين حسام سيف98138171841013033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيمعيوف محيسن هللا عبد سحر98139191842287015

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود سويدان اياد احمد98140181841040006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين عواد جميل نرجس98141121842106085

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيحسن حميد ماجد مصطفى98142231841178037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد داؤد قيس عهد98143171841018180

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيرضا موسى عيسى مريم98144181842275066

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة656.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائينائل خلف عاشور مثنى98145181841059018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة655.0للبنات المنى ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود حسان محمد ايه98146181842256002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيدخيل االمير عبد كمال شهزنان98147181842275056

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحسن كريم محمد طارق98148121841020055

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائييوسف حازم باسم عالء98149111841004033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة653.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر محمود ادهم98150171841350022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيحمزه احمد اوس زينب98151181842233014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد ثامر حسن فالح98152181841036077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع ماضي قاسم محمد98153151841007125

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيحسن حافظ السالم عبد أحمد98154181841146001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيشهاب حسين سلمان عادل98155191841009090

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيداود هادي عماد منتظر98156271841035055

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعلي حازم وليد وسام98157171841161159

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيالرحمن عبد هللا عبد عبد انس98158171841008032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد هللا سعد الستار عبد تمارة98159141842094030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد علي خضر وعد98160181841036106

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائيحسن الجبار عبد هللا عبد المجيد عبد98161171841019058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيصيهود الهادي عبد حسن تبارك98162181842275020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيعباس ذياب مصعب لقاء98163181842233030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائييونس سالم جمال رامي98164171841026090

2889 من 2231 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيمصلح صلبي حميد نسيم98165191841011167

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيمحمود غانم خالد صفا98166171842273121

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيحسن جمعة جاسم رغد98167171842285085

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح خضر ياسين احمد98168131841001009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيعبد احمد علي شهد98169181842258023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعلي عزيز احمد حجي98170181841010013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيصالح الرزاق عبد الفتاح عبد الحافظ عبد98171181841054016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيالحميد عبد خضر مجيد لؤي98172201841035044

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن فليح نبيل تسنيم98173111842070026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيمشرف عطية عويد راكان98174171841363015

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين سامي الرحمن عبد98175171841024059

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان اسماعيل فارس شهد98176231842117097

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين مخصف هالل منتهى98177171842237222

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.8للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيخلف صبري سعد محمد98178171841023235

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ياسين هاشم محمد98179181841074026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنات العفاف ثانويةالدين صالحاحيائيمحل ابراهيم وليد ايه98180181842251003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد يوسف يعقوب يوسف98181111841054020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيهللا عبد محمد جاسم نبيل98182131841244014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين دمشق اعداديةنينوىاحيائيحسين هاشم احمد اسامة98183171841160008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسون هادي محمد علي98184251841044152

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح محمد عامر مريم98185111842110087

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيفيحان عبد حميد الحكيم عبد98186191841040043

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيرجب هللا عبد كريم هللا عبد98187171841077038

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن نور مرتضى هللا عبد98188181841006053

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي جواد عمار نور98189181842351012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية العربي الفجر ثانويةنينوىاحيائيالعابدين زين علي صاحب علي98190171841354011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيداود محمد ثائر هديل98191171842296166

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحاحيائيشهاب ياسين الناصر عبد ساره98192181842237017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات الموفقية ثانويةنينوىاحيائيالياس الرضا عبد عدنان ليلى98193171842269020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد شكر الرزاق عبد فاطمه98194121842082023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد محمود عكاب حسن98195171841046011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد عزيز حمد ضياء98196171841076004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيراضي اكريم رحيم حسين98197231841198005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيمحيسن خليفة حماد المنعم عبد98198311841008019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجياد لفته هللا عبد علي98199101841019092

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيحامو محو يونس الرحمن عبد98200331841021014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيسليم محمود ابراهيم ايهاب98201171841161031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.9للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد حمدون محمود مصطفى98202171841011341

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكاحيائيموسى رضا علي الهدى نور98203201842125024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيفتاح عبد هللا وعد واجدة98204171842357263

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمحمد غانم رسول زينب98205221842209088

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود حسن محمود السالم عبد98206101841041043

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيصالح احمد وليد عبيدة98207171841015120

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعبو احمد محمد صالح98208171841003079
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيظاهر عزت سعد غفران98209171842231213

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد صالح محمد رويده98210201842180037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيفرخ محمد جاسم ايهاب98211191841011030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحنوش مصطفى انور هاجر98212171842233182

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىاحيائينايف سلطان وليد سالم98213171841057002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات زينب اعداديةنينوىاحيائيجدوع نجم هاشم اسماء98214171842285012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيفرحان حميد محمد ليث98215171841023211

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيسلطان محمود ياسين ابراهيم98216171841177001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيعظيم حمد شيت العظيم عبد98217181841053021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسين محمد حمزه نهى98218231842090258

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيجرجيس محمد ثائر ابراهيم98219171841017002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيصالح فاضل احمد دانيه98220331842040048

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعزيز طاهر كاظم البنين ام98221221742178005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائياسود صالح محمد العزيز عبد آيه98222331842040010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.8االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائياحمد ابراهيم خليل رؤى98223171842233073

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحسين علي احمد تقى98224191842188031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمحمد الكريم عبد زياد إبراهيم98225171841026001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيربيع صالح عامر سبأ98226231842095047

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسن فرج ابراهيم محمد98227171841003162

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيخورشيد كامل علي حسين98228211841012016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسين عبدهللا خلف طالل98229171841003091

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيناصر جبار حسين تبارك98230241842138006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيجمعة علي ابراهيم خليل98231181841036029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبود كاظم ثامر غاده98232231842109144

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيكاظم سلمان شعالن منار98233221842203099

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين االثير ابن ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد احمد باسم شريف98234181841008008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائياحمد غازي عبدالحميد اركان98235191841067015

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيخالد عيسى احمد صهيب98236171841024053

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيبشير عثمان عادل عثمان98237171841017174

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جابر حاتم حسن98238241841017013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيحمادي محل حسن يونس98239171841161168

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيفتحي الهادي عبد نوفل عمر98240171841024085

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيفريخ عليوي حسين علي98241241841208018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيجابر حمد قاسم ضياء98242231841186006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0المختلطة الفالح ثانويةبابلاحيائيمحمد حمادي احمد محمود98243231841198029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعثمان خضر فتحي خضر98244131841227002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.4للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيايوب احمد هيثم حسن98245171841011088

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرشيد صالح مهدي صالح98246121841031075

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعلي مصلح الحكيم عبد ابراهيم98247181841004007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحاحيائيصقر حسين صالح مروان98248181841013009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات بادوش ثانويةنينوىاحيائيمحمد سلطان أبراهيم رحاب98249171842311005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحامد احمد هللا عبد يونس98250171841350190

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الرحمة ثانويةاالنباراحيائيسليمان حمادي عباس عمر98251191841055002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائياسعد خلف سالم اقدس98252191842151006
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيطابور مجيد المنعم عبد ليث98253171841042038

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم الياس باسم98254171841080050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيخضر الرزاق عبد حميد اميره98255171842277026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجالب عزيز كريم باقر98256221841093016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعبيد طاهر عدنان علي98257221841023062

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائينذير سامي محمد مشتاق محمد98258171841016122

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيهادي هللا عبد عامر قمر98259231842086073

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيهللا عبد احمد سعد سما98260311842047104

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيحسين محمد ناصر علي98261211841282047

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرتضى محمد جبار ليال98262251842062595

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيخضر حسن صالح علي98263181841037030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم عيدان هايس احمد98264181841042002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحاحيائيعبد روكان سنان مصطفى98265181841015033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين االماني ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم ابراهيم وضاح98266181841102029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيجدعان ياس حمد ميسر98267171841363050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيوسمي سعيد طارق اياد98268191841060004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىاحيائيكصب محمد هللا عبد الرحمن عبد98269171841053011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائييونس الدين عز عمار مصطفى98270171841143124

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيميزر حسين جبار براء98271231842131006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيمحمد اسماعيل حقي شهد98272171842266039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيسليمان امين محمد العزيز عبد امين98273171841011059

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيعاتي هللا عبد مردان فواطم98274221842109062

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىاحيائيجمعة فتحي هللا مد احمد98275171841206002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيالعزيز عبد الغني عبد اسامة عمر98276171841186062

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر كعيد محمد جاسم98277241841012005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيجاسم حمود ياسين غيث98278171841049071

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين القبس ثانويةالدين صالحاحيائيالجدعي احمد امجد الرحمن عبد98279181841131021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيحسن علي حسين هللا عبد98280211841034028

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0خارجيوناالنباراحيائيصالح مدهر خلف موسى98281191841400005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيخليل احمد قحطان مصطفى98282171841028252

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيمنحوش محمد قاسم فالح98283221841017052

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيمطير عبد نجم مصطفى98284221841027030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحسين محمود شاكر زيد98285171841008070

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائياحمد سالم الغني عبد اهله98286171842231038

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيرشيد عيدان رضا زهراء98287241842157003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيخليل حميد علي ابراهيم98288211841009007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائياحمد محمود خلف محمد98289311841001039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيجاسم حمودي سامي زهراء98290261842104041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعجمي راهي متعب عبدهللا98291251841007136

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيكيطان شعالن قيس الرحمن عبد98292111841032030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات االقصى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل ابراهيم مدحت شهد98293121842130021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائياحمد علي خميس رسول98294191841011044

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود محمد قاسم آمنه98295181842240007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيعبد حسن فراس مياده98296181842161043
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد ابراهيم مجيد رنا98297181842172026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين التقدم اعداديةاالنباراحيائيعبد فهد عسل محمد98298191841062039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد ابراهيم هللا رعد محمد98299171841177007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحوران محمد جاسم ليث98300121841029021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيخضر الياس فالح احمد98301171841080025

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيخضير صادق خالد سهى98302211842136050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعاصي لطيف رحيم لطيف98303111841025062

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح الرزاق عبد صادق اسعد98304111841025007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيمانع نايف ابراهيم تبارك98305231842094011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم حاتم بدور98306181842242024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائياحمد هادي حسين أيه98307181842176013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيخضر احمد محسن احمد98308181841054004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيطه ياسين ياسر عمار98309171841026175

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائياحمد مطلك رمضان احمد98310171841166002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيلفته حمزه هللا عبد محمد98311231841042103

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيزغير هادي سالم سجاد98312261841012043

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعبد صايل صالح منتظر98313241841203198

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحسون ليهوب احمد عباس98314241841207156

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحبيب موسى محمد حسين98315251841031239

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهيل حسن صالح نعمة98316111841054018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعليوي جميل ابراهيم نمارق98317121842106086

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيعلوان مخيف احمد محمد98318231841051084

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد الرضا عبد محمد زينب98319181842275046

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحمد سليم حسين ساجده98320181842247019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةالدين صالحاحيائياحمد عزاوي محمد معاذ98321181841072011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيعمر حمادة جرجيس بالل98322171841042006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيقلي حسين علي ايالف98323171842261014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعليوي مسعود خميس فاتن98324121842108045

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيعثمان حازم بشار عمر98325171841143081

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيفرحان شعير علي مها98326231842271273

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيفهد جبار عثمان رائد98327211841229013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد حسين عايد أحمد98328241841008002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد هالل علي حسن98329171841363013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيحسن عيسى محمد محمود98330181841067067

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيخلف هراط ابراهيم رقيه98331181842176040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيبدر عبد كريم مسلم98332221841040087

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خلف اسود عامر98333171841042018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعزبه حمد صباح عمر98334171841027096

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين عوينات اعداديةنينوىاحيائيهزاع دهلوس شاهر علي98335171841111012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيحسين جاسم حسين احمد98336171841067010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي هللا عبد عصام عمر98337181841039020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد ياسين مصطفى98338171841026311

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيابراهيم علي احمد رانيا98339171842321087

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسن احمد سعد علي98340171841003126
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعبوش حسن شعبان عالء98341171841161087

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل جاسم مرتضى98342231841183044

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيحسين يعقوب صالح احمد98343171841020007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم جياد حميد محمد98344101841041069

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيجابر عجيل هادي ايمن98345121841020022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم اعبيد حسن احمد98346181841053006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير مطر الهادي عبد هللا عبد98347111841024017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات القادسية ثانويةنينوىاحيائيمحمد غانم جمال منار98348171842299093

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيخلف مزبان رؤوف رافد98349191841014019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى عبدالوهاب عالء عبدالوهاب98350131841030055

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيعبد علي محمد فواز محمد98351171841008216

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين نينوى ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد اسماعيل بشير احمد98352171841207002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائيصالح ابراهيم ابراهيم زهراء98353171842236037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعليوي حتي كاظم فرح98354261842250196

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيجاسم دلف موسى زهراء98355231842126039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيداؤد سعيد محمود مصطفى98356171841020130

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعودة شباط راسم سجاد98357241841005063

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد علوان عدنان مسلم98358251841031780

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسين شيخو حسين ابراهيم98359331841070003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيصالح سميط حسين حيدر98360181841036027

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغني مرزه حسن زينب98361251842062331

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيشلوح عباس حامد حسين98362231841006029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيطه ياسين مؤيد زياد98363121841020040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان عون عبد حميد نور98364241842080111

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيفجر زغير حسن علي98365241841006041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيجاسم حبيب محمد عادل98366231841186008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيروكان احمد شريف حيدر98367191841041016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكاحيائيخلف حمد حسين حمد98368201841029002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصليبي مجيد حاتم الكريم عبد98369191841001050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيحمد هللا عبد نجم هللا عبد98370191841029025

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل جبوري حيدر كوثر98371101842093029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعواد خلف عامر الحكيم عبد98372101841013058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيملوح عطشان رحيم مقتدى98373251841016071

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد غربي محمود ايوب98374111841020011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيجبر محمود مهند صفا98375311842054064

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.7للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائيخلف الدين نجم حسن علي98376201841399029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.5للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائياحمد اسماعيل حازم مصطفى98377171841212051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد ابراهيم أزهار98378171842286001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيعيدان ضايف ريسان سجاد98379221841039047

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيحسين صالح ابراهيم خليل98380191841020019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيعلي قاسم احمد محمد98381171841059039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائياحمد عبدهللا فرحان عبدالرحمن98382171841106003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيفارس حسين خلف حنين98383171842280077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيخطاب عيداوي بنيان مصطفى98384171841005170
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحمدي محمود محمد زينب98385171842231128

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعباس الحسين عبد قاسم حسن98386271841002052

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيخلف امين جمعه اياد98387171841018052

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين تويم ثانويةنينوىاحيائيخلف ياسين علي يونس98388171841197034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلاحيائيخالد منصور طالب عمر98389311841008022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيصالح مهدي حسين سجاد98390211841217008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيمزهر عبد طالب صفاء98391241841019019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيجمالي ساجت كامل علي98392251841012077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيهيدي الكاظم عبد حسن علي98393251841004033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمرزه علي عبد احمد سجاد98394251841122090

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد صالح محمد98395171841351156

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائينصيف الواحد عبد فيصل دعاء98396211842099030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حسن فالح سيف98397181841004041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيمهاوش خليفة نجيب الرحمن عبد98398191841053026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيمهدي صالح ضياء مؤمل98399211841211007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيعلي عباس علي محمد98400181841301004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد ثامر حمد رضوان98401181841036030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيالحسن عبد نجم فاضل ايمان98402181842275013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعاجل حسين ناصر محمد98403141841011113

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم خليل احمد الحميد عبد98404171841009068

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم محمد عوده حسين98405241841002023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيفرمان محمد علي مصطفى98406211841001051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس حسين علي احمد98407101841011013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيكاظم حسن مؤيد لقاء98408211842140166

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيصالح كريم رباح هله98409211842228008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطاحيائيثجيل شاتي شمران مصطفى98410261841043007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد ظاهر هاشم نور98411251842062703

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيزيدان اسماعيل سالم هشام98412331841001120

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين محمد عمران مجتبى98413231841019099

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد نجم زهير غفران98414251842100502

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات آشور ثانويةالدين صالحاحيائيمخلف ابراهيم خليل ايه98415181842243020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد عبد لقي ندى98416181842183049

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم نايف عبود معتز98417121841205031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيناصر حموده مسير غزوان98418221841042023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيابراهيم محمود سعود محمد98419191841007155

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعلي عباس خميس محمد98420191841011123

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيصالح محمود محمد سفيان98421171841084040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين برزان مجمع ثانويةنينوىاحيائيصالح احمد علي يونس98422171841106012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائينايف سلمان غانم مخلد98423221841001168

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد صاحب جواد صاحب98424241841070014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيبالو الحسين عبد علي حسن98425231841007021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيعلي ساجت نذير حسين98426231841186002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيمحيسن فاضل محمود ضفاف98427231842128032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد محمد ياسين فاطمه98428101842095048
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيازعيل راضي حافظ حسين98429261841027034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيبندر مكطوف ناظم علي98430261841010108

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمغيض كاظم قاسم صفاء98431251841045038

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمة حسن سالم محمد98432111841009032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيسطاي نصر محمد سجاد98433321841045009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائييوسف خليل نايف علي98434121841020088

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيبوهان نشيد عباس ايثار98435221842323024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيموسى شمسي احسان عثمان98436191841020033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيحميد خليل ادهم عادل98437211841055016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيعلي صالح محمد غفران98438171842237197

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحمصور جهاد نايف ضحى98439171842251127

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلاحيائيعلي ساجت نذير علي98440231841186009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين عادل محمد98441231841183041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0المختلطة االمارات شهداء ثانويةاربيلاحيائيمحمد ابراهيم سامي معتز98442311841064009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيمحمد جواد محمد مصطفى98443261841026047

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيجراد هللا عبد كريم أيوب98444101841155002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيفارس صباح صبار قاسم98445261841012105

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي جواد وليد محمد98446101841020155

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات شايسته ثانويةاربيلاحيائيحمد ناصر محمد ساره98447311842039016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسين هندي علي مقتدى98448281841001121

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيعاجل كاظم محسن مرتضى98449241841074034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح احمد خليل ميس98450121842106079

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعلي هادي صالح مريم98451211842107049

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيمحمد محمود عالء لبنى98452211842094073

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسرور مطر شياع مرتضى98453141841018139

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيمجيت مطلك جمعه سمر98454181842258022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان عليوي سامي فؤاد98455261841001128

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيشويل خليف رزاق يوسف98456221841036216

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيعيسى حويجه صالح الكريم عبد98457181841025018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم خليل محمد حيدر98458141841018051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيكريم الحسين عبد عالء ايه98459271842144008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمظلوم كاظم علي محمد98460141841018128

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيشريمط فهد صادق عمر98461191841029030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين برطلة اعداديةنينوىاحيائيحسين جهاد ابراهيم سجاد98462171841067026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيمحمد هللا عبد ابراهيم احمد98463171841040001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيغضب مطرود الرزاق عبد زينب98464271842057074

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيبجاي زغير رزاق محمد98465221841003212

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيزويد مالك محمد امير98466231841066005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيعبود والي زيدان مرتضى98467241841208023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيجبار عبدالحسين صاحب مصطفى98468231841019119

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيشمران الشهيد عبد الجبار عبد زينب98469231842109109

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيحميدي نده رحيم امجد98470171841020017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيحمادي سعيد نوري عمر98471171841001109

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد نجم محمد حسين98472251841010048
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير راضي مخلد اكرم98473111841026021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح عمار نور98474121842123013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيحسن عباس حمزة حسن98475211841030015

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيسليمان طارق زياد يسر98476211842098112

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة626.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيعلي محمود شكر محمد98477201841003063

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.4المتميزين ثاتويةواسطاحيائيعون حميد كركان منذر98478261841040042

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياسماعيل محمد باسم كوثر98479211842097085

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيعبيد مشرف هيثم ليث98480191841029034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائييوسف عطيه حسن احمد98481181841067004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيالمجيد عبد هللا عبد بشير الحكيم عبد98482181841036041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيالرزاق عبد مجبل هللا عبد ضاري98483181841145018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيابراهيم سالم اكرم ايمن98484171841364011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمصطفى علي محسن حسين98485171841364016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم احمد رند98486131842116010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيابراهيم دوالب باسل صهيب98487191841015035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين سروال تل ثانويةنينوىاحيائيسلطان خلف صبار محمود98488171841057007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيخلف حسن مثقال رياض98489171841104025

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات المربد اعداديةنينوىاحيائياحمد سعيد محمد ادريس شيماء98490171842291127

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيفرج حنون محمد الرحيم عبد98491221841039069

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيمحمد عطية العزيز عبد سعود98492171841024048

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيطوينه حاتم رحيم مرتضى98493241841063033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيكريم نعمه عامر ياسر98494231841042118

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيسدرة محمود حميد حيدر98495211841013035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيعويد ابراهيم محمد ابراهيم98496311841001004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيجياد عذاب حمود غازي98497241841011059

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن حمادي ابراهيم اسماعيل98498111841025008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيمحمد عباس خضر محمد98499211841055034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعلي احمد الوهاب عبد ميقات98500211842121088

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائياالمير عبد الفتاح عبد حبيب زهره98501181842238010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمزراك مصلح خضير ميساء98502191842217108

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكاحيائيطه محمد صالح فاطمه98503201842172032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيحسن يادكار مجيد عبير98504211842135067

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائياحمد شهاب ابراهيم ساره98505201842102046

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكاحيائيخلف يوسف غازي يوسف98506201841067046

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجياد بداع محمود محمد98507191841007164

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين البرغلية اعداديةنينوىاحيائيحسين عالوي صالح شاهين98508171841114010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائياحمد عاصي نواف فرحان98509171841103072

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعباس سالم نزار اسد98510181841141007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيحسين صباح الكريم عبد سلوى98511171842283075

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيعلي عبيد علي حسن98512171841013023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيحمد هادي فتحي زينب98513171842230104

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن حسين علي ايمان98514171842232062

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيالياس قاسم وعد اسراء98515171842232037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الكسك ثانويةنينوىاحيائيعبدهللا احمد عبدهللا محمدتقي98516171841116041
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيمحمد يونس ثامر يونس98517171841143148

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيشغدول دعاج علي عباس98518241841005081

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيجبار طالب االمير عبد حمزه98519231841065009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيسعيد خالد رعد محمد98520161841089060

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم كيطان مروان98521211841011082

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيمجيد حسين علي احمد98522211841007007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيهريبد حسين رياض هدى98523241842117119

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد عبد باسم مهند98524251841031876

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعلي عبيد جبار محمد98525231741027050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلطيف الكريم عبد نوفل سروه98526121842106050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة624.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيغربي هالل سامي معتز98527191841052058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.6للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيخليل محمود ابراهيم ريم98528171842357104

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد بنيان شمال بكر ابو98529101841205005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيعبود محمد يوسف هدية98530201842036009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيهللا جاد فاضل محمود فخري98531181841145028

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي محمد جاسم مخلد98532181841277034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي علي رضا محمد حيدر98533181841006036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم منصور يقين98534201842106068

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0الثانية المتميزات ثانويةنينوىاحيائيمحمود العزيز عبد اللطيف عبد تقى98535171842318021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيحامد صالح محمد هشام98536171841364066

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذياحيائيمزبان كامل نعيم مصطفى98537221841367020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيحسين صالح خليل ابراهيم98538191841054001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد ابراهيم الصاحب عبد طه98539141841022030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الحود ثانويةنينوىاحيائيمحمد هزاع علي مروان98540171841040022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائييونس احمد ايهاب همام98541171841016137

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيخالد حازم ثوبان محمد98542171841143102

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيابراهيم عبد شاكر علي رسل98543241842077028

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيساجت ناوي حيدر حسين98544241841010030

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان عزيز جبار مصطفى98545241841065016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسون لفته رسول مسلم98546241841203185

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيمهدي صالح هيثم محمد98547211841062034

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيعباس سلمان ناطق عباس98548211841007029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةديالىاحيائيجمعة رشيد احمد هدى98549211842245020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيحمد احمد شهاب احمد98550211841229001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيهاشم موسى راضي دالل98551261842163008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيكاظم حسن محمد تبارك98552261842120044

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيشهاب فاضل المجيد عبد عائشه98553111842070075

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيجليل خلف ازور فاطمه98554181842186040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة623.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيمحمود حسن جبرائيل ابراهيم98555201841303004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيحسين ابراهيم خليل سفيان98556201841205013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخليل ذياب محمد شهد98557211842121065

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيحسون علي سليمان عمر98558181841036069

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد صالح محمد حسن98559181841025010

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيفرحان هللا عبد جبار عمر98560191841026060

2889 من 2240 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيناهض حسن سالم يحيى98561221841216018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنباراحيائيغربي سليمان عايد محمد98562191841360019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائياحمد عزيز ابراهيم مصطفى98563171841026296

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيعلي شيت محمد احمد98564171841027018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمود عزيز سلمان بنان98565171842268025

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمحمود علي الغني عبد نور98566171842232304

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيحسين حمان بسام محمد98567171841009100

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيعلي حميدي اللطيف عبد عمر98568171841026188

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيمنحوش محمد قاسم بدر98569221841017011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيمذود كاظم حمزة عماد98570241841021029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجابر محمد علي حسن98571241841074006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمظلوم كاظم ثائر الحسن98572231841005016

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيشالل هللا عبد كاظم بالل98573231841031022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيحسين علي هادي علي98574231841181038

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيراشد احمد طه ياسر98575211841005136

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيحسن كاظم حسين محمد98576211841052056

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيجدوع خلف جلوب محمد98577211841272128

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسعيد هاشم طالل محمد98578211841272135

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخاحيائيسند علي عزيز ليث98579111841152018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيعجيل ديوان محسن حسين98580231841029009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيشنيور مشعان احمد فايد98581291841016040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة622.0للبنين بيجي اعداديةالدين صالحاحيائيمنهي خلف رافد حافظ98582181841007004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيمحمد مصطفى جمال نبأ98583201842395117

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائياحمد علي الستار عبد ساره98584211842135050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكاحيائيجوامير فائق يوسف هارون98585201841311063

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد عبيد سعود نزهان98586181841004106

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائينصيف حميد كريم ياسر98587201841048215

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائياحمد حماده جاسم محسن98588181841065021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيمحمد جمعة قنبر صدر محمد98589201841017026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعزيز حميد عادل منتظر98590221841018076

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائيصالح عبد طلعت شهد98591171842316051

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذياحيائيخليف جبر كريم بسام98592221841253002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيحمادي عدنان علي مريم98593171842289148

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيمريان عبد علي حسن98594221841034004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيذنون سعيد ثائر مؤمن98595171841017225

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين القصر ثانويةنينوىاحيائيغثيث حنوش فاضل طالل98596171841205004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمود حازم مازن براء98597171842231057

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عكموش علي محمد98598241841029077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيفيوح خشان جابر صفا98599231842095058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيزيارة كاظم ليث غصون98600161842381082

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيطه الكريم عبد اياد سيف98601211841007026

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيخلف جوامير سعد سحر98602211842290027

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيمحمد مزهر ماجد الحسن ابو98603261841050001

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم صيهود االمير عبد رضا98604241841018032
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيخليل علي ميزر احمد98605331841021005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحسن العزيز عبد عقيل كرار98606231841009080

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائينايف هللا عبد مثنى حارث98607111841025013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيخليل محمد الرحمن عبد آيه98608321842020007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحمزة حسين علي جاسم98609251841150071

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحسين شهيد علي عبد محمد98610251841150342

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي احمد قاسم اطياف98611121842083004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة621.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيصادق حسين صباح ريم هه98612201841312088

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائياحمد مصطفى جاسم ايمن98613201841025011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسين رضا محمد نزار فاطمه98614251842108188

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيعلي هللا عبد نجم مثنى98615201841020139

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيخلف صالح مهدي حسن98616181841036022

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيعبد حميد خلف محمد98617201841058039

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائييونس حسين احمد عمر98618171841351114

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيوسمي سعيد طارق عبدالصمد98619191841060018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0خارجيوناالنباراحيائيعبدالجبار العزيز عبد صبحي ساري98620191841400003

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيخمام رحيل خلف مخلص98621221841021097

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائييونس محمود محمد محمود98622171841018245

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيهللا مال عزيز صباح علي98623231841038063

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيحميد صالح محمد فراس98624171841076006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحسون حمزه احمد كرار98625231841033077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيعلي عبد ناصر سالم سيف98626231841199008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيجواد كاظم اياد عباس98627261841005047

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيجاسم كريم علي حسين98628261841011040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيمحسن ناجي كاظم علي98629251841008098

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر هادي علي مرتضى98630111841025073

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة620.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيمحمود حسين ابراهيم زكريا98631201841025026

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة680.0للبنات العلياء ثانويةكركوكاحيائيعلي احمد حسن عهد98632201842127031

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة667.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيبشو محمود حسين شروق98633201842102051

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة666.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمصطفى حسن علي عمر98634201841002036

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحبيب محمد علي عماد98635111841203089

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة661.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكاحيائيعلي سعيد علي رحمه98636331842020007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة660.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيحماده حسن محمود تمارة98637201842111013

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة659.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيمخلف علي عبد عمر98638171841001104

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة658.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلاحيائيعلي محمد جاسم علي98639311841001023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائياحمد مصطفى وليد صهيب98640171841018106

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة657.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيابراهيم كاظم هاني اميره98641231842124005

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيعباس حسن محسن وليد98642231841167030

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحيميد جاسم حسين قيس98643211841005090

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة654.0للبنين األولى الكويت ثانويةاالنباراحيائيفهد صالح سامي عماد98644191841314018

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة652.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيصالح ابراهيم حسين ليث98645201841035045

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيداود سليمان احمد يوسف98646201841259217

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيفتحي حسين فتحي كنعان98647171841007122

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة651.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيبالك خرباط قاسم حيدر98648251841012037

2889 من 2242 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة650.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيأمين صابر محمد ابراهيم98649201841048004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيعلوان صالح علي برزان98650171841018057

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد المنعم عبد محمد شهد98651171842296105

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيمرهش ظاهر عماد الهادي عبد98652231841031068

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائياحمد سلمان احمد عبدالماجود98653171841162073

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمحمود محسن محمود حسام98654171841144033

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيطالل هادي محمود مصطفى98655191841083023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعواد ياسين هاشم زينب98656241842121114

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة649.0للبنات االهلية ثانويةالنجاحكركوكاحيائيسعيد جمعة سبتي نور98657201842178007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيمجيد هللا عبد خورشيد محمد98658201841315008

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد عواد عامر محمود98659171841008235

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد محمود يوسف98660171841018273

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيطعمة شهيد صالح احمد98661231841252004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيمحمد ابراهيم هللا عبد احمد98662201841048015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد احمد عامر مروان98663111841026138

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمبارك كاظم الخالق عبد فاطمه98664161842383156

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيابراهيم يوسف نور محمد رقية98665171842261031

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائياحمد صالح علي حمده98666201842114017

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيعلي سلمان محمد احمد98667201841008009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم حسين حيدر98668231841071013

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيمحمود الحميد عبد عثمان محمد98669231841051088

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعلي فؤاد احمد اوس98670171841028041

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة646.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حسين مهدي حيدر98671231841006055

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.6االولى المتميزات ثانويةنينوىاحيائيحسن عباس ناطق زهراء98672171842233094

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.3للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيمصطفى عمر هدايت هبه98673201842116039

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيكريز جزار عجه محمد98674241841152034

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبد طعمة جبار كرم98675231841252126

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحمد نعمة حسين ايات98676231842115012

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيفتحي هاشم عصام الرحمن عبد98677171841020054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائياحمد علي حسين دياري98678201842331060

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيعلي صالح علي محمد98679171841076008

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن حميد شاكر محمود98680101841009047

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد ويس حاتم98681171841007029

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيصالح هللا عبد نريمان ريا ده98682201842347006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيحسين سعيد محمد حكمت سهى98683171842237164

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة645.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيشريف طعمه علي ايالف98684201842109011

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيجاسم علي فياض بحر98685171841018055

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات البتول ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم عالوي جوامير زينه98686181842175004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيضيدان أحمد طه أحمد98687201841239003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيسليمان احمد خليل ثامر98688201841005015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعبد هلوش حسين يوسف98689171841028289

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهين منجل غانم امين98690101841041012

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيسليم جمعه رمضان حيدر98691311841006014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيبشير سالم نواف علي98692171841017189
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمصطفى اسعد يوسف ديالن98693201842160017

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيمدري جوامير ياسر الرحمن عبد98694201841030036

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائياحمد عارف الرحمن عبد المهيمن عبد98695201841009032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيحسن فيصل جالل ايمان98696171842231040

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيعبد خضر عبد محمد98697171741003176

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة643.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياحمد هللا عبد وليد احمد98698331841001016

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيحسن محمد مقداد مؤمل98699221841026036

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيسلطان هللا عبد السالم عبد ساميه98700171842357141

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائييوسف حسن صالح زينب98701201842101013

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكاحيائيعمر خطاب عواد علي98702201841036026

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينهير شمال باسم ريتاج98703251842062244

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيعواد حجري خلف برزان98704171841028050

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحسين ابراهيم اسماعيل احمد98705171841080007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىاحيائيعبد الياس ثائر احمد98706171841076001

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجيثوم علي عبد حسن ايوب98707251841122034

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة642.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيسمير ذنون فتحي ابراهيم98708171841013001

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائينجم حسن محسن رفل98709171842302065

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد سليمان هللا فيض ري به98710201842334053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيمصلح زعيان بدري مهند98711201841022090

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيحسن صابر ابراهيم انجي98712201842148002

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد نوري خالد محمد98713241841011073

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمراد عبدي محسن صالح98714171841080099

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد حسن سالم فاطمة98715121842118071

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيلطيف عبيد حسن احمد98716211841054006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيالعتوك علي خليل مصطفى98717171841028248

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيرضا حسين خليل شهد98718201842137024

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكاحيائيابراهيم علي محمد نور98719201842141044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائينوار سعود غانم كرار98720231841017130

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيمحمد فهاد نجاة بالل98721201841307015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصالح خلف محمد احمد98722201841259016

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيذنون ياسين عبد محمد98723171841144152

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيعلي حسن علي حارث98724211841033012

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيخلف هللا عبد صالح شهد98725211842290029

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيشاطي غضيب جواد زهراء98726261842089043

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيدرج حياد غانم احمد98727101741026023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة640.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيرشيد مقداد ايوب حسن98728171841028067

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعليوي سلمان ناهي جعفر98729221841084009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائييوسف خان كاكه صابر حياه98730201842342020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائينوري نشأت اتيال مالك98731201842395107

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكاحيائيجمعة محسن هللا عبد دنيا98732201842253001

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيمحمد جمعه محمد علي98733201841006032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيمصطفى شكر جنكيز براءة98734201842106020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الكسك ثانويةنينوىاحيائيعلي حسين زيدان فرحان98735171841116031

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلاحيائيالرحمن عبد محمد أحمد أيه98736231842150001
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيحبيب حسين ياسين عذراء98737201842160034

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيالوند نذير ابراهيم الرحمن عبد98738171841080114

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيشهاب محمود رحيم الرحمن عبد98739201841048084

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمود معيوف يونس محمد98740171841007146

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة639.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيابراهيم خليل شاكر اكرام98741201842137005

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم وليد فرح98742201842139075

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين تازة اعداديةكركوكاحيائيحسن صادق سزر حيدر98743201841018007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائياحمد عثمان برجو ش دلَكه98744201842333020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيجالل طاهر محمد ماهر احمد98745201841259014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد شالكه عباس صفاء98746161841110008

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيفرج حسين طاهر حسين98747201841303041

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيشريف صديق صمد ايالف98748201842340019

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المكوك ثانويةنينوىاحيائيمحمد حامد عبد احمد98749171841051004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيسلمان طالب حامد طاهر98750251841015016

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمهدي يونس عادل هللا فضل98751251841007182

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيعباس محمد باسم علي98752321841045018

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيكسار خضير رحيم مهيمن98753321841040029

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين يحيى زبير98754171841001054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيعيد احمد الياس احمد98755171841162004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيحكمت نجدت سامان محمد98756201841303106

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمهدي بهجت نجدت علي98757201841001126

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيكاظم احمد وليد احمد98758231841022006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيحماد السالم عبد احمد فاطمه98759201842118113

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيغازي شالكه حامد عالء98760241841035048

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن حامد يوسف98761181841035151

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيمولود محمد رضا علي98762201841017017

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمدي مضحي شاكر احمد98763101841011009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة637.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيحسين نجم حمد مها98764171842046030

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيحبش حمد محمد خضيري98765171841144049

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود حميد شهيد زينب98766231842088165

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كتاب امجد فاطمه98767231842271225

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيسعيد صالح سالم ايوب98768201841302041

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيقاسم علي حسين ايمن98769171841028044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حسن ماهر حسن98770251841031162

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطعيمه ساجت علي احمد98771251841031049

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جعفر محمد98772251841122174

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد الكاظم عبد علي بنين98773251842097019

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين الصادق اعداديةقار ذياحيائيياسين فاضل ابراهيم ياسين98774221841070025

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكيطان شكاحي رمضان حيدر98775221841053033

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائيعواد سرحان محمد سمر98776191842229030

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحمد عوده مهدي سجى98777311842047101

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيشلص كاظم ماجد الهدى نور98778261842104116

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيصدام حسن مزاحم عباس98779241841029049

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة636.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيسمير ذياب فرحان يونس98780271841034085
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمد سعيد نذير علي98781201841259106

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيعنون جاسم محمد منذر98782171841009133

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي شكور محمد شيماء98783181842182073

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيوهاب محمد محمود عمر98784201841009038

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيسعيد حسن حمد حسن98785201841003016

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيسليم مخلف هالل ليلى98786201842137029

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيخلف علي ضياء فيان98787201842121042

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائياحمد محمد جمعه اسماعيل98788191841019014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمد عمر محمد98789211841009151

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائيسليمان عباس فهد سهاد98790311842043020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيوناس مطر حسين حيدر98791241841030009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيناصر محسن مجيد مصطفى98792241841010128

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيمطرود الزهره عبد كاظم حسين98793241841025006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيشاكر حمزه رياض سيف98794231841055017

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيحسين محمد سلطان سفيان98795171841018095

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة635.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيخضر هاشم محمد سارة98796171842266036

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيخضر حمادي سلطان احمد98797171841027007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائياحمد خليل عمار نور98798201842282143

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيطاهر فاتح محمد محمد دابان98799201841309023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعبد عباس عدنان ماريا98800121842020053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيالهادي عبد احمد شهاب باقر محمد98801251841050028

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيصحن طلب جمال عمر98802181841067053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد مشعان نوري محمد98803201841001214

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة634.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم بسمان الرحمن عبد98804171841011140

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائييونس حميد محمود هناء98805171842305135

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات همسة ثانويةكركوكاحيائيمطر احمد شهاب االء98806201842157004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيغدير سلمان رعد احمد98807201841008004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيناصر صالح عمار حميد98808171841018069

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيهش جاسم قاسم تبارك98809231842089032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر احمد يوسف98810171841350186

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين المربد اعداديةاالنباراحيائيخلف عبد اسعد الرحمن عبد98811191841056018

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد خليف مخلف محمود98812191841287044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف سلمان حسن هللا عبد98813101841017045

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة633.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعسكر مجيد صباح عباس98814251841012055

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمسير صبحي يوسف هللا عبد98815171841026157

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحسين هللا عبد محمد حسن98816171841350039

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيكريم سعيد شريف شيرين98817201842138049

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين الكسك ثانويةنينوىاحيائيخلف محمد جاسم مسعود98818171841116044

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر جابر شمخي ياسر98819241841074039

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود حسن صالح هللا عبد98820101841041047

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعلي مخلف فرحان ليث98821311841024138

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيهدهود علي مشعان اثير98822311841024007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة632.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد سامي محمد سامي98823171841027043

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيجودة حافظ علي حيدر98824271841024022
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحمزه مهدي صالح مريم98825271842056239

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحنتو حنون ناصر علي98826201841005040

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0الخارجيونالديوانيةاحيائيخشان البوش العريس عبد احمد98827241841400006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيساقي موسى ايدن رؤيا98828201842148007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيخضير كيطان قاسم امجد98829231841051011

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيحسين خلف حكمت محمد98830191841020042

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيلفته رمضان هالل شهاد98831151841071112

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمود فرمان يحيى حيدر98832211841013039

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىاحيائيخضير جمعه يوسف ايوب98833211841244003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد شاكر بشير محمد98834101841020134

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة631.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم سالم علي98835171841026167

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات السالمة اعداديةكركوكاحيائيمولود زينل الستار عبد سارة98836201842155003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمطر حسين احمد شهاب98837171841351070

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىاحيائيإسماعيل علي حسين شهد98838171842298055

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيالساده عبد كاظم عامر علي98839241841002047

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبيد جاسم موسى شاكر98840231841252067

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيحمادي طه سطام محمد98841171841084081

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد سوادي ناجح علي98842251841122150

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة630.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد ابراهيم خلف نذير98843201841020184

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.8للبنين الثانية المتميزين ثانويةنينوىاحيائيخالد قاسم عمار يحيى98844171841212060

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيبديوي اعبيد دريول محمد98845221841023085

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكاحيائيحسن الهادي عبد زهدي نجوى98846201842148022

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيتوفيق مجيد حسن علي98847201841011026

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيدانوك غازي اياد نور98848201842180084

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم وادي كاظم حسين98849241841010040

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيعبد جاسب ديوان مهدي98850271841046058

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعيدان محسن عبد محمد98851111841151049

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيجاسم فرحان صالح مهند98852191841032041

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسين حسن هللا عبد98853181841035075

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيخضر ناصر هللا عبد عباس98854211841273014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائياحمد سليمان نشوان سعد98855171841103032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكاحيائيخطاب محمد الباسط عبد خطاب98856201841003020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين ماريا ابي ثانويةنينوىاحيائيوهب عبدهللا محمود محمد98857171841117020

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد احمد عامر يحيى98858111841026154

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين سامراء ثانويةقار ذياحيائيابراهيم الحسين عبد عالء احمد98859221841092003

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيمصطفى هالل داود احمد98860171841162009

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيسليمان حمد ياسر خطاب98861191841050007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعبيد صعب سعد االء98862211842143013

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد علي حاتم98863171841001032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيشهاب هللا عبد نجم بارق98864171841018053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة628.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيصبري سعدي عالء صبري98865191841011053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمد حسين حسن مصطفى98866201841001227

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائياسماعيل محمد عدنان االء98867201842344011

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيقنبر صالح عباس فاضل98868171841178071
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين حمرين ثانويةديالىاحيائيفياض جداع روكان الرحمن عبد98869211841205008

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيسلمان الكريم عبد خالد محمود98870211841023029

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة627.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم شاكر جابر احمد98871241841208001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة638.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيايوب مختار سامي سجاد98872171841364031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة618.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيسلطان احمد عبدال احمد98873171841177002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة595.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيعلي عبود عواد الحميد عبد98874171841144084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة592.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيحسين شعبان خالد هدى98875171842230198

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس محمد وليد رغد98876251842062207

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة565.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيإبراهيم هاشم بشار زينب98877171842403027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمود حمدي هيثم غيث98878321841060039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيشيت محمد الخالق عبد مازن رسل98879171842289061

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيرشو صالح محمد عمر شيماء98880331842040096

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةنينوىاحيائيعبيد سليم احمد محمد98881171841157061

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيخلف هللا عبد يوسف احمد98882171841024023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة512.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيالرحمن عبد مهدي صالح نور98883171842293082

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة491.0للنازحين صادق هاشم ثانويةكركوكاحيائيصغير نجم وجدي علي98884201841066012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة478.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيربيع حسين علي منتظر98885211841008073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة475.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيجاسم اخضير محمود كوثر98886171842242109

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة465.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيشريف محمود شاكر رعد98887171841364024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة463.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيشبيب حواس محمد سوزان98888181842145003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة463.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائيجاسم خضر احمد مهند98889171841103098

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة463.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائييوسف الجبار عبد محسن رقية98890171842267069

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة462.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيجرجيس احمد ليث احمد98891171841026036

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة460.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمحمود ادريس لقمان مصطفى98892201841001233

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة460.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد قاسم احمد98893171841003015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة458.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةنينوىاحيائيخضر جاسم بشير محمد ياسر98894171841352014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىاحيائيدخيل محمد ياسين نغم98895171842046033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيشهيب عيسى احسان ايه98896221842146008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيمطرود عبو رمضان اسراء98897171842289006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيتقي الدين عز هادي علي محمد98898251741001276

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيخضر يوسف ثامر غفران98899171842289124

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحاحيائيحميد حسين علي حسين98900181841074012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0للبنات القوارير ثانويةنينوىاحيائيسلطان محمد طارق حنان98901171842304013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائيعلي برجس احمد ريم98902171842075019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد رمضان الوهاب عبد رمضان98903171841018078

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد خضر محمود نها98904171842242136

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيقرياقوس نوح قرياقوس مريم98905171842244042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائيقادر الزم كمال فنار98906171842283091

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائياحمد محمد فتحي هاجر98907171842281199

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىاحيائيياسين الستار عبد رافد صفا98908171842319049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0المختلطة البرغلية ثانويةدهوكاحيائيعبد ساعد حميدي فائز98909331741009026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحميد احمد علي صالح98910171841005064

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيعلي حسن علي نداء98911171842317080

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيحسين غانم احسان ختام98912171842235063
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائيمحمد حسين جاسم سميره98913171842277130

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةدهوكاحيائيحسين حتو فارس فريده98914331742056004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيموسى مسلم ايوب حسين98915251741008050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيعلي عزيز جمال دعاء98916171842230065

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد ابراهيم عمر98917171841026176

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين القوش ثانويةدهوكاحيائيشمعون بطرس ثائر اندريان98918331841018003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحسين يونس حازم ريان98919171841012047

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيشهاب زكي محمد نبيل نبأ98920171842288271

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائييوسف القادر عبد ماهر نور98921171842289173

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىاحيائياحمد سالم ضياء الهام98922171842075004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد كنعان اسراء98923171842290021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد عبد الكاظم عبد مهدي98924101841015042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائياسماعيل مشعل تمار الرحمن عبد98925171841020053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيعزيز محل صباح الهام98926331842021002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيخضير حسين علي محمد98927171841003185

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائيشيبان محمد يوسف محمود98928171741009125

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيعبد محمد صهيب رغد98929171842302061

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيسلطان  عواد  سلطان  رشا98930171742264028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيعبد سالم ثامر تماره98931171842288071

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيعلي قاسم نوفل حذيفة98932171841186027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين تلعفر اعداديةنينوىاحيائييونس عباس فاضل عمر98933171841118021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمصطفى حسين مصطفى رشا98934171842231093

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىاحيائيمحمود صالح خالد مادلين98935171842305104

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية االوائل ثانويةنينوىاحيائيمحمد عمر احمد نورا98936171842268161

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمعروف ابراهيم كفاح ريام98937171842237115

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحاحيائيخلف محسن خلف رسل98938181842340010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات وانه ثانويةدهوكاحيائيحمود احمد عبدهللا ساهره98939331742046006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيسعيد هللا سعد علي حسين98940171841144039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد سعيد محمد جاسم سعيد محمد98941171841012111

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيمديد علي عبد نور98942171842230191

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمرعي ابراهيم ظافر غفران98943331842080060

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيكرم عباس اياد احمد98944321841010005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمحمد هللا وعد راكان شهد98945171842296104

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائيعمر محمد الرحمن عبد غفران98946171842263010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمد محمود ابراهيم ياسين98947201841259214

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيخليل غائب غازي علي98948311741063011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىاحيائيصالح سالم طالل افالذ98949171842238010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائيسعيد صبيح مدحت زينة98950171842262048

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائينجم حامد فالح نجم98951171741005200

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيعبد يونس نضير محمد98952181841277032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيحسين علي نافع فاطمه98953311842038070

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعبدهللا محمد علي ايناس98954171742280031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائياحمد زيدان فالح راكان98955171841170020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف السالم عبد علي98956171841024079
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيأحمد طارق زياد طارق98957171841001068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيحسن جبر معن امين98958171841011060

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمخلف عبد ثابت احمد98959171841028011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المركزية االعداديةنينوىاحيائيعلي محمد ابراهيم محمد98960171841002007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائيابراهيم مصطفى عدنان احمد98961171841016013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيعلي محروس محمود تبارك98962171842301037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيحميد مصلح ابراهيم أسماعيل98963171841042001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحميد محمد علي حسين98964171841008056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيمجيد العزيز عبد ناظم ربى98965331842040060

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىاحيائياحمد الكريم عبد علي ايمان98966171842283017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد مجيد احمد رغد98967171842290100

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيفرحان محمد سالم ذكرى98968171842251065

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيطه محمد ثاير احمد98969171841017020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد نشوان محمد98970171841018236

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيالقادر عبد حسين صفاء فاطمه98971321842029054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةاحيائيسالم محمود نشوان الرحمن عبد98972131841245003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيجاسم الياس صالح هناء98973171842280264

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيميدان كاظم جواد آمنه98974211842098001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىاحيائيعبد محمد  احمد  اسيل98975171742264004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائياحمد يوسف فوزي نور98976171842314112

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيالرزاق عبد هاشم بشار اميمة98977171842289015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيجاجو خامس ابراهيم خامس98978331841070039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيمحمد حازم سالم هللا عبد98979171841144091

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيحميد سعيد نوري محمد98980181741035073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيداود شريف محمد شامل نور98981171842294245

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد ياسين إبراهيم هاله98982171842403054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين المراد ثانويةالسليمانيةاحيائيخليفة بندر رياض اثير98983321841009001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0قيصري-  تركيا األهلية العراقية التميز مدارساالولى الرصافةاحيائيسليمان علي خالص دالل98984131842245003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائييوسف الغني عبد زياد زكريا98985331741001033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيسلطان احمد محمد احمد98986171841003016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد ذنون القيصر98987171841084014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيجمعه محمد هاشم اسامه98988201841058005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيابراهيم حامد ابراهيم مجاهد98989171841084076

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائياحمد يحيى مروان الحكم عبد98990171841005071

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائيسعود حميد محمود زينب98991171842290129

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات االندلس اعداديةنينوىاحيائيعلي الدين عز وليد فيان98992171842286297

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحاحيائيمشوح سالم شيحان ليث98993181841004077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيمحمد يحيى محمد هاجر98994171842231283

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيعبيد محمود نواف نبأ98995171842232285

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيعمير محمد  عبد  براء98996171842315035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةنينوىاحيائيخليف محمد عبدهللا محمد98997171841162109

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسن يحيى احمد98998181841067011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعيسى محمود حازم محمد98999171841351149

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين غربي اركبة ثانويةنينوىاحيائياحمد جاسم عزيز هبة99000171842166016
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيمحمد ابراهيم خليل رحمه99001171842237095

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيانطو بطرس الويس زوزان99002171842247028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد ظاهر مصطفى محمود99003171841020123

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيحميد محمود خضر ديانا99004171842317030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيخلف عبد غانم يونس99005171741005217

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيمرعي اخضير اعبيد فاضل99006171841018185

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيبحو سالم هيثم روبينا99007311842037007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيسامي علي حسين حارث99008171841012032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0نينوى-  النازحيننينوىاحيائينايف مجيد حسين علي99009171741502108

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات االمالي ثانويةاالنباراحيائيمفضي صالح عادل عذراء99010191842211030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيمحمد صالح طه ضرغام99011191841071035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيشهاب دانوك حماد محمد99012171841008197

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات التحرير اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد هاشم دعاء99013171842296053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيمجيد علي محمد قيس هللا عبد99014171841161082

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد خليفة هند99015171842280266

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصلح عيسى خالد محمد99016101841020137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود شاكر ماجد مصطفى99017171841012140

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المزرع ثانويةنينوىاحيائيهللا عبد حسن غانم شفاء99018171842177003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحسين حميد طه الحميد عبد99019171841005072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيمحو هاشم عزت سندس99020331842051019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات بحركة ثانويةاربيلاحيائييونس القادر عبد حازم دالل99021311842043007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيالعزيز عبد الرحمن عبد ثائر سهير99022171842294162

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيمنصور حسن احمد ليث99023171841080190

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائييحيى غزال طالل احمد99024171841015018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخلي حمو تعلو هادي99025331841070159

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىاحيائياحمد نوري محمد رضوان يوسف99026171841016145

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيمراد محمود ملحم قاسم99027331841070117

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيمحمد جاسم احمد منير99028201841020172

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيبهنام ايليا شامل لينا99029311842048014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيشرو نايف قطو خالد99030331841070038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيقاسم خليل يحيى اخالص99031171842357003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيصالح محمد عمار مهجة99032171742281196

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيعوض علي حسين روعة99033171842281078

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيخلف مراد بكر نسرين99034331842080074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىاحيائيمحمد محمود  فتحي جوهره99035171842315038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الثانية العراق ثانويةنينوىاحيائييوسف خلف رفو شهناز99036171842149008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياشويت رجاء هللا عبد منى99037171842237224

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضر حسن صالح ندى99038131842242017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذياحيائيعبود كريم حميد حوراء99039221842422006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيحسين علي خيري الدين نور99040171841005184

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين القوش ثانويةدهوكاحيائييوسف عزريا زهير جون99041331841018005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائيمتي بهنام امير رانيا99042171842244013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الهدى ثانويةاربيلاحيائيحسين مهدي صالح شهد99043311842056012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيمحمود صالح نواف سعد99044171841084038
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىاحيائييونس ذنون طارق محمد99045171741009117

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين بادوش ثانويةنينوىاحيائيناصر سليمان محمد ذياب99046171841170019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات بازوايا ثانويةنينوىاحيائيحيدر الياس غانم زينب99047171842303005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين هلمات ثانويةاربيلاحيائيحسن صادق عارف رعد99048311841006016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىاحيائيزيدان عبد حازم ايالف99049171842281040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيتوما يوسف جنان ريان99050171841147011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيعبو خالد محمد علي99051331841070100

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيمحل طالب مشتاق احمد99052191841043007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0المختلطة البرغلية ثانويةدهوكاحيائيحمد احمد شهاب احمد99053331741009002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيعزيز الجبار عبد محمود غفران99054171842280187

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىاحيائيجرجيس عبدالرحمن معن غفران99055171842321224

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىاحيائيمحمود بكر احمد محمد99056171841005135

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيمنصور داود باسم رنده99057171842364012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائينوري المالك عبد نوري احمد99058171841019018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات آوات ثانويةاربيلاحيائيعلي محمد خالد سجى99059311842044015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكاحيائيالياس رشكو جردو هيفاء99060331842064006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0ايسر-  الخارجياتنينوىاحيائيمحمد خضر ثامر دعاء99061171842403016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائييونس مؤيد نشوان امنيه99062331842040024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىاحيائيناصر سليمان احمد سليمان99063171741001035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىاحيائيعيسى ياسين الياس احمد99064171841084005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين زمار اعداديةنينوىاحيائياحمد مجيد اسود وسام99065171841103103

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيمراد الياس فائز رامي99066171841060028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة371.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيقاسم يوسف خديده خناف99067331842080035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة366.0للبنات القوش ثانويةدهوكاحيائيعلو سليمان حازم خالده99068331842044003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة363.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيحسو سمحيري سعد سحر99069171842364017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيشيبان  صالح  فارس  رغد99070171742280063

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحتطبيقيالكريم عبد ابراهيم حسين محمد99071181851005031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة501.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيجالل علي طارق نزار99072201851309054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقياحمد الدين فخر حيدر ماردين99073201851008025

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة489.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةقار ذيتطبيقيدوخي الحسين عبد طارق مخلد99074221851320022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة489.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيعبيد بربر عماد علي99075231851004057

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة486.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقييوسف ابراهيم يوسف خضر99076171851109016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة482.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيالقادر عبد جميل قيس محمد99077161851018037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة479.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيمحمد سالم ميسر قيصر99078171851036041

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة477.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيصالح سالم طالل انس99079171851017049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة477.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحامد اسماعيل محمد يحيى99080171851350221

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة459.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيمنهل حميد العزيز عبد عمر99081221751035074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة458.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيشمران رافع ماهر علي99082191851067031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنين نينوى ثانويةنينوىتطبيقيعبدوش حسن مصطفى برزان99083171751207001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيطميغ صبر عدنان طيبه99084111852089029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيابراهيم عباس عادل احمد99085191851066001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة450.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيطه حسين علي احمد99086181851004008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية التميز ثانويةاالولى الكرختطبيقيالباقي عبد رعد احمد امير99087101851053002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنين اشور اعداديةنينوىتطبيقيبطي فرج نبيل نوار99088171851147023
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحميد محمد سعد سيف99089171851350089

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيصويلح محمود احمد وسام99090171851003126

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقيعلي ذنون فراس ديانا99091171852283018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنين زالة عين ثانويةنينوىتطبيقيسيدوش بشير تحسين حسان99092171851105004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحتطبيقيجسام علي صالح هللا عبد99093181851095005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىتطبيقيعلي جميل فيصل كاظم99094171851068007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيقاسم عباس سالم احمد99095251851001006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيحسون محمد دحام صدام99096171851009049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيعيسى ججو عيسى ستيفن99097171851364020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد طه الموجود عبد عالء99098181851036027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىتطبيقيعلو حسن علي حسين99099171851121013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للنازحين المختلطة سميل ثانويةدهوكتطبيقيصالوي سيد خليل رافع99100331751053009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىتطبيقيحسين عزيز لقمان محمد99101171851121031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعابد محمود شكر بهاء99102171851044011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيرومي ابراهيم علي عبد99103171851044022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيفتحي يونس حازم محمد99104171851161092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين عواد مجبل عايد99105181851280005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيجاسم مجيد عبد ضياء99106171851027065

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقياحمد عبدالمجيد نشوان همام99107171851012174

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقييونس عماد صميم يونس99108171851011242

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقياحمد الوهاب عبد بسام محمد99109171851019090

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيذنون محمود سعد العزيز عبد99110171851024044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىتطبيقياحمد يحيى احمد محمد99111171851083018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىتطبيقيمحمد محمود محمد محمود99112171851203020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين بيجي اعداديةالدين صالحتطبيقيحجاب نزهان فياض هيثم99113181851007022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيرضا عوني القادر عبد رؤيا99114251852068007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكتطبيقيافدل رشيد صباح بيار99115331851050005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيصالح احمد عامر محمد99116171751005044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيخلف جمعة راضي مصطفى99117171851009113

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيخلف فرمان علي احمد99118171851040009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحسن محمد الصمد عبد احمد99119171851026035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد عبد حسن محمد99120181851067026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيعليوي عبد سالم سمر99121171852357019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد علي شيت محمد اركان99122141851004005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين العريج ثانويةنينوىتطبيقيياسين فتحي احمد الدين عز99123171851031016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن كامل مرتضى حيدر99124131851256017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيحسن احمد خضير محمد99125181851118023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىتطبيقيفدعان علي احمد عايده99126171852357026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصالح يونس محمد علي مصطفى99127131851242001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيسلطان وزير غدير زكريا99128171851017102

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالرحيم عبد ابراهيم حيدر محمود99129171851017255

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيعبدالجليل عبدالواحد ايمن عمر99130191751019056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيحسين مؤيد فراس سجى99131171852290043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيبالل يونس السالم عبد ابراهيم99132171851021001

2889 من 2253 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيصفوك محسن صفوك محسن99133171851011156

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمد محمود احمد99134171851018017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيحسين سليمان حسين محمد99135331851070069

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيفتحي ياسين صبا داليا99136331852040012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل امجد غيث احمد99137171851017027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىتطبيقيهللا عبد رمزي حازم مشارق99138171852292030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيرجب خضير جاسم نصيف99139201851025050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمود سعد سيف99140171851350090

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيعبدالجليل زكري عبدالوهاب احمد99141191851085002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيصالح عبود الستار عبد ادهم99142171851011020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيذنون يونس اكرم سنان99143171851023072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيالياس احمد علي صديق محمد99144331851070073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىتطبيقيحمدوش جاسم الياس محمد99145171851003102

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيخطاب محمود عصام علياء99146101852084014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد سالم داؤد محمد99147171851007080

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد ابراهيم نافع سماء99148171852237030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الحود ثانويةنينوىتطبيقيمصلح صالح مهدي فردوس99149171852040004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيفارس حجو طالل هللا عبد99150171851005067

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيعبو علي مروان مروة99151171852296040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيمحمد مال كريم سعيد هللا عبد99152201851030020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين محمد رفعت محمد99153171851007081

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين موصل اسكي ثانويةدهوكتطبيقيهللا عبد ظاهر محمد ظاهر99154331751003004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقياحمد قاسم احمد هاله99155171852290075

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للنازحين المختلطة سميل ثانويةدهوكتطبيقيخلف عطيه عبد ذاكر99156331751053008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيسفيح علي فتحي هللا عبد99157171851009068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية شمس عين ثانويةالبصرةتطبيقيحسين جبار السالم عبد حسين99158161851130007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للنازحين-  للبنين األخوة اعداديةدهوكتطبيقينبي امين محمد جميل ديار99159331751017002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمد صباح مصطفى99160171851016112

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيالدين محي محمد سعد هللا عبد99161171851017148

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيمحمد هللا جار محمد رياض99162171851023063

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيشهاب حامد عبدالغفور صابرين99163171852273035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلتطبيقينوح محمد احمد مسره99164311852070003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات الزهور اعداديةنينوىتطبيقيسعيد حسن فاضل زينب99165171852290037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيحمو سعيد احمد شريف99166171851351038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقييونس محمد الجبار عبد مصطفى99167171851178096

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىتطبيقياحمد ممدوح عمار حنين99168171852283015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيخلف علي محمود احمد99169331851070008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيعزيز مخلف رائد دينا99170171852232033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيكران كدور نزال صالح99171171851144044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيعيسى احمد وليد نكتل99172171851026279

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيمحمد داود سليمان احمد99173171851039006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيحسون محمد نزهان مصطفى99174171851019127

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالجبار عبد الفتاح عبد اياد ادم99175161851007009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقياحسان بشير محمد ممدوح سلطان99176171851011067

2889 من 2254 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيعلي ابراهيم فنر برهان99177171851350049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيكريم بشير خليل سعدون99178171851018054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0نينوى-  النازحيننينوىتطبيقيمحمد علوان عبد موسى99179171751502099

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىتطبيقيخليل يونس ابراهيم براء99180171752273012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للنازحين الجبوري نزهان الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيناصر حسن كمر هللا عبد99181201751067024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيهللا مال عزيز عقيل مهند99182171851026278

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىتطبيقيحسن ابراهيم هالل محمد99183171851161109

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات اليمن اعداديةنينوىتطبيقيسليمان احمد ياسر سمية99184171852237032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيبدر الغني عبد غسان احمد99185171851027018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيمحمدعلي سعد محمد زكريا99186171851012043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيياسين العزيز عبد زياد رونق99187171852267023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيحسن حسين علي حسين99188171851351022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيصالح شيخو صالح احمد99189171851109005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المنار ثانويةدهوكتطبيقيالجبار عبد حمادي حازم محمد99190331851019003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف احمد عبدالستار هيزع99191191751067046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات صفية اعداديةنينوىتطبيقينوري ناظم وليد نور99192171852295022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيصالح جبير صافي قاسم99193311851008026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيمحمود كعود الغني عبد عمر99194171851025073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىتطبيقيغائب خضر سعد اية99195171852323004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقييعقوب يوسف خالص ميرنا99196171852249022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيخضر الياس الدين خيري نور99197171852314050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيالسادة عبد الجبار عبد لؤي محمد99198111851009051

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الموالي ثانويةنينوىتطبيقياحمد حسن عايد الكريم عبد99199171851055007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعيد المجيد عبد سعيد المجيد عبد99200101851013055

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيعبو محمود شكر اخالص99201171852280001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيعبد ضاري حمد محمد99202311851072033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي احمد عماد نزار99203171851039081

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيمحيميد رشيد ياسين حسيب99204201851030012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىتطبيقيهادي عبود غازي فاطمة99205171852298022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقييونس محمد فخري علي99206111851058080

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد يونس خالد مصطفى99207171851144117

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيمنصور عامج محمد ماهر99208191751020072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيقاسم يحيى قاسم يحيى99209331851001068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةنينوىتطبيقيجميل محفوظ اراده حذيفة99210171851217011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيسعود هللا عبد صادق الرحمن عبد99211101851205077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيمحمد مجيد الرحمن عبد شورش99212201751016049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيالخضر عبد زعيبل هادي عمار99213221851311137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيحمد العزيز عبد محمد مصطفى99214191851298029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيفضيل مطلك جدعان هديل99215191852147018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيتوما متي خالد ريتا99216171852249009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين زمار اعداديةنينوىتطبيقيخلف عمر الخالق عبد عمر99217171851103058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيفتحي هللا عبد عمار ياسر99218171851005147

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0ايمن-  الخارجيوننينوىتطبيقيعجم حسن عجم فادي99219171851400008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقييوسف الرحمن عبد فراس ساره99220171852294050
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيحسين ابراهيم عامر امان99221191851026008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين االمين أعداديةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم واثق مصطفى99222171851019128

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيحجي خالت حجي نيرودا99223331851070086

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيدنان خزعل عيدان سدره99224201852157009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيخضر امين الخالق عبد الستار عبد99225171851005059

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيقاسم محمد علي هبه99226171852232091

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيخضر ابراهيم موفق رائد99227171851350071

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقيمحمد عباس موفق محمد99228171851142046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىتطبيقيحسين قاسم تقي سلطان99229171851121020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىتطبيقيحمودي طه عامر برقية99230171852363014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىتطبيقيمحمود هاشم محمد آالء99231171852315003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيحسين عيسى هللا عبد الرحمن عبد99232171851026128

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيطليب اسماعيل احمد محمد99233191851019053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم الهادي عبد سرمد هللا عبد99234101851019096

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم فيصل محمد حسين99235241851207050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيحمادي شحاذة انور احمد99236171851027005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيحسن فتحي خالد مهند99237171851005137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقيالمسيح عبد الياس فارس ايهم99238311851006005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيعمر ابراهيم برهان ابراهيم99239311851008002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل غانم محمد اسماعيل99240171851027029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون جابر عمار ياسر99241161851369040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحسين محمد صالح سبهان99242171851350082

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات حمص اعداديةنينوىتطبيقيمحمود عواد احمد سماء99243171852302032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيحسن محمد خلف مجيد99244201851020085

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيعنبر جواد جاسم ابراهيم99245171851144001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيعلي اسماعيل حقي نورالدين99246171751008125

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات القوارير ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد زبير سعد شذى99247171852304018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيهزاع احمد غانم اسالم99248171852277001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيمحمد خضر فازع مجدي99249191851360042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيعزيز محمد العزيز عبد معتصم99250171851044044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقييونس ذنون ابراهيم احمد99251171851005002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيشهاب فاضل محمود طه99252111851203120

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الدين عز بشار بسمة99253171852288030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيضاري الكريم عبد خوام الحكيم عبد99254101751035021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىتطبيقيدهيم خليف محمد جاسم99255171851359007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىتطبيقيعلي محمد حازم عمر99256171851039053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيحميد كريم مرتضى كرار99257221851035097

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيمحمد محمود حسين االله عبد99258171851080043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيالدين محي القادر عبد بسام رواء99259171852267022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيسلمان شيت محمد علي ذنون99260171851350070

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيحسين احمد حسن الياس99261171851350040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيعلو هندي شامل شاكر99262201751051008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيسليم ذنون علي االله عبد99263311851024019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل ادريس نشوان محمد99264171851023158
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيناصر صباح ظافر علي99265191851019043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد صالح محمد الكريم عبد محمد99266171851144101

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيساجت حسين علي مصطفى99267271851150192

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيطاهر محمد الدين فخر ابراهيم99268311851071001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات التحرير اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد الستار عبد نشوان عائشة99269171852296036

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقياحمد غانم سلوان مها99270321852029017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيحسن موسى علي احمد99271171851109008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيسلمان محمد ابراهيم يحيى99272121751020049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيحنا بهنام صفاء رفل99273171852249007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيياسين محمد فارس محمد99274171751009061

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمادي عباس حبيب رحمه99275121852102015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيالفي راجي سالم عباس99276231751033092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد غانم باسل آيه99277131752076001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيمهاوي دريول واثق حسين99278161751131021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيالجبار عبد سعد بسام مصطفى99279191851020074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعبود ابراهيم صافي سيف99280191851020034

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيكلي محمد مصلح ابراهيم99281201851016001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل يونس ضبيان فيحاء99282171852305023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيخليل زهير ياسر رغد99283171852294035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبدهللا ادريس نزار براء99284171751005012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيالرضا عبد محسن علي رسول99285161851012031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحتطبيقيدرويش عبد كامل محمد99286181851340074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسن علي احسان99287171851018006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن اللطيف عبد هيثم اللطيف عبد99288141851200071

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارتطبيقيرشيد نوري وليد مريم99289191852154023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيقراجة احمد يونس هيثم99290171851350212

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيمحمد حميد عامر ايمن99291211851272014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيكاظم زيد حمزه حسام99292231851010014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل خالد بشار خالد99293171851015039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل المجيد عبد ناظم ياسر99294171851011228

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيبولص بهنام نزار مارفن99295171851067027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىتطبيقيحمزه يونس محمد ضياء احمد99296171851142004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقييونس مسلم زينل مريم99297171852236053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىتطبيقيمحمد محمود شكر سعد99298171851056005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىتطبيقيالعالي عبد محمود عدنان محمد99299171851143175

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقينعمه جعفر االله عبد محمد99300271851153077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم هللا عبد نجم نورا99301201852106046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقياحمد حسن رجب زيالن99302201852331029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيقادر احمد رضوان عمر99303171851017199

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيكاظم موسى تحسين عباس99304171851178038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيذنون احمد ماهر احمد99305171751005006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيخورشيد دارا الجبار عبد اسراء99306181852203006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيسويد عباس احمد كرار99307161751355208

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيالعزار حسين جابر عثمان99308191851017009
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان محمد حاتم جيهان99309191852198011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيميشاخ خليل وليد سيدر99310171852244015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيخليل الزم حازم ابوبكر99311171851160003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيسليم حنا بسام روجينا99312331852044005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقيعلي حسين تيسير محمد ياسر99313171851023194

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين القيارة اعداديةنينوىتطبيقيجاسم خضير زاهر محمد99314171851042055

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيمحمد اسماعيل جمعة مصطفى99315171851027136

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيشكر محمد جاسم مهند99316211751009059

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيسليمان حيدر بشار حيدر99317331851070021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى زهير خالد رحمة99318171852294025

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيجمعه حميد مجيد حميد99319211851011013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىتطبيقيعباس العابدين زين سليم جيالن99320171852261008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين االهلية الريام ثانويةقار ذيتطبيقيماهود زغير جميل علي99321221751097006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد مصطفى مهدي فضيله99322271852065043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية- المختلطة ريباز ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد حسن نزاد سوما99323201852366006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيفرحان عناد تركي عمر99324191851013024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عطا حنش محسن حاتم99325191851067012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةتطبيقيصبري الزم هيثم انوار99326131752240001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيرشيد علي خليل ابراهيم99327201751017002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلتطبيقيطاهر عبدالعباس ماجد محمد99328231851254040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىتطبيقيجاسم الوهاب عبد سنان مريم99329171852288084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد الكريم عبد الناصر عبد يقين99330191852198030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيجمعة سليمان عائد سلمان99331331851070035

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيسليمان داؤد احمد علي99332171851027085

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين ربيعة اعداديةدهوكتطبيقيمصطفى محمد مرضى ظاهر99333331751007012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيهمزه ابراهيم هللا فتح خوناو99334201752340027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقياحمد اسعد هللا عبد علي99335171851080050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكتطبيقيموسى تقي المحسن عبد علي99336331751050018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقياحمد هاشم نزار زكريا99337171851016052

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف خليل بسمان غزوان99338181851081015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيخالد سليمان فتيان كحلة99339331752040050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيكتا الياس راكان روبن99340171851364014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين علي بري99341201852331013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين احمد كافي صفاء99342161851348015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىتطبيقيداود يحيى أحمد لمى99343171852232075

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم خلف زياد طالب99344101851205183

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين االهلية االندلس ثانويةنينوىتطبيقيايوب غانم عبدلقهار بكر99345171851092003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد غانم محمد اوس99346171851016029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيسيدوش بشير عدنان ايالف99347331852070001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين ربيعة اعداديةدهوكتطبيقيمحمد راضي احمد نواف99348331751007030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيهللا سعد غازي احمد مصطفى99349171851017264

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0الخارجياتالنجفتطبيقيعبد كاظم جواد استبرق99350251852401001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعبدالكاظم فيصل علي حسن99351231751006016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين شريف وسام الشهيد ثانويةكربالءتطبيقييونس مصطفى يونس حسن99352271751047008
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى ذنون هللا عبد حمزة99353171851017084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم محمود شاكر امنه99354101752118003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيالياس بطرس مجيد االحد عبد99355311751010066

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيحسين اسود سلطان هللا عبد99356201851015022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين حكنة ثانويةنينوىتطبيقيالياس علي ناصر احمد99357171851109010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىتطبيقياسماعيل سالم فوزي سعد99358171851023069

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي قاسم تقي زينب99359271852087033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقييوسف خلو كردوش حسن99360171851350058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد نجم محمد الرحمن عبد99361171851351044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد شكور واحد ايالف99362201752130005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة374.0للبنين االمين اعداديةاربيلتطبيقيالجبار عبد فوزي سنان محمد99363311751009056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين حسن عالء رغد99364131752095004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيحسن ذعذاع الرحمن عبد فيصل99365261751012049

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيجميل خدر الزم ميار99366171852245015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيحماد علوان احمد سلوان99367111851203106

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة371.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيشاكر كامل فؤاد زيار99368201852331028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة371.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم محمود عبدالكريم نور99369171852321069

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة370.0للبنين حمرين ثانويةاربيلتطبيقيهللا عبد نعيم هللا وعد نعيم99370311751011056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة368.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيجمعة سليمان تحسين سليمان99371331851070037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيميخا حميد لؤي نايين99372331852044021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين برطلة اعداديةنينوىتطبيقيعيسى قرياقوس جرجيس يوسف99373171851067037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة676.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنباراحيائيعبد راشد منذر نبأ99374191842202044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة607.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائينجرس علي برهان محمد99375201841005047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة593.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعلي رشيد سركوت الفان99376201842345048

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة590.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيحسين سليمان طه هين شه99377201842334162

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة568.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيكمر احمد اراس روشنا99378201842334090

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة566.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيعزيز موسى ويس دنيا99379201842345026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة565.0للبنات الضحى ثانويةنينوىاحيائييونس خليل ابراهيم فاطمه99380171842316061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة564.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيحسين محمد اسعد هاوزين99381201842342055

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيناصر عبيد عادل رسول99382191841045014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيالقادر عبد حميد نجاه آلله هه99383201842334234

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيرشيد محمد علي محمد هللا خير زيار99384201842331076

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعجيل نعيس نعمه عباس99385231841017092

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة514.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحاحيائيخضير احمد امجد لميس99386181842230033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة494.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيكريم خورشيد محمد برى99387201842345012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة494.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيابراهيم خليل عامر االء99388201842149003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة488.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيمحمود اللطيف عبد سعد عائشه99389211842091064

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة478.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةكركوكاحيائياحمد الدين نجم قاسم ميران99390201841371024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة473.0للبنين الصدر اعداديةكركوكاحيائيدهش حميد جاسم ياسر99391201841006050

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة464.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيفواز ابراهيم حسام عدنان99392191841019062

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة463.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد امان عمر امان99393171841020016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة461.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيحسين بهجت يلماز مؤمن99394201841001150

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة457.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيطيفور محمد قاسم شيالن99395201842333036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة457.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائينادر محمد برزان شنَكه99396201842346028
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيقادر شريف عباس زينب99397201842138036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيقادر قاسم دلشاد اشتي99398201842340011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيعباس سلمان هاشم حسين99399201841017005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيبرغش صالح هللا خير ايمان99400201842352015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيخطاب غائب عرفان ميالن99401201842174013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيصادق القادر عبد شكور االء99402201842340014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيكريم صابر حسن وفاء99403201842341070

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيعلي الرحمن عبد احمد طه99404201841302078

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيتوفيق ابراهيم سامي ديالن99405201842363008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكاحيائيحميد سيد مجيد مريم99406201842351016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائياحمد اسماعيل محمود سوزان99407201842349027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكاحيائيامين بكر نظام محمد99408201841301021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيتوفيق هللا عبد هدايت سمية99409201842333031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائياحمد هللا عبد نريمان اسراء99410201842340009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0للبنات عشتار ثانويةكركوكاحيائيكوركيس عيسى نديم ديانا99411201842142004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد رضا علي زمان دعاء99412201842117016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيمرداس نوري محمد دعاء99413201842121015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة447.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد احمد صالح مصطفى99414201841390078

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة446.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيعزيز احمد سردار ميران99415201841303137

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة444.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد حكيم ساالر سردار99416201841304072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة444.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد صابر محمد شيماء99417201842331119

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة444.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيسرحان حسين علي ضحى99418201842154032

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة443.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحاحيائيرحيم سمين عماد محمد99419181841380043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيامين محمد نوري بكر ديار99420201841304054

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة441.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكاحيائيحسين احمد جمال دلير99421201841011009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة441.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائيحسن محمد عدنان كوناي99422201842175020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد حميد سيروان شيني99423201842334172

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائياحمد شاكر حسن مريم99424201842145026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود كامل شامل مريم99425181842383056

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكاحيائيمكائيل امين محمد يابه احمد99426201841314005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكاحيائيكريم فرج رمضان زينب99427201842330012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيالدين بهاء ويردي هللا احسان نور99428201842101030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيجبار علي محمد عثمان أسماء99429201842342002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائيعصاف محمد ازاد ريزين99430201842362007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنات سروة ثانويةكركوكاحيائيسيد جاسم حسين زينب99431201842152011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيتوفيق الدين نصر الدين عز رد بيَكه99432201842342015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيابراهيم مدحت اورال ناز كول99433201842121043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةكركوكاحيائيقنبر حسين علي مينا99434201842336013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمولود رشيد غازي سايه99435201842340063

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائياحمد طه مصطفى شينى99436201842334173

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد نزار احمد99437201841302024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيعلي حسن صالح حامد99438321841006004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمصطفى احمد علي كورده99439201842346033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيوسمي سهيل مهدي زيدون99440201841001074

2889 من 2260 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكاحيائيتوفيق جبار سعاد شاجوان99441201842337010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيالرحمن عبد كريم عادل ئافان99442201842333001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيحسين احمد جمعه احمد99443201841377007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيحسن السميع عبد عماد عمر99444211841027024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنات منوليا اعداديةكركوكاحيائيسلمان اسماعيل ضياء لينا99445201842120029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائياحمد نادر ساالر شهله99446201842352047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد عمر عيسى االء99447201842352009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيصادق صالح محمد نجاة إبراهيم99448201841004004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيخورشيد مصطفى نجاة هوكر99449201841302156

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكاحيائيصالح حمه حكمت هدايت يسرى99450201842345058

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيمصطفى الدين فخر محسن فريا99451201841308017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيجوامير فريق احمد مصطفى99452201841309067

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد الرحمن عبد حسن محمد99453201841304111

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيمهدي ضاري سامي محمد99454201841065027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيحسين أمين محمد صالح إبراهيم99455201841004002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد محمد علي بابا آللة هه99456201842334233

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حميد خليل بسمة99457181842182013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيرحيم صالح محمد شيرزاد محمد99458201841015058

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكاحيائيمحمد مجيد حسين سارا99459201842346019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيخضير حمد فزع حسام99460211841282016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةكركوكاحيائيعمر شكور عماد محمد99461201841059020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكاحيائياسماعيل سامي محمد دمت99462201842175010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيصالح عبد شهاب محمد99463201841058041

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد كريم عزيز كوالله99464181842383054

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكاحيائيرحيم جبار كمال دالل99465201842344026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائياحمد الدين نور جاالك احمد99466201841302008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىاحيائياسحاق حنا مهند ريتا99467171842244018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكاحيائيمحمد عبد مصطفى مريم99468201742131019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيابراهيم محمد عباس كوثر99469211842178135

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيناصر محمد جسام هللا عبد99470201841001101

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيتوما سركيس زهير راني99471201841259060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمطلك عطيه عباس خضير99472201841259057

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد جدوع عدنان مريم99473201842118141

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيحسن غفور محمد حنين99474201842363006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائينذير لؤي بيان الهدى نور99475171842274171

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيالقادر عبد عباس عمر هللا عبد99476201841012007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعطوان جاسم حمد صبحي99477201841259244

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيعلي محمد هيوه ريم هه99478201841304162

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمحمد برغش بالل سحر99479201842118093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكاحيائيمهوس دليان هللا عبد حارث99480201841253006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيالكريم عبد عثمان معتمد زيلوان99481201841303060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للنازحات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيصالح كريم عدنان حنان99482201842162005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيفياض رشيد محمد فاطمه99483211842178131

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيمحمد جاسم حسين مريم99484201842111036
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيخلف حسن علي سان أي99485201842395001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحاحيائيعزيز سمين هاشم ارام99486181841380040

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحاحيائيطلحه عطيه الكريم عبد احمد99487181841029005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيجاسم محمد حميد مفيد99488201841008043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات البيداء ثانويةكركوكاحيائيجاسم علي طه احالم99489201842139002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيرحيم رحمان سامان احمد99490201841303009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيزناو حسن عباس زهراء99491201842145010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيخضير سالم علي حسين99492261741027029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيسليمان عبيد موفق محمد99493201841048177

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيقرمو جانكير حسن نسرين99494331842051027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيرسول محمد شيرزاد عيسى99495201841365018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكاحيائيجليل فندق زكي شهد99496201842132017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكاحيائيرضا مشير الجبار عبد مصطفى99497201841008040

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيلطفي عمر علي ارجان عمر99498201841001133

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيرشيد هللا عبد محمد طه99499201841303068

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكاحيائيمبارك سليمان مالك انس99500201841013010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيحسين شكر هاشم ايات99501201842106015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيحسن غائب حميد احمد99502201741016051

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الحريري ثانويةكركوكاحيائيرشيد كريم دلشاد نور99503201842114070

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمد مجيد اسماعيل محمد99504201841259147

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيسليم زيد ابو محمد ئاميز99505201842365001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيصديق شفيق كامل دياكو99506201841309026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيسليم محمد عبد حمزة99507201741051004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيشنيت فطاس قيس عدنان99508201841259237

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيامين رشيد مسعود سارا99509201842332021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكاحيائيعزيز فاتح اياد ايه99510201842144004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد علي مهدي يوسف99511181841380037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد فكرت زينب99512201842137017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيحبيب كريم ازاد برهم99513201841377016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيسعيد محمود عثمان سميه99514211742176009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيرشيد نجم سالم دمت99515201842117017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين يايجي اعداديةكركوكاحيائيحميد عواد محمد حاتم99516201741203005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعبيد عبس كاظم ماهر99517231741033077

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكاحيائيسعد خضر الكريم عبد الدين علم99518201841016019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيمحمد شريف عثمان ايمان99519201842334035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيوادى الصمد عبد عارب ورى هه99520201742365035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيجياد عبادي شاكر ايالف99521321842066008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد ابراهيم هللا عبد الوهاب عبد99522181841277022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيصالح توفيق احمد بناز99523201842282030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيقاسم غالم نجاح لمى99524321842066033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمد جاسم يونس منتظر99525121841031176

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكاحيائيشهاب ياسين ياسر علي99526201841062016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيهزاع علي حسين حسام99527181841035029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيعزيز ياسين يوسف شمامه99528201842282088
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائيخلف صفر هللا عبد يعقوب99529181841035150

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيصالح توفيق احمد هناء99530201842282158

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيحماد ناجي ثائر تقى99531191842246022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكاحيائيسعيد محمد جالل دنيا99532201842347005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة-  للبنات سوالف ثانويةكركوكاحيائيحسن حسين جعفر جيمن99533201842128009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيمردان فريق علي فاطمه99534181842244022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيموسى ابراهيم حسين الوهاب عبد99535201841259100

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيمحمد سلمان صبحي محمد99536201841259165

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائياحمد ابراهيم مشعان غسان99537181841105006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيعباس حسن صباح سجاد99538201841051007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات الرافدين ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد غيدان كنعان ايبك99539201842174002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيصالح مهدي علي ولدان99540201742134092

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيسعيد سعود اسو احمد99541201841304010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات القلعة ثانويةكركوكاحيائيمجيد نوري الدين صالح دنيا99542201842104008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيمردان ولي سيوان أسماء99543201842364002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكاحيائيمحمد عثمان علي محمد99544201841309056

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للنازحين صادق هاشم ثانويةكركوكاحيائيالعزيز عبد محمد عبد حسام99545201841066003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيشكور رفعت جعفر زينه99546181842231023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيهللا عبد صابر خالد كوشان99547201841377049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكاحيائيمحمد خالد دلير امانج99548201841312021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمصطفى جمال مصطفى رسل99549111742084055

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيعنه هندي ناظم يوسف99550201841259224

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيويردي مدد صباح مروه99551181842203034

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكاحيائيحسن بشير محمد مريم99552201842395105

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكاحيائيهرزانى ياسين سردار خنده99553201842349017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيكرم خليفة محمد اسعد زينب99554201842341035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيشريف ولي ياسين سيفان99555201842140026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيسلطان الرضا عبد رعد ابراهيم99556201841259003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائياحمد حسن نهاد ند وه ره99557201741303070

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للنازحين للبنين الغافقي الرحمن عبد ثانويةكركوكاحيائيعبد مصطفى محمد هللا عبد99558201741043042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيابراهيم عزيز هللا وعد يوسف99559201841002059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد عزيز شادمان وشت ره99560201741304056

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكاحيائيأمين رسول فاتح زيان99561201842364007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيتوفيق نامق فريدون زيا99562201842135008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد مجيد السميع عبد عمر99563201841001136

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكاحيائيحسين روال محمد شيرين99564201842348007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائيحبيب شالش محمد خليل99565201841208006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيمحمود كريم شكر هوار99566201842365033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة376.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكاحيائيسليمان صابر كمال ارام99567201841315001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكاحيائيسيروان علي انور دلناز99568201742365010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيعوده علي حسين عالء99569191851056015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة507.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيمحمد احمد مهند هللا عبد99570211851004029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة491.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيحماد عفر علوان محمد99571191851116061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة486.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيعلي مجيد اوات مصطفى99572201851304098
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة482.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد نوري اسماعيل امنه99573201852144003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة478.2للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكتطبيقيتوفيق مجيد ساالر محمد99574201851399007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة477.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيغفور غائب عجيب ايفان99575201852149005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة469.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هجران اسعد حسين99576201851001020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة468.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيعبدل طاهر فرياد احمد99577201851303013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة457.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيقادر احمد كامل شيماء99578201852334076

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد رضا فارق احمد99579201851303012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد نجم بكر ابو تالر99580201852332003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد محمد اسعد ر جينه99581201852338010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيناصر نايف ابراهيم الهام99582201852121004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيصالح غازي بختيار مصطفى99583201851302072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكتطبيقياحمد قادر فالح سرباز99584201851314006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيالكريم عبد صابر يوسف ايمان99585201852340016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيحسين علي زهير هدى99586201852139037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرحمان عودل احمد دنيا99587201852340028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيمحمد رحيم طالب ايمان99588201852333008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة449.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيكاكل كرم قرباني بشرى99589201852345018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيصالح حمه حميد نجاة شاَكول99590201852331044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عسكر ادريس احمد99591201851303007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد خليل مطشر محمد99592201851259233

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمحسن عزيز ستار العزيز عبد99593201851018019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيباقي حمدي مسلم محمد99594201851001078

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيفتاح محمود علي خوناو99595201852333017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيأمين عزيز حكيم عزيز99596201851312064

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة445.0للبنات حطين ثانويةكركوكتطبيقيجبار شريف حسن شهد99597201852133025

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة444.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيعلي محمد خليل خضر محمد99598271851014093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة443.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقياحمد مصطفى الواحد عبد محمد99599201851022048

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقييابا صالح محمد غالب ايمان99600201852345015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقياحمد عثمان صباح احمد99601201851377007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة441.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيعودل ابراهيم خليل محمد99602201851303066

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيبكر الدين نور طارق دنيا99603201852102012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيعلي حسن فائق اوس99604201851030010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنات منوليا اعداديةكركوكتطبيقيخلف غريب محمد فاضل زبيده99605201852120011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيحسين هللا عبد حسن انور99606201851259040

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيجعفر صادق عباس بالل99607201751001024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيحميد قادر كامل هانا99608201851304103

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيعثمان احمد الدين جمال بيريفان99609201852334028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيسعيد الدين كاكه سيامن هللا عبد99610201851312063

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيرضا علي حسين محمد99611201851001067

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسين لطيف كاوه نَكه شه99612201852331045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيعزيز عبدل جمال الهام99613201852349007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكتطبيقيمحمد عطية رمضان ياسين99614201851235014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيجاسم شريف نجم بيمان99615201852139007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيرستم خليل كريم قاسم99616201851309033
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقيحنطاوي سلطان عماد حذيفه99617201851377018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكتطبيقيأمين محمد شاهين محمد99618201851308003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0للبنين االمين اعداديةاربيلتطبيقياحمد الجبار عبد احمد محمد99619311851009022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد خليل شيركو عائشه99620201852346013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيولي سعيد جمال دنيا99621201852340029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0تركماني-  للبنات يولو ايبك اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد كمال جمال اسن99622201852175002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيعثمان محمود شاكر رسل99623201852154008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد الدين صالح فالح يوسف99624201851391023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد كاكه حسين ادريس هرى شه99625201852364002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكتطبيقيرشيد هللا عبد صمد عائشة99626201852342011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيتوفيق رفيق حسن احمد99627201851390005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقياحمد خليل خسرو شيماء99628201852382016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيغفور مصطفى ماجد محمد99629201851259229

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيخورشيد عادل عباس أيفر99630201852395003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيرشيد بكر هيوا رون ده99631201852346006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقياحمد الجبار عبد جودت انجي99632201852149003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيالقادر عبد كريم هللا عبد سلوى99633201852345049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيحميد حسين صالح قحطان99634201851009045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى غفور نجاة مصطفى99635201851003080

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيشريف نقي هاني محمد99636201751051018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكتطبيقيسالم نايف غازي محمد99637201851200014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيصالح مردان سيامند سكاال99638201852349017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرشيد طاهر طالب أزين99639201852340001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيسليمان عباوي عبد علي99640201851048070

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيصالح ابراهيم رفيق نهايت99641201852345076

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيالحميد عبد احمد العزيز عبد الحميد عبد99642211851033030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةكركوكتطبيقيقادر حميد صالح علي99643201751310009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقياحمد محمد رحيم شاجوان99644201852334066

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جبار طاهر احمد99645201851311005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين علي تل اعداديةكركوكتطبيقيمديد حديد ياسين مراد99646201851035031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد امين محمد جمعه محمد99647201851303065

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيعلي ادهم ابراهيم هوكر99648201851303093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم محمد حكيم اركان99649191751028002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيمجيد حميد طالل محمد99650201851048101

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيخلف علي ياسين ديار99651201851048041

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقيزينل جالل جمال موسى99652201851017043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي صباح محمد99653201851012023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد دالي قاسم أحمد99654241851010007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيولي رشاد صباح يالجن99655201751001139

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيالدين نور هللا عبد جبار ليفيار99656201852338020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيعماش ياسين باسم الكريم عبد99657201851008014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيبهرام عمر يوسف عمر99658201851259168

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيأحمد محمد حسين نور99659201852130024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيامين صالح عمر بايز فين ئه99660201852346002
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد بكر ازاد حكيم99661201851302022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد خالد محمد99662201851305031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيحسن رمضان برهان بيالن99663201852331015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيحسين عباس باسم محمد99664201751030041

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد إسماعيل جمعه زيار99665201851312049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد الكريم عبد احسان ابراهيم99666201851005001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد جاسم حمود اياد99667201851051003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيمحمد نعمان حكيم خوشى99668201852341011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيرمضان محمد ساالر محمد99669201851304079

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيفارس ابراهيم ساالر جاالك99670201851305015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسين تيك دحام اثير99671201851003003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمولود مصطفى لقمان بيباز99672201851312016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين علي االمام ثانويةالدين صالحتطبيقيغانم ذياب عدنان محمود99673181851013023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيحكيم عمر هللا عبد ايمان99674201852340012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين بابا كوزلو ثانويةكركوكتطبيقيعيسى علو عويد احمد99675201851032001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيجاكة نصيف نمر احمد99676201851006009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد علي حسين محمد99677101851205138

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين افرام مار ثانويةكركوكتطبيقيهرمز مرقوس مازن سافيو99678201851039006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىتطبيقيسلطان الكريم عبد محمد ابراهيم99679211851001002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي الدين نصر الدين صالح سارا99680201852333031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقينوري محمد مجيد حكيم مزده99681201852340061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيمحسن هادي علي حسين99682201851045008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد سليم الدين عز مروان99683201851015043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد صالح نومان محمد99684201851013065

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمردان علي نجاة أحمد99685201851018001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيجبر فندي محمود انمار99686201751065003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقياحمد هللا عبد رحيم روشنا99687201852331027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكتطبيقيحسين محمد ساالر ريزين99688201852337004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيرسول عبيد سردار ايمان99689201852334046

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيمحمود محمد خالد ايمان99690201852334018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيصفر محمد ارسالن يوسف99691201751016053

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيكداش سعيد علي مؤمن99692201851015029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيبيبي حسين توفيق رنا99693201752102009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيامين رحيم الفتاح عبد محمد99694201851303075

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيجراد حمد عيدان ناطق99695181851081022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيالجبار عبد احمد خالد سناريا99696201752102022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيسمين أحمد شهاب محمد99697201851018033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكتطبيقيمولود حسين علي محمد99698201851301020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقياحمد توفيق عماد محمد99699201851259222

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0المختلطة القصواء ثانويةكركوكتطبيقيسوادي محمد سامي بدمر99700201851226002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين بروانة اعداديةاالنبارتطبيقيفهد غايب صالح بارق99701191751067006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد مزهر محمد عامر99702201851253005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيعطاوي ربيع هللا عبد احمد99703201851005003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم محمد نوزاد الله هه99704201852340067
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيمحمود علي حسين نزار99705201851209048

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيساقي بكر فاتح الحميد عبد99706201851390031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيقادر امين رحيم محمد99707201851311044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقينجم عبدهللا دحام علي99708211851033037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيالحكيم عبد فاتح قبالي احمد99709201851003011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيوهاب حسن عباس علي99710201751001072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيبابا عول بهروز بهار99711201752345014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيطه رمضان هادي ايمان99712201852106007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيصديق صباح فارس نور99713201852125019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقيخضر احمد عمر زياد99714201851304048

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيسليمان فاضل بالل سليمان99715201851305019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقيمحمد رمضان محمد فاطمة99716211852142009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكتطبيقيعلي محمد جاسم عكاب99717201851257009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسين حارث يعرب محمود99718201851003074

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمطر صاحب محمود غيداء99719201752139026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكتطبيقيبالل كمال زينل سارة99720201852125008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيسعيد هللا عبد الستار عبد ساره99721201852331033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للنازحين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيسلطان محمد باسم عثمان99722201851065001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيجبار صالح نجم عمار99723201851009043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيموسى احمد طه هدى99724201852117029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكتطبيقيابراهيم حمد خلف اشواق99725201852208001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي رعد الوهاب عبد99726201851003045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيعلي خلف ليث احمد99727211851023003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الفرات اعداديةكركوكتطبيقيعمر علي كنعان ادهم99728201851007007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات النصر ثانويةكركوكتطبيقيحسين الدين عالء هيثم شنيار99729201752137013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيذنون كمال سرمد وسام99730201851013080

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد مجيد فؤاد زانا99731201851302031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات همسة ثانويةكركوكتطبيقيتقي صادق عباس ايالف99732201852157002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود صاحب عالء ليث99733141851013082

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيسعيد خورشيد رشدي احمد99734201851259016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيعزيز ياسين يوسف دنيا99735201752134009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين الخالق عبد شفان99736201851303044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكتطبيقيرسول سوره توفيق نسرين99737201852144022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيرشيد احمد رشاد ريدين99738201851309025

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيبكر الوهاب عبد رياض سوزان99739201852121020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسن سليمان فاضل عباس99740201851003035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمجيد أحمد علي مجيد99741201851018029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيمحمود هادي حسن يعقوب99742201851015049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد علي جالل آيه99743201852124002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيعلي حسين عبد مروه99744201852106042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكتطبيقياحمد عادل هللا عبد احمد99745201851304011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقياسماعيل احمد حسين بالل99746201851013009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيصالح علي خورشيد شيماء99747201852332008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىتطبيقيعلي دحام تحسين حنين99748171852301012
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيعزيز هللا فتح عادل فينك99749201752340061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيغالب الصمد عبد سعد سيف99750161851371121

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيمجيد اكرم شاهين مالك99751201852114044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0المختلطة المنزلة اعداديةكركوكتطبيقيصياد مطر احمد محمد99752201851209032

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيمراد محمد سالم ياسين99753201851303094

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرشيد حميد جمعه سازان99754201852135011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىتطبيقيبختيار اغامير احمد مصطفى99755211851270033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيامين محمد سليم حكيم زيان99756201852348014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للنازحات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيسلمان حسين تيمور سجى99757201752163005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيمحمد ساقي الدين نجم محمد99758201751051017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد شكور بختيار سارا99759201852332006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى محمد سليمان شيراز99760201852352016

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقينجرس احمد ربيع ناصر99761201851051015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقينجم عمر الدين عماد عمر99762201851001059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيعثمان مجيد جبار هديل99763201852124030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى امين محمد ازاد محمد99764201851309035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيقادر توفيق ازاد افنان99765201852352002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيمجيد داود محمود مهند99766201751011047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد حسوني فليح رويده99767181852242036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين عدن ثانويةكركوكتطبيقيكلوت هزيم حسين علي99768201851084014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذيتطبيقيجبر المحسن عبد سرحان ايالف99769221852203002

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة641.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيصالح خلف عامر سفيان99770171841143048

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة602.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيناجي صبحي وسام احمد99771211841038007

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة593.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائياسماعيل خضر محمد ساره99772171842237152

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائياحمد زكي اياد رسل99773311842054039

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة560.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيسلمان الكريم عبد ابراهيم احمد99774171841351004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة541.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيامين جبار احمد برى99775201842334047

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حالوب أركان حنان99776181842069009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة المسائية المختوم الرحيق ثانويةكركوكاحيائيحماده دخيل احمد محمود99777201841252004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين العباسي اعداديةكركوكاحيائيطعمه صالح عبد اركان99778201841020018

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الزاب ثانويةكركوكاحيائيمحمد  صالح  علي ابراهيم99779201841255001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الشروق ثانويةكركوكاحيائيصالح خلف محمد ريام99780201842149014

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0المختلطة باجوان ثانويةكركوكاحيائيمحمود محمد طه احمد99781201841205003

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيدحام ابراهيم خليل جنان99782121842120003

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكاحيائيمحمد أحمد عثمان نهرين99783201842101029

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للنازحين االرتقاء ثانويةكركوكاحيائيصالح هللا عبد عبد عمر99784201741069029

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة464.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح دلف محمد ياسين99785101851025015

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين العباسي اعداديةكركوكتطبيقيعلي سعد محمود فهد99786201851020080

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0الخارجيونبابلتطبيقيعايد جاسم محمود اثير99787231851400001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكتطبيقيحمد هللا عبد وسمي قيدار99788201851025037

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الحكم ابو ثانويةكركوكتطبيقيصالح احمد محمد يوسف99789201851250014

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةكركوكتطبيقيجنوب عطية احمد علي99790201851261009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيمصطفى فايق ليث زيد99791191851070015

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيمحمد اللطيف عبد الغني عبد اسراء99792141852220002
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الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيجواد حسون ناهض اسامه99793231851040008

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيصالح طه عزيز ابتهال99794201752121001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيزراو جاسم قحطان خولة99795181852203016

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيشريف افندي سردار ئاميز99796201851303004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين العرفان ثانويةكركوكتطبيقيحميد احمد يونس حمزه99797201851057013

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيقادر فتاح عدنان حامد99798201851006015

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيحسن عواد الرحمن عبد عوف99799201851003053

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيلطيف عباس حسن لقمان99800211851033050

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقياحمد شفيق كمال ريزان99801201852341014

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد خلف صالح احمد99802201851259018

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيحمزة محمد قحطان بالل99803201851013010

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعلي حسين عمر طاهر99804201851026028

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد جاسم صباح مثنى99805201851013054

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيعذاب ابراهيم طه عثمان99806111751042016

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةكركوكتطبيقيانور تحسين تَكين ضحى99807201852395030

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين عامر حسام99808201751002011

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للنازحات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكتطبيقيحمد اسود خليل نغم99809201752163006

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيسامي الدين صالح رزكار كيالن99810201851002036

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد بايز حسن محمد99811201851312085

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيحسن سالم غسان هاجر99812201752102033

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للنازحات فلسطين ثانويةكركوكتطبيقياحمد علي راجح مراسيل99813201752164015

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هللا فتح جالل بدر99814201851302018

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكتطبيقيمحمد حسين العابدين زين محمد99815201751001106

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمردان علي حسن نورا99816201752139035

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكتطبيقيصالح مجيد لقمان بريفان99817201852382007

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد سعيد محمد ميديا99818201852346017

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقيشاسوار احمد كامل احمد99819201851305009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكتطبيقيعلي اكبر احمد اماني99820201852106005

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين بكلر اتا ثانويةكركوكتطبيقيمحمد شكور شاهين محمد99821201851008031

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيعلي عبد شاكر هللا عبد99822201751009032

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد امين محمد هللا عبد ريزان99823201752349010

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات االهلية االوائل ثانويةكركوكتطبيقيسليمان نيازي صادق فاطمه99824201852131003

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكتطبيقيمحمد فاضل صالح المؤمن عبد99825201851004032

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكتطبيقيمصطفى محمد يوسف ايمان99826201852348007

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيالقادر عبد علي حسين داليا99827201852345026

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكتطبيقياحمد شكر عثمان عمر99828201851365004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكتطبيقيعالو راشد حسين نور99829201852027006

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد مصطفى علمدار آمنه99830181852203003

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكتطبيقيعكاب احمد مزاحم فاطمة99831201852130020

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد جليل جبار هاوناز99832201752331061

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيمحمد كريم جعفر علي99833201751013043

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيخورشيد ابراهيم اوميد سيلدا99834201852124013

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيسليم حيدر خالد شيماء99835201852149016

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد محمد غسان نور99836201852124024
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الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى الرحمن عبد اياد نادره99837201752102031

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيعثمان فاضل نوزاد صالح99838201851312057

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد جمعة عدنان وسام99839201751013103

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد مسلم حسين علي99840291751003149

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي رشيد سردار وت لكه هه99841201851311058

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيكريم مرشد اميد اركان99842201851002004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيجاسم علي عبد فاضل احمد99843201751006007

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيجبار طاهر سوران اسراء99844201852345003

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيرشيد ابراهيم اسماعيل دانا99845201851302023

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي الدين نصر الدين صالح يحيى99846201851012030

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيحسن احمد نجاه روخوش99847201852334043

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقياحمد كرم اسو محمد99848201851303061

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة المختلطة ليو خاكه ثانويةكركوكتطبيقيعبلوش حويز سالم ريبين99849201851373004

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنبن كوبري التون ثانويةكركوكتطبيقيقادر نامق مصطفى علي99850201751014005

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي محمد حسين علي99851201851018022

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكتطبيقيياور محمد صباح نوال99852201752154023

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين االهلية النجاح ثانويةالديوانيةتطبيقيسلطان حسون رحيم عباس99853241851068006

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكتطبيقيهللا عبد سعدون كاوان ريباز99854201751015019

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صالح زياد منتظر99855251851030034

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنات عشتار ثانويةكركوكتطبيقيعيسى حنا سالم مريم99856201852142002

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعباس عواد صالح محمد99857201851048099

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيبكر سيود مردان عمر99858201751009045

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكتطبيقيفارس ابراهيم حسين عمر99859201751051011

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيسليم حسن نجاة محمد99860201851002043

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكتطبيقيولي سعدون جتين محمد99861201851030024

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيخضير احمد خليل علي99862201751013044

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيخلف ياسين طه هللا عبد99863211841272078

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة612.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنباراحيائيخلف عبدهللا احمد علي99864191841111017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة611.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائينعمه هادي حسن حياه99865181842238007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة610.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمد صالح احمد رامي99866171841015069

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحمود كاطع الكاظم عبد مصطفى99867221841311076

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة596.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيمراح حواش مجيد رياض99868261841203010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة592.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيمحمد علي ابراهيم ميسون99869321842029069

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة591.0للبنين الحكمة اعداديةكركوكاحيائيهللا عبد موسى علي إبراهيم99870201841004003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيعنكود عذاب خالد زهراء99871101842096018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيدرويش فندي فارس هللا عبد99872171841017148

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة563.0للبنين القرى ام ثانويةكركوكاحيائيحسين الواحد عبد كامل هشام99873201841024047

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة560.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهدي علي محمد سجاد99874141841171006

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيرحيم عيسى ريبوار عيسى99875211841088046

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد كاظم عقيل منتظر99876121841031175

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيكنف زمزير حامد سليم99877221841023046

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنات االندلس ثانويةالدين صالحاحيائيجعفر هاشم حيدر االء99878181842244003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيشاهر كريم الحسن عبد كريم99879231841069024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيسعيد مهوس ابراهيم ناصر99880261841202067
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيالغفار عبد لفته ثائر زينب99881181842238011

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0المختلطة السهول ثانويةديالىاحيائيصالح علي اسماعيل ماليين99882211842209008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىاحيائيخليل قاسم يحيى قاسم99883171841065024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان فلحي عبد باسم علي99884241841169028

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيزيدان كاظم عالء جعفر99885231841007017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيعبد عيدان قحطان محمد99886211841013096

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة469.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد مراد ممدوح هللا عبد99887181841136023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة467.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيعبيد محمد عاصف رائد99888311841024052

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة461.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمادي احمد محمود الباقر محمد99889121841020106

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن عبيد احمد شهد99890111842105050

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة446.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىاحيائيجاسم حسن أحمد إخالص99891171842037001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيحمود حسين فاهم سالي99892181842140020

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيعلي فالح هللا عبد اياد99893181841280004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيحمود عطيه مزاحم رغد99894211842084005

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحاحيائيحساني حمو عامر افراح99895181842161004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الحضارة اعداديةالدين صالحاحيائيجبر طايس لؤي مصطفى99896181841059024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الرحمة اعداديةالدين صالحاحيائيحسين القادر عبد طالب آية99897181842240002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحاحيائيرحيم بحر زهير زينب99898181842258016

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى احمد شهاب شذى99899181742221018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحاحيائيالطيف دحام محمد الدين محي صفا99900181842189013

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الضلوعية شهداء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جادر عماد احمد99901181841351002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيخلف أحمد حسن سعاد99902181842069017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائيمحمود عيسى اسماعيل نسرين99903201842282194

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيخلف احمد اسعد علي99904181841346028

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحاحيائيبديوي محمود طالب يقين99905181842261025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد علي مروة99906181842069023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات القيارة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عبد حيدر وسن99907171842242151

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيشاكر قاسم نهاد محمد99908311841011035

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحاحيائيمصطفى الرحمن عبد تحرير سيف99909181841073018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيحنون حسن علي مهيمن99910221841310129

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيشراد راضي محمد جاسم99911221841310025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي اسماعيل ولي سارا99912181842332016

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيحمد ياسين مرشد نوران99913181842069029

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيعباس احمد حسين سلوى99914181842186033

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحاحيائيعلي فاضل عباس حيدر99915181741022003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين بيجي اعداديةالدين صالحاحيائيعيث عليوي فائق موسى99916181841007015

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحاحيائيحماد سالم علي اسيل99917181842336004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي جاسم طالب ايات99918121842108007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىاحيائيحميد الستار عبد غسان حنان99919171842267051

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيمطر سامي رافع محمد99920311741010085

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيحسن هللا عبد الدين صالح زهراء99921181842247015

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد صالح محمد أية99922181842170014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين اربيل ثانويةاربيلاحيائيمحمد جاسم عامر حسين99923311841012007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة508.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح ذياب محمد مروان99924181851086022
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة499.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيابراهيم عباس هيثم مختار99925311851024046

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحتطبيقيحسين احمد سلمان قتيبه99926181851146017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة437.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم ابراهيم وعد هبه99927181852183074

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىتطبيقيحميد جارو الجبار عبد محمد99928171851024072

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد احمد محمد الرحمن عبد99929181851160015

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنين المروءه اعداديةالدين صالحتطبيقيمحمد عيدان محمد اثير99930181851025001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيهزاع طه سعدي سيف99931181851086009

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحتطبيقيفندي حسين عياش يوسف99932181851340095

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيحمد مذود وطبان محمد99933181851332083

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح محمد كمر محمد99934181851041047

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد هاشم ياسين محمد99935181851283024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف مطلك محمد اسماعيل99936181851004012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيزامل يوسف سامي بنين99937161852184022

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحتطبيقينايف كردي شرقي علي99938181851089014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحتطبيقيمطلك مهنه مقصود مصطفى99939181851003025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم علي ابراهيم مقداد99940171851044045

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين للنازحين جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحتطبيقيلزام محمد صكر مثنى99941181851139025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقينوري مجيد هللا عبد محمد99942181851033050

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحتطبيقيويس علي رائد رانيا99943181852255016

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقينصيف طالب الكريم عبد مصطفى99944181851160025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح فاضل خالد فاديه99945181852242067

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0المختلطة العلم دار ثانويةالدين صالحتطبيقيخميس حنوش محمد ادهام99946181851293004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد مصطفى كمال سلوان99947181851332034

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الرومي صهيب ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمد محمود ابراهيم خليل99948181851118010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيرجب شاهين عامر يوسف99949311851008033

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحتطبيقيظاهر حمد هللا عبد دينا99950181852299001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيجميل محيميد نديم محمد99951121851020038

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحتطبيقيحمد صالح مهدي أيمن99952181851089007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم محمد قاسم غسان99953121851014019

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيحبيب مجيد احمد حسين99954181851006014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحتطبيقيعطيه هللا عبد يوسف ياسر99955181851283029

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف عطيه خلف علي99956181851010014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي حسن رشيد ارويه99957181852246001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيمنصور شاكر محمد هللا عبد99958181851073021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىتطبيقيمخلف ابراهيم ضياء وضاح99959211851066007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.5للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقياللطيف عبد الموجود عبد اللطيف عبد ابراهيم99960101851048001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد محمد فرج عماد99961181851336012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي حسين احمد منير99962181851010029

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيحمدان حازم فارس محمد99963181851160023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيتوفيق حمدي علي حسن99964181851073014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحتطبيقيابراهيم اسماعيل كنعان الباسط عبد99965181851033023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقينوري العزيز عبد نوزاد شاجوان99966201852334068

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقياحمد حسن حبيب هللا عبد99967161751001124

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسعيد عمران حازم اصاله99968121752108003
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيرميض عطيه الكريم عبد فاطمه99969181852242069

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي فياض الرزاق عبد عثمان99970181851136002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود صالح محمد مثنى هاله99971101752093012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيعلي حسين صالح سعد99972181851073018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلطان احمد طارق احمد99973121851022011

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيموسى محمد دحام عمر99974181851081014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيجاسم احمد هيثم احمد99975181851086003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد نجم فراس99976201851022039

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحتطبيقيغني هللا خير سمير سيف99977181851039004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيحسن حسين قاسم فاطمه99978201852117021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيناصر علي عزيز عمر99979221751035075

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات سمية ثانويةالدين صالحتطبيقييادكار انور تيمور هبه99980181852192010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيكيطان بريسم سعد مرتضى99981231851010081

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المعتم ابن اعداديةالدين صالحتطبيقيالرزاق عبد طه احمد ياسين99982181851073037

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل حميد احمد مصطفى99983101851013090

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمزعل محمد فياض سعد99984191851040017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح مهدي احمد تماضر99985181852242022

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيياسين محمود علي الرحمن عبد99986101851025009

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم شهيد صالح اسيا99987101752110007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقينجرس عيسى كمال مصطفى99988181851086023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيماجد صبيح رائد حيدر99989161851363067

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان سبع ضياء وليد99990111851012023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيمخلف صالح مجيد فهد99991191751003014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيقربان كريم أثير فاروق99992111851005050

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعكيلي كاظم حيدر كرار99993251751007251

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرختطبيقيحماده محمود باسم ابراهيم99994101751036001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0المسائية بيجي ثانويةالدين صالحتطبيقيمذود شبيب طارق صدام99995181851332042

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم ابراهيم اسماعيل ايه99996121852083001

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيابراهيم محمد القادر عبد كيالن99997201851303058

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحبيب الكريم عبد عباس شروق99998121752108013

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرختطبيقيالرحمن عبد حسين مهند جعفر99999101851045006

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي الرحمن عبد ليث ضي100000111852072032

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيعلي عويد علي حسين100001231751185012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيعلي عرب سعد حنين100002181852246007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد قحطان ل طال هذال100003101751014118

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة629.2للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمحمد غانم شامل محمد100004171841011275

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيخلف احمد صبري حنان100005311842038020

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيحبيب مرزينا عماد عذراء100006171842248025

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعلي هللا عبد احمد جعفر100007171841080055

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمود صبيان رعد مصطفى100008171841028249

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيكريدي محمد زياد رسل100009191742155014

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين للنازحين الصقر ثانويةالدين صالحاحيائيعمران محمد صباح جابر100010181841144002

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنبارتطبيقيحسين حميد هللا عبد قتيبة100011191851298019

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيشابا اسحق مهند ليديا100012311852037009
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الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمو حميد فواز مصطفى100013131751018015

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسليمان احمد مظفر احمد100014131751010004

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيمحمود كرم رمضان بناز100015181842383017

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيحماد احمد صالح سليمان100016201841005022

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين القطيف اعداديةواسطتطبيقيهراط فليح حسن زياد100017261751041014

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىتطبيقيشيت مؤيد راكان ذنون100018171851084016

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد غزاي مرسوم نبأ100019101852089017

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم محمد جواد ضحى100020121752108014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد ناصر سعدي سرور100021141822133033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيهاشم جاسم غيدان ايه100022121822117008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيياسين داود غانم عمر100023171821031030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبييوحنا هرمز ممتاز سايمون100024331821015006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيامين محمد انور زهير ازهار100025101822118002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحلو عبد رحيم انفال100026121822112006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيسلطان فتحي رياض عثمان100027171821021057

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم محمد بكر ابو100028171821009003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيحسن علو جميل جوان100029331822042005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيخضير يونس عمار هجران100030171822286079

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيخالد هللا عبد ساسان رفد100031181822163014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيمخلف ابراهيم سالم سجى100032171822075005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الزاوية ثانويةنينوىادبياحمد فرج طه مناسك100033171822240012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الحود ثانويةنينوىادبيحمزه اكرم ابراهيم عمر100034171821040037

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيعبيد جمعة وعد عمر100035171821044017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيياس سبهان عمر القادر عبد100036171821053023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيعبيد ذياب سالم ايمن100037311821002005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة الفتوة اعداديةاربيلادبيجاسم سلطان خالد هزاع100038311821001024

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيابراهيم اسماعيل لؤي ديانا100039191822178019

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحسن صالح عائد  منى100040171722264063

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيهللا عبد سعيد الجليل عبد علي100041171821196018

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبينزال احمد هللا وعد هللا عبد100042171821025096

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحسين محمد جاسم رعد100043171821143057

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيعلي خضر غزال علي100044171821170026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيجرذي صعب نوري مريم100045191822246016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيعلي فاضل كمال نور100046171822284059

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الوركاء ثانويةنينوىادبيرمضان عصمت محمد احمد100047171821064007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين غطفان اعداديةالدين صالحادبياحمد عاشور شعبان احمد100048181821042007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيالياس خضر نوري رائد100049331821001021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات زمار ثانويةنينوىادبيمحمد محمود احمد سعدة100050171822259007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيمحمد صالح جاسم ابتهال100051171822317001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىادبيقاسم محمد صفوان بلسم100052171822257002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيمحمود احمد محمد منجد100053171821351144

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم محمد علي100054171821018103

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيحسين فتحي وليد عمار100055171821018107

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبييونس هللا عبد معمر سيف100056171821003059
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيمحمود ذنون الدين شمس محمود100057171821015145

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيسلطان محمد احمد شهاب100058171821058015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيشوكان احضيري عزيز ركاد100059171821112016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الواسطي اعداديةالدين صالحادبيمحمد احمد محمد مؤمن100060181821053029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين هلمات ثانويةاربيلادبيصالح خطاب العزيز عبد العابدين زين100061311721006011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيابراهيم القادر عبد محسن حسين100062171821144042

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيفتحي عبدهللا راشد تماره100063171722274012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيحسون احمد حمادي قصي100064171721207051

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيامين عبدهللا امين مصطفى100065171721143076

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةادبيالمجيد عبد عمار هللا مد يوسف100066321821011040

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيجاسم علي سعد العزيز عبد100067181821125027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيابراهيم يوسف احمد هديل100068171822271023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيهللا عبد نجم الحق عبد يوسف100069171821350336

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيحمد ظاهر فرحان جيهان100070181822294004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيحامد يونس طالل رحمه100071171822235037

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيرجب صالح ابراهيم يمامة100072171822238089

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيعلي احمد هيثم سيف100073171821206090

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبياسماعيل سعيد رفعت شهد100074171822231063

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيابراهيم خليل جمعة انسام100075171822235013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيسليمان خضر الياس شموس100076171822232048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيعلي اسماعيل احمد ايمان100077171822237018

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيمطلك احمد رافع ساره100078311822038013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيعلي مجيد علي محمد100079311821017016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبييونس محمد يوسف سيف100080311821008013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الثورة ثانويةنينوىادبيمحمود محمد صالح  رواء100081171722279011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبيعلي خلف دخيل مشعل100082331721051015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبياحمد عائد احمد  غفران100083171722264052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياسماعيل محمد فتحي ندى100084171822251091

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين اشويرات ثانويةنينوىادبيناصر علي سلطان أحمد100085171821037002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبينبي امين محمد اكرم هوكر100086171821020122

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيطه سعدي محمد زياد مؤمن100087171821027130

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيجاسم هللا عبد رعد هاجر100088171822288101

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعمر ذنون فارس الكريم عبد100089171821009090

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيمجيد نوري جمعه احمد100090171821032001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيعلي الكريم عبد طالل اماني100091171822321001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيجرجيس يحيى حازم تانيا100092171822321004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبينايف ثامر زياد طارق100093171821010041

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيجاسم الهادي عبد امجد مصطفى100094171821017100

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبياحمد فتحي بسام مصطفى100095171821016123

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيهالل احمد نادر محمد100096171721009196

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحامد  احمد  محمد  مروة100097171722280055

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيجارو اهرير خضير محمود100098171821042049

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيحسن نافع محمد هشام100099171821142095

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيهللا عبد فتحي محمود بشرى100100171822254017
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبييحيى جرجيس محمد االء100101171822291006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيسليمان علي خلف غسان100102171821075033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبياحمد محمد قاسم احمد100103171821003015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعباس خلف طه يسرى100104171822232070

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبياسماعيل الغفور عبد رمزي وجدان100105171822264073

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيصالح خلف حسن احمد100106171821032002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةنينوىادبيخلف حمد ابراهيم صالح100107171821053017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعلي خلف صالح الكريم عبد100108171821076008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيفتحي صالح ضياء نور100109171821019150

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيسليمان خميس صالح ثامر100110171821103013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيفخري محمد الستار عبد رضوان انفال100111171822288014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبييحيى سالم ماهر زينب100112171822302036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحسن غانم عمار رغد100113171822237041

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيصالح خليل ابراهيم يوسف100114331821015033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحسين علي سعد ريم100115171822290072

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبييونس موفق محمد اياد مريم100116171822302058

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيعبود محمد علي حسين100117171821003039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبييونس احمد السالم عبد هللا عبد100118171821003072

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمود خلف بشار محمود100119171821017092

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيخضر محمد احمد كنعان100120171821015112

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيجواد محمد جاسم محمود100121171821018150

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيدخيل محمد صبار علي100122191821345078

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيعلي حميد عدنان عذراء100123171822254041

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيفتحي جياد محمد الرحمن عبد100124171821143088

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للنازحين الجدعة مخيم ثانويةنينوىادبيجاسم سالم داود معاذ100125171821206162

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيشاهين فاضل بشار زوزان100126171722273116

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمحمود حميد سليمان فؤاد100127171721207161

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبياحمد غازي الزم شهد100128171822403110

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيجاسم احمد غانم الرحمن عبد100129171821021048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبياحمد عباس هللا عبد علي100130311821004040

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيصالح حسين صدام احمد100131171721207012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبيعبيد دالي حامد صالح100132171821031017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبياحمد عمر حسين سلوان100133171821104015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيابراهيم خليل نزيه العزيز عبد100134171821011061

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيعلي طه بشار الرحمن عبد100135171821027079

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبييونس احمد هاشم هند100136171822274088

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيحميد الجبار عبد شامل حنين100137171822286023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيمحمد المحسن عبد صباح فالح100138171821038027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحادبيحسين حمود محمد فيصل100139181821036062

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبييحيى الرزاق عبد منيب حارث100140171821020020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيمحمد درويش خالد الرحمن عبد100141181821010028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيعبد خليل عبدالمنعم زينب100142171822319023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبييونس خلف حسين رساله100143171822278006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيحميد رمضان فتحي لقاء100144171822290113
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيعباوي حمندوش ماجد محمود100145171821055039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيعلي محمد جمعة فرحان100146171821018123

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعلي خضير فارس الرحمن عبد100147171821001061

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيحسن محمد جاسم محمد100148171821012080

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيحسن حمد محمد الرحمن عبد100149181821074017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0نينوى-  النازحيننينوىادبيصالح مهدي صالح مهدي100150171721502624

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيمرعي جميل العزيز عبد احمد100151171821196002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيعويد عبيد نواف امير100152191821108003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيذنون شاحوذ احمد عبدالرحمن100153171821351072

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المحلبية ثانويةنينوىادبيسليمان محمد جاسم محمد100154171821056033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبياسماعيل المنعم عبد عامر امنة100155171822235012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحريث حسون علي حسان100156171721003043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيسليم محمود صالح منهل100157171721009218

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمود شكر عادل سرى100158171822277050

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيعمر احمد سعود ان100159171822291012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيحسن حسين يحيى رقية100160171822230032

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0المختلطة الكويت ثانويةنينوىادبيمحمد جاسم حسن فرحان100161171821344003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمحمد هللا عبد محمد علي100162171821350185

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيجراد خلف محمود زينب100163171822243007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبياحمد عبد احمد الباز100164171821082006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيمحجوب هللا عبد ابراهيم العظيم عبد100165211821205013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجرذي عبو سالم عبدالرحمن100166171721009109

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيحميد مصلح الرزاق عبد محمد100167171821042046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم معن هللا عبد100168171821024060

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيزيدان محمد رعد وسام100169171821026228

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىادبيحجي خالت خدر فرات100170171821060010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيعباس يونس قادر مراد100171171821019139

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيسعيد طه قصي بسمة100172171822300006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيالرزاق عبد احمد الرزاق عبد ايثار100173171822286014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيرشيد سعيد يونس شهد100174171822294025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين العليل حمام ثانويةنينوىادبيرجب محمود شاكر زيد100175171821032023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبياسماعيل حنوش وليد سعاد100176171822283049

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيعبد خالد وليد محمد100177331821001060

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيقاسم سعيد محمد مهدي زهراء100178171822300026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةدهوكادبيرمضان نذير الدين عز نذير100179331821062003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيعزيز محمود رافع قمر100180171822283062

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيمصطفى صبحي صالح اسماء100181171822301009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيشيت محمد هادي المنعم عبد رحمة100182171822294046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبينجم نايف نمير نايف100183171821351147

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيعلي الدين تاج عقيل زينب100184171822292030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيحسن يونس العزيز عبد عمر100185171821017064

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد عيسى محمد علي100186171821001081

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيمتعب هزاع تركي دريعي100187171721207245

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبييونس علي احسان يزن100188171721008318
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيغثوان خضر ابراهيم راكان100189171821351041

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيعلي حسن سوري سارة100190171822267027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيمصطفى امين محمد غانم اسماء100191171822232009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيخلف حمد محمد حمد100192171821044006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين سيوان ثانويةاربيلادبيابراهيم الجبار عبد غالب محمد100193311821003010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيامين محمد هللا عبد فاضل عدي100194311821002021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيمحمد علي الهادي عبد هدية100195171822251098

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيمجيد صابور نجاح سعود100196171821402070

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيمحمود فاضل محمد حمزة100197171821144046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيمحمد خضر منير الحي عبد100198171821103033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيخضر فوزي عدنان رحمة100199171822267020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيمرعي فاضل عون عبد وسام100200171821402174

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيحمد خلف الرزاق عبد احمد100201171821103006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيعبوش محمود محمد صيدا100202171822305077

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبيحمودي العزيز عبد محمد هبه100203171822299048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيحسن محمد مهند سيف100204171821010038

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيحمدي ابراهيم نوفل محمد100205171821016115

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبياحمد صالح عواد مثنى100206171821003097

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيسلطان محمد علي ايهاب100207171821016023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىادبيزينل سالم امجد احمد100208171821065001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيرجب صالح خضر صالح100209171821051026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيخالد علي محمد رقية100210171822242019

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيخالد محمد احمد رياض100211171821018056

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين تلعفر اعداديةنينوىادبيمصطفى يونس محمد عادل مصطفى100212171821118025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيحمدان سعدون احمد بارق100213171821036008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحمود الوهاب عبد محمود دعاء100214171822277021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيحسن عواد ماجد خنساء100215171822281021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيعباس خالد وليد ياسمين100216171822297081

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيجمعة عبد حكمت حيدر100217171821351035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمود يوسف نافع بركان100218171822273014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيصالح احمد اسماعيل هدى100219171822319060

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيهللا مال عزيز عقيل لبنى100220171822314078

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيحميد عبد صباح انوار100221171822264015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيسليمان الغني عبد راغب رغده100222171822290066

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيوكاع عكوب بشير محمد100223171821026166

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيجمعة احمد قحطان عذراء100224201822112014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيسليمان محمود هللا عبد حسن100225171821207036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيقاسم ابراهيم اسماعيل علي100226171821143107

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعلي عزيز سبهان علي100227171821009099

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المزرع ثانويةنينوىادبياحمد رشيد حسن صفاء100228171822177004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيامين عبد ذنون احمد هناء100229171822237107

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيعمر خطاب قحطان آمنة100230171822232001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبييونس حسن محمد حسين100231311821009013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين القيارة اعداديةنينوىادبيعساف عطية فرحان قيصر100232171821042037
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيعلي بالل هللا عبد احمد100233171821026022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمهدي صالح محمد زينب100234171822291043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمد خليل محمد مصطفى100235171821017105

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىادبيحسين حسن هاشم نبأ100236171822274077

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيالمجيد عبد ذاكر معن مهند100237171821011124

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمصطفى هللا عبد يونس ايمان100238171822273012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبياحمد اكرم اسعد ارشد100239311821071032

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد علي حسين ابراهيم100240171821001007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيحمدان ابراهيم علي وسن100241171822263013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيحسن ياسين صباح عمار100242171821161071

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيجاسم شحاذة عبد مروة100243171822291067

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة678.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكاحيائيعثمان محمود عامر هاجر100244331842040144

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة604.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد محمد هاني فاطمة100245171842301116

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة523.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائينجرس سعدي حسين علي100246171841049064

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة501.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائينومان حسن مرعي الهنوف100247171842237017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة467.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيعباس زبير عباس هدى100248171842293087

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة454.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيحسن زينل مزهر سهيلة100249171842232190

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة434.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيمحمد حازم زهير نسرين100250171842317085

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيسليمان بشير امجد اية100251171842237036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائيفتاح صبري اسماعيل خالد100252331841001030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0للبنات حمص اعداديةنينوىاحيائيسليمان صالح مظهر دعاء100253171842302045

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىاحيائيحمود احمد هللا عبد أمنه100254171842230024

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكاحيائيزيدان محمد مخلف امير100255201841015013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائيكوركيس حبيب ماجد ساراي100256171842247030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيمحمد عطيه كركز خالد100257171841049030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكاحيائيعيدو حسن خديدا خلود100258331842052008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمصطفى صالح سعد محمد100259171841351154

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات بعويزة ثانويةنينوىاحيائيجرجيس فاضل محمد غفران100260171842265031

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيحسن زينل سليمان سهلة100261271742094029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىاحيائيبالل عناد احمد عناد100262171841024088

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الفاو اعداديةنينوىاحيائيوهب هللا عبد الرحمن عبد هبة100263171842235196

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىاحيائيكريت حسون سفيان ريسان100264171841060032

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الشورة ثانويةنينوىاحيائيصالح خلف حسين هدى100265171842271033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيالكريم عبد الجبار عبد مازن هدى100266171842292089

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات كنجان ثانويةاربيلاحيائيسعيد حازم مؤيد تغريد100267311842048007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيابراهيم خدر بولس ماتياس100268331841070125

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد ناظم محمد زينب100269171842289084

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائياحمد هللا عبد علي احمد100270171841015021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكاحيائيبيرموس صديق حسين امينة100271331842021001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيعلي حسين مهدي أية100272171842248001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيحسن خلف علي رياض100273171841350052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيمحمد عبد فتحي محمد اية100274171842301025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين اشور اعداديةنينوىاحيائيتوما قرياقوس نوري اندي100275171841147003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىاحيائيعلي اسماعيل محمد ندى100276171842289162
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للنازحين-  للبنين األخوة اعداديةدهوكاحيائيحيدر محمد هللا عبد فرهاد100277331741017025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكاحيائيمراد خلف خديده كاميران100278331741051022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيبدر صالح سنان يوسف100279171841080276

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىاحيائياسماعيل امين خالد آمنه100280171842277002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةدهوكاحيائييوسف رمضان عمر زهراء100281331842050003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيخضر صالح محمد خضر100282171841351051

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىاحيائيحسن عباس محسن نجوى100283171842292078

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات األهلية المعرفة دار  ثانويةنينوىاحيائييونس ذنون ماهر حنين100284171842262024

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الكندي اعداديةنينوىاحيائيحسين سليمان ماجد احمد100285171841021006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىاحيائيحسين مصطفى فاضل عبدالستار100286171841003109

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين فايدة ثانويةدهوكاحيائيحاجي هيرو حجي جيهان100287331742016015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات المحبة ثانويةاربيلاحيائيفقو اسماعيل كمال ناهده100288311842045030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات المأمون ثانويةنينوىاحيائيجبل  موسى   محمود  صفاء100289171742317028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات سومر ثانويةنينوىاحيائيمطيران حسن محمود ميسم100290171842314106

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىاحيائييوسف حبيب حكمت مريانا100291171842247047

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيداود خضر اسعد حنين100292171842364007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيبتو عبدالمسيح بدري منال100293171842364023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىاحيائيعلي احمد حسام عثمان100294171841144099

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىاحيائيسعيد  رياض  فراس  زينب100295171742280077

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكاحيائيشمو اوصمان قاسم رانيا100296331742060006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائييعقوب عصمان حسن علي100297331841070095

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة376.0للبنين القوش ثانويةدهوكاحيائييلدا بحو بيرج ريناتو100298331841018007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلاحيائيعزو جرجيس روني ايلين100299311842037001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيعلي محمد حسين جمال احمد100300171851027007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقيخليل يونس نزار محمد100301311851024044

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمجيد القادر عبد هللا سعد عياض100302331851070057

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىتطبيقيدلي  علي سعدون محسن100303171851350171

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيياسين مجيد ياسين طه100304171851011076

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيطه داؤد نشوان صفا100305171852294058

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيسعيد حازم سعد طيبة100306171852281022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىتطبيقيمحمود شاكر محمد قتيبه نبأ100307171852294068

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيالرحمن عبد ابراهيم الكريم عبد محمد100308171851027124

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيمنصور معروف صباح سراب100309171852267030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين النيل اعداديةنينوىتطبيقيهللا سعد ذنون مشعان مصطفى100310171851027144

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىتطبيقيجاسم حسين علي حسين100311171851020023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الراية اعداديةنينوىتطبيقيرشيد الدين محي ماجد مهند100312171851025120

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم100313171851009001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0المختلطة المسائية برزاني ثانويةاربيلتطبيقيصالح حسين عمر ليث100314311851070014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقياحمد طه صبحي طه100315171851144048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىتطبيقيعناز هالل محمود فرح100316171852280041

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية حمرين ثانويةاربيلتطبيقيفخري الدين حسام الدين كمال محمد100317311851072034

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى ناظم نضال مؤمن100318201851003057

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىتطبيقيطحان راشد ذيب فارس100319171851017207

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقيحسن علي عباس علي100320171851015103
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكتطبيقيسليمان سعدو ايوب ناهدة100321331852051002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات زينب اعداديةنينوىتطبيقيصالح محمد شعيب اسامه طيبه100322171852285048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىتطبيقييحيى سالم داود سراب100323171852281016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات القوارير ثانويةنينوىتطبيقيحسن غدير كنعان رنا100324171852304013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيذنون غانم طارق آية100325171852231002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيمحمد شعيب احسان علي100326171851178054

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىتطبيقيعلي حسين محمد هاني100327171851359034

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىتطبيقيالياس محمد ثائر هيثم100328171851144126

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىتطبيقيحمودي جبر خالد زينب100329171852277022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات سومر ثانويةنينوىتطبيقيمصطفى السالم عبد عادل اعياد100330171852314003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد محمود عطية الكريم عبد100331171851018077

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقياسماعيل هللا عبد فرحان فالح100332311851071043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىتطبيقيعبد ادريس غسان عمر100333171851012105

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىتطبيقيمحمد هللا جار زياد عمر100334171851008092

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىتطبيقيصالح أحمد إبراهيم عارف100335171851001060

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيويس محمود محمد دار علم100336171851178053

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيزكي محمد طالل زكي100337171751007009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىتطبيقينجم علي محمود رشيد100338171851351029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىتطبيقيمحمد ذنون خالد شهد100339171852284014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى مزعل عامر رحمه100340171852297008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيعباس محمد الحميد عبد مريم100341171852236054

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيالكريم عبد كامل سالم رائد100342221851268009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىتطبيقيرضا مصطفى سالم فرح100343171852267036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين دمشق اعداديةنينوىتطبيقيحامد محمود علي محمود100344171851160057

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيعتو خدر فرحان انمار100345171851059005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد طاهر محمد حازم فاطمة100346271752087048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات بحزاني ثانويةنينوىتطبيقيخدر محمود عائد شيرين100347171852245007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيداود زينل جاسم علي100348251751116079

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاظم مصطفى حسن رقيه100349271752056042

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيقيصان بحر الواحد عبد زيد100350111851203096

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيحسن جمعه جارو بسمان100351331851070018

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلتطبيقياحمد المجيد عبد اسماعيل غزوان100352311851024036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىتطبيقيرضا سعيد محمد عباس حسين100353171851123010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىتطبيقيمحمد جاسم علي جاسم100354171851009026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيعلي احمد هللا عبد مروه100355251752116020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيعباس أحمد فؤاد محمد100356201851312097

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف قحطان يعرب شمس100357141852107015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيرحيل فاضل امجد يوسف100358191851019077

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيحامد يونس رعد مدين100359171851011193

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقييونس محمد سالم نهى100360271852076025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىتطبيقيسليمان سالم نشوان لينا100361171852244020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىتطبيقيمتي جبو صباح رؤى100362171852249006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الكندي اعداديةنينوىتطبيقيمحمد علي احمد رياض100363171851021035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيخضر محمود فيصل محمود100364171851178092

2889 من 2281 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىتطبيقيمصطفى صالح ازهر محمد100365171851011158

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىتطبيقيحسين يحيى قاسم مريم100366171852241023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارتطبيقيمطر سعود الفتاح عبد قبس100367191852180007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيدنخا الزار داود روزلين100368331852044006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىتطبيقيعبو الياس خلف ميران100369171851060026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن محمد احسان علي100370131851014027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقيعزيز محمد فوزي بتول100371171852289023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيحنا يلدا امير كرستينا100372171852364004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيقاسم محمد اياد ميزر100373111751209115

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات الكوثر اعداديةواسطتطبيقيعبيس ناظم شاكر شهد100374261752083009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةنينوىتطبيقيحسين امين محمد جاسم جهان100375171852352001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين الزهور اعداديةنينوىتطبيقياحمد محمد باسل مصعب100376171851015173

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىتطبيقييحيى هللا عبد فارس داليا100377171852289030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين الصديق اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد ادريس الرزاق عبد احمد100378171851028012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيصالح سلطان ياسين عناد100379171851026195

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيشرقي هللا عبد خميس يقين100380191852178021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيهللا عبد الدين عز منهل احمد100381171851018018

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيعمران كريم نجاح ظافر100382231751001016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس مخلف ثائر طه100383101851205074

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعبد حامد طه ابراهيم100384191751066001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة363.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقيجعفر علي مقداد فاطمه100385171852236046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات القوش ثانويةدهوكتطبيقيبيبو اسحق وديع سارة100386331852044008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيتوما بهنام مهنى ماريو100387171821364044

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبييونس سعيد عزيز سعيد100388171821024039

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيحمد حسين مقداد علي100389171721009134

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين االمين اعداديةاربيلادبيفالح شالش وائل احمد100390311821009006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين غرناطة ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد سميط حسين محمد100391181821125048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيسويد ادهام فالح محمد100392171821112045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيشطي صايل مدهلل سمراء100393171822313010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكادبيعلي خلف محمود شيروان100394331721023002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد عائد عمر أبي100395171821017001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيشامخ سلوم جبر محمد100396171821027136

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيشيت محمود هشام محمود100397171821011113

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيادبيعمير شناتي عباس ازهر100398221821025003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبيسمعان ابراهيم فاضل اثير100399171821069001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيعزيز عزت انور سجى100400171822298028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الجزيرة اعداديةنينوىادبيعلي إسماعيل زينل محمد100401171821121007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيخليل سالم الستار عبد محمد100402171821027142

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين 1 اصفية ثانويةنينوىادبيحبيب مطر الفي معالي100403171822035002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبييونس جاجان العزيز عبد ضرار100404171821084045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين خزنة اعداديةنينوىادبيجاسم شريف باقر كرار100405171821066008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين عدس تل ثانويةدهوكادبيمحمود علي محمود علي100406331821020006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيحسين علي صالح مصطفى100407171821027164

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبيطه محمود ياسين يسرى100408331822042025
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيمحمد خلف عبد  ريم100409171722264035

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيعلي الرزاق عبد جابر حسنين100410281821021005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحبيب عجيل ابراهيم اسماء100411171822079003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيجرجيس احمد علي اوس100412171821003023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيعزيز عزت أنور ضحى100413171822298031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيمحمد حامد احمد غفران100414171822277060

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيسعيد الخالق عبد معتز علي100415171821012061

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيابراهيم هللا وعد ياسر مغفره100416171822300046

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيذنون هللا وعد ذنون هنا100417171822302068

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبياحمد اسماعيل حامد هبة100418171822264070

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيحسو الرزاق عبد الغني عبد مروى100419171822277068

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيصادق عمر صديق امنه100420171822305005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيعران تركي صالح محسن100421171821112043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين المكوك ثانويةنينوىادبيعبد هللا عبد الرزاق عبد علي100422171821051032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيمحمد محمود محمد محمود100423171821020108

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمد حسين حمود علي100424171821025106

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيمحمد اديب ايمن زينب100425171822302032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبياحمد علي رافع محمد100426171821144120

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعزيز سعدهللا علي مروه100427171822314083

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيهندي يوسف احمد محمد100428141821008090

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبياحمد محمد جاسم غفران100429171822291062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبياسماعيل خضر محمد ايهاب100430171821027027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيفيصل حواس اركان سرى100431171822290088

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات الموصل سد ثانويةنينوىادبيعلي إبراهيم حسن زهراء100432171822257004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمد علي حسن عالء100433171821001073

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىادبيقادر احمد سعدو احمد100434171821094003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيخضر خلف خضر احمد100435171821103003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيحسين علي نواف زيد100436171821010036

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمد يونس علي حسان100437171821005027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد خضر داعي سلطان100438171821143070

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد محمود قيدار كرم100439171821143140

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيحميد محمد علي احمد100440171821021018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيغقدان محمد هلوش ناصر100441171821112052

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيحميد عطيه حسن احمد100442171821075002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيراجح محمد محمود عمر100443171821020075

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيعمر احمد نجاح جالل اية100444171822291015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيمحمد صالح مهدي مهند100445171821027176

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيعسكر سعد إجديع مروه100446181822163024

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيسليمان القادر عبد محسن نور100447171822261027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبياحمد يونس طه ضحى100448171822251069

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الشورة ثانويةنينوىادبيبالل رمضان احمد ماريا100449171822271017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات التحرير اعداديةنينوىادبيالباقي عبد الدين محي قصي رفيده100450171822296012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيقاسم مؤيد محمد المصطفى نور100451171821017113

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيحسين احمد محمود ياسر100452171821143203
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيابراهيم فاضل محمد سعد اسيا100453171822292003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات السالمية ثانويةنينوىادبيحيدر الكريم عبد نايف زينب100454171822322007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيقادر خلف جمعه حلى100455171822278003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيخالد اقبال محمد يوسف100456171821015164

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيمحمد خلف احمد علي100457171821048024

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيغزال الجبار عبد عمار محمد100458171821025165

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيصالح سالم محمد مها100459171822289071

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيفتحي احمد وعد منهل100460171821350306

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيطيب محمد صافي محمد هللا عبد مصطفى100461171821027166

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيالرزاق عبد سعيد محمد تمارة100462171822285017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعزيز غانم محمد عمر100463171821025117

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبياحمد عزيز سلطان احمد100464171821161008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةدهوكادبيحمودي عباس نايف فيصل100465331721032010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبييونس محمد صباح رسل100466331822016013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيغضبان خضير احمد  ضبيان100467171721001048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيكاوي خزعل احسان خزعل100468171821005039

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسين شيت محمد نور100469171822280082

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد جميل جمعة الرحمن عبد100470201821078051

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيعطو سرحان جمعه عمر100471171821011088

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيجدوع سلطان هللا عبد ناديه100472171822315064

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحسين احمد حسين هللا عبد100473171821003069

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيداؤد محمود فتحي ابراهيم100474171821012002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبياحمد عطية رمضان علي100475171821036025

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيخليف علي مجيد اسيل100476171822041001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمصطفى محمد عبدالكريم ايه100477171822314012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيخلف محمود فتحي شهد100478171822281045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحسين حسن حميد حامد100479171821350073

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبياحمد مطرود محمد زينا100480171822237052

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات سفني عين اعداديةدهوكادبياسود خدر خالد نشوه100481331822042020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيالعزيز عبد علي العزيز عبد مصطفى100482171821075049

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيجرجيس إدريس بسام ثامر100483171821026048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحسن محمد احمد السالم عبد100484171821025087

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيخليل عبدالمعين عبدالباري ابراهيم100485171721003010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارادبيكطيع مطر محمد هناء100486191822198043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيعوض حمادي حسين حمزة100487171821043009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيمحمود شكر خالد مخلد100488171821001139

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيمصطفى عبد محمد عائشه100489171822295033

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمحمود دحام احمد دحام100490171821350097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيالعزيز عبد الرحمن عبد سعد مروان100491171821017099

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيالرزاق عبد احمد راغب سما100492171822302047

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبياسماعيل صالح محمد فواز رانيا100493171822231038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيياسين عدنان بشار طه100494171821011048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبيمحيميد عمر حامد زينة100495171822235052

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيحسين محمد كدوان شيماء100496171822280048
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيحسين علي رائد سجى100497171822242028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيصالح احمد السالم عبد محمد100498171821021089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيحميد يونس الستار عبد نبأ100499171822237110

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0ايمن-  الخارجيوننينوىادبيقاسم يحيى موفق كرم100500171821400142

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد الباقي عبد رضوان مصطفى100501171821020112

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيبلو محمد صالح خالص100502171821170015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيابراهيم خلف علي ياسين100503171821026235

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمود خضر صالح احمد100504171821143013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيمحمد حازم عمار فاطمة100505171822286063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيسعيد محمد حسن صالح100506171821080056

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيعلي خدر اسماعيل كواش100507331821070062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيمشعل مصطفى محمود االء100508171822281009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيعسكر عبيد محمد العزيز عبد100509171821112027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيحمدي هاشم بسام هاشم100510171821019151

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيعلي خلف ظاهر علي100511171821366152

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيخليل ذنون الدين صالح سرمد100512171721001038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيجاسم هللا عبد محمد غفران100513171822273055

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيهللا عبد اسماعيل زينل اسماء100514171822249004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيغدير مجبل خلف ركاد100515171721207069

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات وانه ثانويةنينوىادبيمحمد سليمان احمد رويده100516171822278007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيفيصل مطلك فواز انور100517171821350049

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبينجم محمد ضمير امنة100518171822293005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيكريف فليح اسعد سفيان100519171821103025

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبياحمد اكرم قتيبه نور100520171822288096

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبييونس خليل وليد رؤى100521171822284022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيمطرود أفريح محمد جاسم100522171821112009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الشعير تل ثانويةنينوىادبيهللا عبد محمود اكرم يونس100523171821052023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيعباس محمد حسن غفران100524171822249022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيمصطفى مظفر محمد اشرف100525171821028013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيحسين مخلف عويد فارس100526171821170036

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيعبد محمد عصمان معتز100527171821204008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعيسى يوسف رائد رشا100528331822040016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيحسن ناصر هاشم هديل100529171822238084

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيحسين طه ياسين سعد100530171821109005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الثانية الهرم ثانويةنينوىادبيصالح نواش سالم احمد100531171821211002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيمحمد علي عبد ايسن100532171822244001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعلي حسن هللا عبد محمد100533171721001102

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعبودي يحيى خضر احمد100534171721207010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيابراهيم عوده سليمان ماهر100535171721207195

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الياسمين ثانويةالسليمانيةادبيهللا عبد يونس الدين عز ايناس100536321822025001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيحسين سالم ياسر رحمة100537171822291032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيداحور هللا عبد علي مصطفى100538181821022029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحنش فرج خلف  عبد100539171721003101

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيعلي حسين صدام صفا100540171822285057
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيعزيز فاضل اكرم زكريا100541171821058012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد طه العزيز عبد اكرم100542171821005015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيمحمد صالح العالي عبد هللا عبد100543171821016059

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيمحمد علي طه فاطمه100544171822284051

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيمحمود عفتان فاضل حارث100545171821017022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبييحيى االمير عبد شعالن عائشة100546171822285060

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيجاسم خليل محمد مصطفى100547171821008042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيحسين صباح عبد هللا عبد100548171821203011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيعجرف عطية اسماعيل الوهاب عبد100549171821048022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الفاو اعداديةنينوىادبييوسف صالح فارس سماء100550171822235061

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيسليمان اسماعيل فراس سبأ100551171822315041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيمحمود خضر الهادي عبد انس100552171821074006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المؤمنين ام ثانويةنينوىادبيحسن احمد اسماعيل امنة100553171822230009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيحمود حسن احمد قصي100554171821003095

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيخضر خلف زيدان دعاء100555331822040009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيحجي حسين نوار ريم100556171822244008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية القيارة ثانويةنينوىادبيسليمان مدحي فرحان طالل100557171821366109

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيعلي محمد علي انمار100558171821079006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد عائد ثائر رفل100559171822290067

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاربيلادبياالحد عبد اسماعيل عالء صبا100560311822037005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيسليمان مصطفى فتحي فرح100561171722284077

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيعلي محمد باسم صفوان100562171821021046

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم عموري مصعب100563171821142089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبينجم سالم معد زبيدة100564171822321009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيابراهيم موسى شيخ وليد القادر عبد100565331821058003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةدهوكادبيميكائيل هللا عبد رشاد نيهات100566331822058005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبينادر شعبان محمد القادر عبد100567191721058018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيكنو يونس هادي هوازي100568171722281111

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبينومان عبد وليد عبد100569191821048005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيجرجيس نجم محمد ابراهيم هدى100570321722030011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيحسن محمود حسن ايه100571171722273032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيعزت علي عمار هللا عبد100572171821019063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيصالح مطيع طالل مطيع100573171821028101

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيخضر علي محمد فائق محمد100574171821080120

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيعودة شاهر محمود حسين100575171821036011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيجعباز عوده جاجان لؤي100576171821044018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيخضر مطلك احمد رائد100577171821143053

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيقاسم غانم برجس وفاء100578331822080023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيمصطفى الرزاق عبد غسان أمنيه100579171822290003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبياحمد عبد مهند مرح100580171822285069

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيشيت علي محمود قيس100581171821005087

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين بعشيقة اعداديةنينوىادبينوح عبد اياد االسالم سيف100582171821059013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيابراهيم خليل شاكر وسن100583171822234031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيذنون علي عصام علي100584171821143112
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيالقادر عبد طاهر محمد سليمان مصطفى100585201821229015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبياحمد مصطفى عواد بالل100586201821206015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للنازحين 1 بيرسفي ثانويةدهوكادبيعلي عمر علي فواز100587331821023005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلادبيالرحمن عبد محمد الرحمن عبد منيه100588311822080023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيهللا عبد حمد شهاب محمد100589201821221030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيخلف نمر الياس مراد100590171821348013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين زمار اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد عواد ابراهيم طالل100591171821103030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0ايسر-  الخارجياتنينوىادبيمحمد جاسم محمد سراب100592171822403092

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيعمر محمد سعد منار100593171822267057

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيعلي حامد محمد حارث100594171821027034

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين سفني عين اعداديةدهوكادبيغثوان خضر محمود ماهر100595331821015018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبياحمد جاسم طه تبارك100596171822075002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيبالل احمد عدنان نادية100597171822204010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيسليمان يحيى ياسر امنة100598171822289011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمعيوف محمد نايف رعد100599171821170016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات صفية اعداديةنينوىادبيعثمان ابراهيم اسماعيل حنان100600171822295012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيحامد بشير سعد اسراء100601171822273004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات ناصر تلول ثانويةنينوىادبيحسين خالد سعود ندى100602171822263008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيبكر صديق ذاكر شهد100603171822302049

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيمحمود محمد فوزان عال100604171822302053

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيحسن احمد قتيبه نواف100605171821351149

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيابراهيم محمد ياسين علي100606171821063050

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين ناصر تلول ثانويةنينوىادبيمحمد خلف عامر علي100607171821036027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين بحزاني اعداديةنينوىادبيخلو اسعد منيف ميرفان100608171821060011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين العربية الصالحية ثانويةنينوىادبيحمود هللا عبد علي محمد100609171821079043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المستقبل اعداديةنينوىادبيخليل هللا عبد فارس احمد100610171821024012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيعبو الرحمن عبد رجب طه100611171821143079

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىادبيبني زكريا عماد بشار100612171821364009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارادبيحمد حنظل ثامر احمد100613191821116002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الموالي ثانويةنينوىادبيهللا عبد احمد عبد عثمان100614171821055024

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة الكوير ثانويةاربيلادبيسلمان حمود امديد صهيب100615311821066005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيصالح زيادة طارق الكريم عبد100616171821005063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيعباوي شهاب جاسم احمد100617171821170003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيسوادي علي ذنون علي100618171821015089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبيمحمود مجيد الكريم عبد امنة100619171822297009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبييونس هللا عبد يونس احمد100620171821003019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيحسن فرمان علي محمود100621171821350282

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيجاسم شحاذه احمد والء100622181822163030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيعلي حيدر سالم ابراهيم100623171821011003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيعفاص سفاح راسم هللا عبد100624171821016057

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيالياس احمد جاسم محمد100625171821351118

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيخضر عبدالغني بشير محمد100626171821351117

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الموصل سد ثانويةنينوىادبيخضر حمود سالم محمد100627171821094023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيذنون الدين ضياء الدين عالء بشائر100628171822300007

2889 من 2287 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين ربيعة اعداديةنينوىادبيغربي ساير ثابت فرحان100629171821112031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيفرحان محمد سالم احالم100630171822251001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيامين محمد احمد زيد100631171821084032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبيمهدي محمد مروان علياء100632171822291060

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين عجيل شمر ثانويةدهوكادبيمحمد اكريان محمد علي100633331721006020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات االندلس اعداديةنينوىادبيتوفيق علي محمد عماد فاطمة100634171822286062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبينامس عطية احمد سجى100635171822305063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبياحمد حسين رياض محمد100636171821144121

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات تلكيف اعداديةنينوىادبيعيسى احمد حسين ايالف100637171822254013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين السالمية ثانويةنينوىادبيهللا عبد سلطان محمود مجيد100638171821074016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي حسن احمد عمر100639171821080087

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيمصطفى محمود محمد رويده100640171822237048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيذنون فاضل ليث زينب100641171822237054

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيمحمد يوسف الزكين سردار100642171821018063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيذنون محمد جاسم هللا عبد100643171821015072

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيفليح الحسين عبد احمد محمد100644171821021081

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيامين محمود خالد عبيدة100645171821001071

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبياسماعيل يحي طالل ايالف100646171822273011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيسعيد فرحان محمد مريم100647171822285072

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبياسماعيل حسن فارس مريم100648171822301065

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيمحمد حامد ثائر العزيز عبد100649171821028047

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيوادي غربي محمد سالمة100650171821143069

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيمصطفى محمد عبدالكريم نبأ100651171822314091

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيعزيز غريب هللا عبد رهف100652171822285029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيحمدون هاشم هيثم امنة100653171822298009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين رين رابه ثانويةالسليمانيةادبيخضر صالح محمد صادق100654321821001005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيمرعي احمد محمد علي100655171821351089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكادبيشمعون ايليا بشار رامي100656331821001023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيمحمود سلطان هاشم ساره100657171722284051

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيحميد قمر الدين ضياء أرشد100658191821013002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد شهاب وزير حسن100659131821029017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيفتحي حسن مرعي بيداء100660171822288021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين الصديق اعداديةنينوىادبيسعيد حميد طالل مصطفى100661171821028097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيعلي ابراهيم عزيز انس100662171821104004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيصالح مطلك ابراهيم محمد100663171821044020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة مالك بن البراء ثانويةالدين صالحادبيضامن عيسى عروة مزهاف100664181821295007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيهويدي تركي محمد رغد100665171822204005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبييونس حبيب قاسم براق100666171821080029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيعبو اسماعيل مثنى هللا عبد100667171821012050

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبييونس يوسف صدام محمد100668171821012088

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيعلي يونس هيمان يونس100669171821027194

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات ميسلون اعداديةنينوىادبيسليمان علي حازم رواء100670171822277032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبيحسين محمدنوري ذاكر وسام100671171721008305

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيعيال محمد رحمن طه100672101821024037
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيمحمد هللا خير محمد بسمة100673171822285015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىادبيعبيد حسن مصطفى علي100674171821104021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيحماد عيسى ماجد سطام100675171821359014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيمناور عطيه احمد رغد100676171822049001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيحامد صكر شعالن بكر100677171821012023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيعلي حسين طلعت هللا عبد100678311821004033

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيعلي سلطان جاسم محمد100679171821076017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبيعلي حسين صدام محمد100680201821206070

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبياحمد محمد جاسم عالء100681171821082017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبييونس محمد حازم سعيد100682171821020036

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيمهيدي سعدهللا اكرم أية100683171722317002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيهللا عبد عبد فياض نزهان100684311821002041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيالعزيز عبد الرحمن عبد ثائر صابرين100685171822294027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبييونس طالب عدي احمد100686171821016012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيغثيث يوسف احمد رحمة100687171822238027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيحبيب خلف محمد فاديه100688181822163022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين حمد السيد اعداديةنينوىادبيتايه هللا عبد طه محمد100689171821075040

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيسليمان عبو حيدر حسن100690171821058010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةنينوىادبيقاسم محمد ظبيان يونس100691171821020134

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيدهام جوهر ناصر هللا عبد100692171821350161

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيبهار الصمد عبد الباسط عبد محمد100693311821008031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيمحمد حسن احمد ماردين100694201822333039

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الطيبات ثانويةكركوكادبيصيهود جمعه احمد هاله100695201822159008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبياحمد ياسين حسن نذير100696171821038037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الجهاد سيف ثانويةنينوىادبياسماعيل خضر حمدان ندى100697171822243011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيمصطفى محمد جاسم نور100698171822231097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعلي هللا عبد مشعل ماريه100699171822280062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبيياسين طه احمد سارة100700171822319025

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيعباس حازم محمد امنة100701171822285007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات القادسية ثانويةنينوىادبييونس احمد سفيان حنين100702171822299010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيمصطفى خالد فريد شروق100703171822267032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات الكفاح اعداديةنينوىادبيسليمان محمد الباسط عبد ضحى100704171822283056

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيحمودي العزيز عبد فارس مصطفى100705171821016132

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيخليل ابراهيم محمد ريان100706171821351044

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيعلي حاتم قيس سعد100707181821047027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيمحمد حسن هللا سعد مروة100708171822043004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0المختلطة الهويرة اعداديةاربيلادبيهللا عبد حسن هللا سعد ثائر100709311821002007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيقاسم شيت احمد هدى100710171822301076

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةنينوىادبيظاهر حميدي نشمي عواد100711171821359037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنبن ازهيليلة ثانويةنينوىادبيجواد حسين محمد وليد100712171821202042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيعائد احمد وعد الهدى نور100713171822317045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين عادل احمد الشهيد ثانويةنينوىادبيسليمان حسين علي خالد100714171821204005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيمحمود لطيف جالل الرحمن عبد100715171821025084

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات القيارة اعداديةنينوىادبيحمد محمد عطية ضحى100716171822242033
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيخضر عادل وائل بكر100717171821001029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيذنون حمدون زيد احمد100718171821001015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيمطر عزيز خزعل علي100719171821009098

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين المركزية االعداديةنينوىادبيحامد القادر عبد حسين احمد100720171821002001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةنينوىادبييحيى قاسم محمد احمد اسراء100721171822319003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيعلي شاهر دريعي ياسمين100722331822040043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحبيب حسن مرعي انس100723171821025042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيشاكر محمد شفاء تبارك100724171822280016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةنينوىادبيمحمد رمضان صالح ايمان100725171822300005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىادبيأحمد علي خالد أدهم100726171821083007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيقدوري عباس غانم فاطمه100727141822107037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبييونس ذنون رضوان رسل100728171722273094

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىادبيصالح احمد يونس نبأ100729171822231093

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيسليمان مجيد غانم عائشة100730171822280054

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيحسن خضر مولود ابراهيم100731171821026012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعلي عبد علي يونس100732171821025229

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الفيصل نوري الشهيد ثانويةنينوىادبيعكيل زايد عايد حسن100733171821182003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبيكاطع محمد حمد العزيز عبد100734181821016016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيغانم ثروت الناصر عبد نادين100735171822321019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيجاسم احمد حامد نوار100736171821009175

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيالقادر عبد حسين يعرب زينب100737171822290080

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيسعيد محمد عادل محمد بكر يوسف100738121821006045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين البيطار ابن اعداديةنينوىادبيخضر احمد عمار هللا عبد100739171821142042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيهايس صالح نواف  ايمن100740171721207026

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبياسماعيل ثامر نوار نور100741171822294041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين موصل اسكي ثانويةنينوىادبيصالح احمد عواد احمد100742171821038004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيياسين ابراهيم سعد نبأ100743171822285077

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات الرسالة اعداديةنينوىادبيهللا عبد نجم الواحد عبد سراب100744171822281041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيحسن هللا فتح زياد مصعب100745171821021104

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةدهوكادبيحامو خضر مراد سحر100746331822060004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةالدين صالحادبيخلف محمد ميسر موفق100747181821038010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0المختلطة األخوة ثانويةدهوكادبييونس فارس صباح اسراء100748331822021002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيفتحي محمد سالم مريم100749331822040032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيعلو عدنان هذال عمر100750171821001089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبيناصر صالح صدام محمد100751171821018141

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىادبييوسف سالم بشار يوسف100752171821069032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنين االمين أعداديةنينوىاحيائييونس محمد العزيز عبد احمد محمد100753171841019097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة470.0للبنين النيل اعداديةنينوىاحيائيمحمود محمد هايس سعيد100754171841027046

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الثورة ثانويةنينوىاحيائيمحمود شاكر بشار نجالء100755171842279106

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيعبو رجب محمد جهان100756171742273117

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىاحيائيحمزة اسماعيل ابراهيم شيماء100757171842261046

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات المسائية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسو جمعه عامر رفاء100758331842080042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيجواد الدين خير الدين عز محمد100759171841080228

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيحنا سالم وسام اماني100760171842248003
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيتوما سوالقا سعد ايناس100761171842248007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائييحيى يونس فيصل يحيى100762171741143099

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكتطبيقيعبدي امين سليمان علي100763331851001033

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيصليوه يوحنا زهير انمار100764171851069003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيهاشم هادي حمزه علي100765271851002143

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيحنا مجيد باسل رانيا100766171852247007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىتطبيقيجواد فاضل جواد علي100767171851080049

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىتطبيقيمحمد احمد إبراهيم شريف100768171851026109

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيجويد حمزة عباس مهدي100769171851178098

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين اشور اعداديةنينوىتطبيقيبابا بهنام بطرس ميرون100770171851147020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقييوسف علي محمد حيدر علي100771161851005039

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعلي جابر منصور حيدر100772231851042023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيقرياقوس متي نذير ريهام100773171852247012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقييلدا االحد عبد صبري ريان100774171851069008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الطاهرة مريم ثانويةاربيلتطبيقيججي يوسف سمير ميرون100775311751010107

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين سارية اعداديةنينوىتطبيقيمرعي محمد خالد اثير100776171851018005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات العذراء مريم اعداديةنينوىتطبيقيمنصور بولص سامي ميساء100777171852247023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةتطبيقيخلف محمود سعيد محمد100778321751011007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيفاضل علي عماد نور100779311852080014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الشهداء ثانويةنينوىتطبيقيابراهيم ناقي داود سليمان100780171851123017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين آشور ثانويةالدين صالحتطبيقيهللا عبد نجم حسين احمد100781181851081003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكتطبيقيحسين مؤيد رائد رحمه100782331752040021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيبنوش ايوب فارس مارسيل100783171851364032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين قوش قره اعداديةنينوىتطبيقيمتي اسحق بدري يوسف100784171851069028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقيابراهيم علي محمد عمار علي100785171851178062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىتطبيقيبطرس متي عدنان غالي100786171851364027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة452.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيحسن رمضان عدنان َكلينه100787201822331053

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيعلي حسين شكر ختام100788211822109010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0كردية دراسة-   للبنين هلكوت ثانويةالدين صالحادبيحسين فرج حسن محمد100789181821381017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيخورشيد هللا عبد بشتيوان درون100790201822352012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيحسن جواد مصطفى ايمان100791201822111006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبياسود ابراهيم علي محمد100792201821020123

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيرحمان مردان الدين صالح مروه100793201822150020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكادبيحمودي حسين محمود منزل100794201821257018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيمحمد غضبان جدوع خالد100795201821216022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعلي سعيد حمه صالح بناز100796201822124009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيصالح محمد سليم زينه100797201822332031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيهللا عبد حسين عواد ليلى100798201822207013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيججو وحيد علي احمد100799201821221043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكادبيشكر احمد جمعه انتصار100800201822167029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيماهود سالم باسم محمد100801201821078093

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيخلف حساني مرعي هللا عبد100802201821200011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيطرفة هللا عبد حسن عامر100803201821035031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات السالمة اعداديةكركوكادبيمحمد رشيد احمد زينه100804201822155013
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيمنخي سامي عالء عاليه100805201822140033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيجاج احمد صباح ايناس100806201822125010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيشكور محمد نهاد هدى100807201822335056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيمحمد المجيد عبد دخيل احمد100808201821026004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيابراهيم خليل ابراهيم محمد100809201821022053

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد جاسم المعين عبد100810201821216038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيصالح مهدي هجران فاطمه100811201822104017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيعلي محمد مردان حيدر دحام100812181821012014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحسن رشيد حسين شهد100813201822110047

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيقلم مجول محمد براء100814201822113014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيهللا عبد ستار دلير روبار100815201822334029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد نجاة هيفى100816201822349023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيعباس فاضل سلطان زيد100817201721203016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيهللا عبد حسين يوسف سميه100818201822352024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيمحمود محمود امين محمد احمد100819201821365003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0كردية دراسة-  للبنات المسائية اختر ثانويةكركوكادبيمصطفى الكريم عبد عدنان شيماء100820201822380011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىادبيصالح شريف رفعت والء100821211822183012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيرشيد محمد عثمان باسكال100822201722365006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيحسن رشيد عثمان ئاشتي100823201822333001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيرسول عمر جوهر محمد100824201821363002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيتوفيق رفيق علي حمه روبار100825201822340043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعثمان حبيب بهجت أفين100826201822331002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيحمزه احمد جاسم جنار100827201822331024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيمحمد علي صادق طه100828201821306032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيجاسم احمد عبد وسام100829211821089063

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةادبياحمد علي محمد نجاة سجى100830321822020020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكادبيمحمد علي رزاق ابتسام100831201822177001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيالعابدين زين جمعة عمار آية100832201822145001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيالعابدين زين شكور هللا عبد علي100833181821012019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسن نهاد فيصل100834181821014033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيهللا عبد نجم رمضان وليد100835201821201044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيدهام احمد حاوي عمر100836201821060017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيعيدان محمد جاسم اسامة100837201821228008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيحسين ابراهيم طارق معاذ100838201821259213

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيحماد طه ابراهيم اسامه100839201821076008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيكاظم قادر عباس دانيا100840201822139021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيعلي عباس طالب سحر100841181822231011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيصالح مهدي محمد احمد100842201821007015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيخورشيد شكر غازي نور100843201822110070

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيمشوح هايس كريم يسرى100844201822113050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيامين اسعد صالح َكوران100845201821306040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيابراهيم شكر يوسف محمد100846201821316023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبيسليمان اسماعيل حسين ليلى100847201822339010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة-  للبنات خانزاد ثانويةالدين صالحادبيولي محمد كريم شيماء100848181822384009
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيخورشيد علي سردار زريان100849201821377034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبياحمد هللا عبد يونس طاهر100850201821009045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيعباس حسن يونس قاسم100851201821081047

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيصالح حميد شالل نشوان100852201821016086

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبياحمد حميد وليد اسراء100853201822344001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيجعفر عاشور اياد عباس100854201821259118

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحادبيابراهيم سمين امين اسراء100855181822231001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحسن جزاع نصيف سفيان100856201821009038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيهللا عبد طارق زياد فاطمة100857201822144030

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيمردان علي محمد جعفر استبرق100858201822130003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيكور محمد خليل لمياء100859201822157028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيرضا علي ابراهيم نوزاد محمد100860201821017045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيالوهاب عبد الحميد عبد علي مريم100861201822106045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيمحمد كريم ناهي ايمان100862201822106014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيزيدان جوهر نوشراون علي100863201821304020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحمد بالل ابراهيم خالد100864201721009033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيحسن صالح مهدي محمد100865211821350004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للنازحات اليمامة ثانويةكركوكادبيانصيف محمد خلدون رانيه100866201722172003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيعباس علي صباح نور100867181822181033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيعباس علي محمود محمد100868181821037019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحسين علي الرحمن عبد زينب100869201822110033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمحمد نريمان حسن زينب100870181822383030

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيهللا عبد خلف العابدين زين صابرين100871181822181020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبينعمان محمود غانم هبه100872201822144034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيمحمد احمد ابراهيم علي100873201821259131

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيحميد طه محمد عمر100874201821009072

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيمحمد علي ابراهيم خمائل100875201822102010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيقادر كنعان يلماز علي100876201821085073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيامين محمد ستار عصام اسراء100877201822113001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيولي سمين علي زهراء100878201822148025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد خالد نعمت100879201822333047

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيكريم ابراهيم زيد وسام100880211721089056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0الخارجياتاالولى الكرخادبيعلي حسين عالء ضحى100881101822401033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكادبيجالل جميل سمير نك ئاهه100882201822363014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبياحمد عزيز محمد حال100883181822203003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد محمد حسن صالح100884181821009024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيجواد كريم حمد نهله100885201822138045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيرمضان الدين نور عادل الدين نور100886201821215013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيمجيد كريم علي المعنى100887201821079014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيصالح عثمان محمد ادريس100888201821203009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةكركوكادبيولي نوري هاشم قهرمان100889201821300018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةكركوكادبيعمر رسول عادل ايمن100890201821306017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم حميد كامل الدرة محمد100891111821017044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيجواد كاظم مثنى زينب100892111822109058
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةادبيامين سليمان عثمان دلشاد100893321821040003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكادبيكاكه فتاح سردار دريا100894201822338015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيسليمان وهاب احمد نجوى100895201822330038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيحسن هللا عبد احمد محمد100896201821011035

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد خليل ياسين براء100897181822181006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمود هللا عبد صالح علي100898201821204060

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيحسن حمد نايف جمعة100899201821020027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمود صالح هادي برهان100900201821007028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف زيدان ياسين محمد100901181821009028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيهللا عبد كريم احمد شرمين100902201822342026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيداود نوري محمد يحيى100903201821081073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيهللا عبد ناصر نزار حنين100904321822030015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيصالح مدحت نجاة هيمن100905201821316027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيقهرمان فاضل نجاة ورده100906201822340094

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيسعيد كامل سامي سيوه100907181822383035

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيهزام هللا عبد صالح هللا عبد100908201821016041

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الزاب اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد فرحان وسام100909201821026038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيعمر حميد محمد باسم100910201821215003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيعلي احمد حميد ماجد100911201821077086

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبياحمد علي ركوت سه وسام100912201821078135

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكادبيبكر جالل خالد زينه100913201822111017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيمحمود غني علي حسن100914201821018006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيمحمد طه ياسين مصطفى100915201821313097

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحسن عداي حمودي جمعه100916201821204021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيجوامير مير كاكه محمد بيَكرد100917201822340024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيقادر علي وحيد محمد100918201721009117

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكادبيجوهر احمد محمود ايمان100919201822337006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيهللا عبد كريم شاخوان برهم100920201821301003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيمحمد احمد محمد كارزان100921201821314020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيعيسى اعبيد رافع نذير100922201821220034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيصالح جمعة هاشم يوسف100923201821036083

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكادبيصالح محمد ماجد صكر100924201821221016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبيخلف عطوان سفيان عمر100925201821079049

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيعلي صالح محمد اخالص100926201822150001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبيمحمود خليل احمد الهادي عبد100927201821201019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبينصيف خلف ياسين حسام100928201821007033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةكركوكادبياحمد فريق محمد ناصح سروه100929201822339006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيرشيد علي عباس علي100930201821085068

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين باقرته ثانويةنينوىادبيحسين محمد خضر يوسف100931171821082044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيسمين مجيد الدين نجم سيف100932201821051010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد خلف علي احمد100933201821204009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيصالح محمد العزيز عبد هللا فيض مزده100934201822335050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمهدي فاضل الهادي علي ملك100935181822181029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد محمد حسن صباح100936181821009023
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيابراهيم محمد رشيد رسول100937201821259080

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيعمر أنور محمد أحمد100938201821313014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيمحمود طالب اسماعيل هنيده100939201822102038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيهللا عبد الدين نور احمد عمر100940201821007072

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبينجم نوري برهان سميه100941201822117026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الهدى ثانويةالدين صالحادبياحمد حميد اشرف بان100942181822269006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيحمود هيجل سالم ساهر100943201821228022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيربيع مياح عامر ميثم100944201821007111

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين بابا كوزلو ثانويةكركوكادبيعلي خلف دحام شالل100945201821032011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمهدي الخالق عبد نزار عمر100946201821009073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيمريس اللطيف عبد يونس بشير100947201821020024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيحمادي ابراهيم عامر ابراهيم100948201821207001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبياحمد عجاج هللا عبد ضحى100949201822110050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيجعفر حسن ابراهيم مصطفى100950201821078116

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةكركوكادبيامين محمد طاهر اسماعيل احمد100951201821316001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيرحيم فيصل عادل ريام100952111822078016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياحمد هللا عبد فاروق آيه100953211822179005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيصالح محمد عبدالحكيم احمد100954171721161013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيعالوي جاسم ايوب طه100955191821012024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة زاوة طوب ثانويةكركوكادبيرميض جاسم صابر ديار100956201821215006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيمحمود زيدان ناظم محمود100957201821016073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيهندي هللا عبد صاحب االله عبد100958181821037010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيعلي حسن علي عداي100959201821027012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات اليمامة ثانويةكركوكادبيحسين جابر يحيى زينه100960201822108013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيفرج حسن حمد محمد100961201821009089

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبياسماعيل محمد مصطفى هديل100962201822130043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة العراق جبال ثانويةالسليمانيةادبيمطر علي سعد الحكيم عبد100963321821002001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيامين حسين ازاد نسرين100964201822138044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيكريم غالب حسن سراب100965201822110042

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الواسطي اعداديةكركوكادبياحمد محمد حسن محمد100966201721079041

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمسلم محمد صالح عمار100967201721007062

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيطاهر عباس الدين عز ايسن100968321822030010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبياحمد هللا عبد سالم نجم100969201821020145

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيحسين شكور صبحي احمد100970201821224002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيكريم العابدين زين هاشم هالل100971181821037025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات القلعة ثانويةكركوكادبيمحمد جهاد محمد دانيه100972201822104012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبيمحمود شكور فتحي اسراء100973201822125003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيقادر زينل سعد بدر100974201821203014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيحمدي حسيب محمد احمد شهاب100975201821018015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيمحمد خلف احمد ياسين100976201821020149

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيكنون صالح محمد القادر عبد100977181821009017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبيحسن علي حسين صابرين100978201822170015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيعمر امين محمد نهاد المعتصم محمد100979201821081014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيمحمد صالح خالد حنان100980201822112005
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الخنساء ثانويةكركوكادبيجواد هللا عبد نجم حوراء100981201822141013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيعلي قادر جهاد شوان100982201821311062

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة البردة ثانويةديالىادبياحمد مهدي صالح ساجر100983211721251014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعلي كاظم السالم عبد حسنين100984231821169012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيقادر علي كمال محمد100985201821311124

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيخضر اسماعيل حويز اسراء100986201822154003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيسعيد احمد علي هورين100987201822365031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيرمضان عزيز رشيد رائد100988201821372003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبياحمد اللطيف عبد عامر ياسر100989211821038182

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيعموري عواد سلمان عمر100990201821015036

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيمحمود الواحد عبد عصام يقين100991181822172039

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين االخضر الزيتون ثانويةكركوكادبيمحمد جاسم ادريس عبدهللا100992201821060015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيمدحت نامق محمد اسراء100993201822110002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيرميض شلخي علي رشدي100994201821009134

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيمحمد رفعت طلعت محمد100995201821203054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحماده دخيل محمد برهان100996201821204018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيالدين نور وهبي محمد الوهاب عبد100997201821078061

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبيعلي عمر رفعت ديمن100998201822340040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد هللا عبد عدنان يونس100999201721009153

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيعزيز ابراهيم عزمي احمد101000201721081007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعباس غازي فيصل الفين101001211822179062

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةاالولى الرصافةادبيعواد عبد خالد ريام101002131822282008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيابراهيم رفيق محمد اوزالم101003201822130008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيسلمان محمد محمود هيفاء101004201822130046

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيحسين سليمان احمد علي101005181821037011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكادبيامين حمد رشيد بختيار زينه101006201822352021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيعواد ناظم هشام شيماء101007201822100009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيجميل احمد عباس ايمان101008201822117008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمود أميد زينب101009201822347009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيحسون خالد ليث لينا101010131822075025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيمحمد قاسم خضر شيماء101011201722137029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيمحمد ندا نشعان ماهر101012201821077088

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبيحمه علي سردار ايالف101013211822176005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكادبيامين حسين عباس يام به101014201822342008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيعبد كامل ميثاق احمد101015191821012006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيعلي خليف حسن سرى101016181822247022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيكريم بهجت هشام علي101017201821081043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيهالل هللا عبد خلف ابتهال101018201822204002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةادبيحميد صالح محمد احمد101019321821045003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكادبيعلي رستم غائب رامي101020201821307007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيرمضان درويش عبيد رهبر101021201821372004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيتوفيق لطيف فرمان مهند101022201821011050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيهللا عبد احمد خلف نمير101023201821078129

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد رضا طيفور احمد101024181821037001
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيعلي حسين سعود سروشت101025201822330020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيمحمد محمود ابراهيم احمد101026211821027003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبينامق محمود كاوه دلوفان101027201721311034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيبخيت جمعه محمد طه101028201821007056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيجعفر عزيز مصطفى محمد101029201821018033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيمصطفى جعفر برهان زهراء101030201822145011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيخليل قادر نافع نور101031201822113045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات األهلية المعارف ثانويةكركوكادبيقادر الدين نور امين محمد ايالف101032201822123002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيجواد فاضل الجبار عبد علي101033201821078072

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيحميد سطر عبد حسام101034181821010013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيتوفيق عبدهللا غازي محمد101035201821015051

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةكركوكادبيحارس مجيد ابراهيم مهربان101036201822351009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد يوسف حسين نداء101037201822036007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعشوي حسين محمد احمد101038191821287027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيحسن صالح محمد خضر زهراء101039201822344019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبينعمت ابراهيم جابر علي101040201821304016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات نيسان 9 ثانويةكركوكادبيكريم حميد قيس سراب101041201822101009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيسمين يوسف جاسم يوسف101042201821259265

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحجوب محي غازي سيف101043201821078148

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيجمعه احمد شريف مصطفى101044201821017049

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبينجم خلف حدو هديه101045201822204012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيسعيد الكريم عبد هدايت سوز101046201822335028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين الجواهري اعداديةكركوكادبيحميد عبد حسن صالح101047201721015027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة-  للبنات خانزاد ثانويةالدين صالحادبيسمين خليل ابراهيم جوانه101048181822384003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيفرج احمد حسن سحر101049201822110041

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات الصفوة ثانويةكركوكادبييادكار ابراهيم عدنان ايمان101050201822125008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيعلي يوسف محمد صهيب101051201821203035

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيصفر محمد علي نورسان101052201822110075

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيخلف احمد علي آمال101053201822204001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةكركوكادبيمجيد خورشيد الخالق عبد ريزنه101054201822348006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيحسن رستم سليم برزين101055201822372003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمحمد شريف صباح نور101056181822181032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيعلي محمد مجيد اخالص101057181822383004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيشهاب محمد صباح علي101058211821022020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين العباد ثانويةكركوكادبيهللا عبد الرزاق عبد قادر هزاع101059201821076029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىادبياحمد محمد ياسين مؤيد101060211821270046

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للنازحات التقدم ثانويةكركوكادبينظام الدين برهان يوسف شذى101061201822170012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبياسعد الدين نور صباح انجي101062201822113006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة الخان ثانويةكركوكادبياحمد محمد هالل هللا عبد101063201821206033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيخليل ابراهيم منير هاجر101064201822113046

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة565.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيحسن زينالي محمد احمد101065201841303020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكاحيائيمحمود قاسم غازي جيا101066201842332012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيعبد محمد صالح بالل101067191841066023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد خالد مثنى اسماعيل101068181841002023
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحاحيائيهياس حسين عمر ايالف101069181842383009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة451.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيالكريم عبد صابر فارس االء101070201842342007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة447.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكاحيائياحمد خورشيد شيركو الله هه101071201842362018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة447.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيجياد عبادي شاكر تبارك101072321842066012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةكركوكاحيائيسليمان غائب ناظم عصام101073201841308015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة440.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيعلي محمد صابر نيان101074201842333048

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيعلي مجيد نوزاد سروه101075201742135008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيمولود خالد هللا عبد خديجه101076201842133013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيامين علي حسن مصطفى101077201841259187

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكاحيائيمحمد هللا عبد هيوا دينا101078201842331065

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكاحيائيرشيد جالل شيركو ئاكار101079201841303001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيعبدل رحيم ازاد زياد101080201841307019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائياحمد ابراهيم خلف عرسان101081201841035034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكاحيائيالقادر عبد سعيد محمد الدين نور لينا101082201842134054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىاحيائيعباس محمد مهدي مراد101083211841027033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حسين جمعه ادريس101084181841135002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةكركوكاحيائيمحمد شكور طه هدى101085201842342057

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةكركوكاحيائيمحمد صابر جهاد زانا101086201841363007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحاحيائيخلف حسين عبد عماد101087181841009056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحسن خورشيد احمد محمد101088211741033061

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيمدحت فكرت يوجل يتر101089201842118172

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيمحمد كاظم محسن عالء101090291841153156

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيقتال السالم عبد عامر هبه101091181842254036

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكاحيائيعثمان احمد الدين جمال جيا101092201842334069

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير ضيدان الجبار عبد شاهين101093111841016033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المختلطة الجزيرة إعداديةكركوكاحيائيحاضر محمود هللا عبد سراج101094201841221023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيرحيم احمد انور بستون101095201841377018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيحمادة علي محمد قمر101096171842251148

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للنازحات البنين ام ثانويةكركوكاحيائيخميس مداح الدين بدر ضحى101097201842167015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكاحيائيامين الدين نور شمال محمد101098201841302113

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةكركوكاحيائياسماعيل يوسف ناظم مريم101099201842282126

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةكركوكاحيائيأحمد محمد هيدايت وكار شه101100201842382021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكاحيائيسعيد خالد شيرزاد محمد101101201841377056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة475.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيعزيز محمود شاكر محمود101102201851013069

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة461.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيامين شهاب طارق جوان101103201852345022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة455.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى رشيد الخالق عبد حسين101104201751006019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقياحمد محمد عثمان مريم101105201852340060

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة446.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيحسن عمر هجران مروة101106201852149021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة439.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد صابر القادر عبد بناز101107201852340019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكتطبيقيحسن عبد هادي اكرام101108201852111003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة436.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي طاهر فيصل روزان101109201852333023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة435.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيصالح كمال محمد هردي101110201851302075

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة432.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس خضير حسين هجران101111161752175050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيعباس احمد جمعه بالل101112201851016005

2889 من 2298 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة428.0للبنات الشروق ثانويةكركوكتطبيقيالعابدين زين مصطفى هاشم جهان101113201852149008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكتطبيقيرشاد جان حمه سيروان بريار101114201851311009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة422.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقياحمد صادق جعفر احمد101115201851302005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكتطبيقيفيضي غازي ساالر ساره101116201852330010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة غمدان ثانويةكركوكتطبيقيصالح احمد شهاب الجبار عبد101117201851235005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيموسى مهدي جميل زهراء101118201852148022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكتطبيقيمهدي شاكر الدين عماد احمد101119201751009006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكتطبيقيمحمد هللا عبد محمد جرو101120201852341009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحتطبيقيمهدي عسكر احمد البنين ام101121181852203007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةكركوكتطبيقيهللا عبد هللا فتح الرحمن عبد بيالن101122201852338007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكتطبيقيالدين محي نوري فيصل سوزان101123201752102024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيمحمد صالح اكرم هللا عبد101124201851012012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةكركوكتطبيقيالدين محي رشيد عثمان زانا101125201851309026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمود اصغر الدين صالح آيه101126201852352001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةكركوكتطبيقيعلي حسين رمضان خانزاد101127201852337002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحتطبيقينتيش عماش اسعود صكر101128181751021008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيفتاح علي ناصر جمال101129201851011017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنات البيداء ثانويةكركوكتطبيقيمجيد خورشيد صالح ايفان101130201852139005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات اليقظة ثانويةكركوكتطبيقيوادي كريم محمد نبأ101131201852134040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقيحسن محمد عادل محمد101132201851377052

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد فاخر قاسم محمد101133221751022125

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيهيتة حسن الحكيم عبد يونس101134201751006060

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد محمد نوزاد بالل101135201851303026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيعلي محمود الغني عبد بنيامين101136201751062010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقينعمان سامي سفيان نور101137201752135019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0المختلطة بردى ثانويةديالىتطبيقيحسين قادر شكر رسول101138211851229010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيموسى ياسر نور حسن101139221851263004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمشير نقي طلعت حسين محمد101140201851018032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيبكر ابو سعيد فرمان عدنان101141201851011033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكتطبيقيمحمد خليل كهالن مهند101142201851022063

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات العوالي الرماح ثانويةالدين صالحتطبيقيمحمود علوان هيثم مالك101143181852222004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيداود اللطيف عبد فراس مصطفى101144131851250078

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكتطبيقيخلف صالح عزيز علي101145201851259148

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد امين احمد مريم101146201852352020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيسرحان عبيد محمد مصطفى101147111851021123

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الزاب اعداديةكركوكتطبيقيعلوان حسين الجبار عبد اسامة101148201851026011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعيسى شهيد حسين زينب101149251852122031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكتطبيقيسعيد احمد عماد ساره101150201852333033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الجهاد اعداديةكركوكتطبيقيخلف حسن هللا عبد حسين101151201751003015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين داقوق اعداديةكركوكتطبيقياحمد عدنان يلماز حيدر101152201851017007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم محمود رافع محمد101153101751026114

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيكريم عثمان ابراهيم فاطمه101154201852340050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةكركوكتطبيقياحمد حسين علي م رهه به101155201851305014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةكركوكتطبيقيمحمد عاصي ساالر ايمان101156201852345014
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقياحمد فائق عماد روزا101157201852334044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات الهدى اعداديةكركوكتطبيقيحسين محمود حاتم رنين101158201852117011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحتطبيقيخورشيد شكور محمد يوسف101159181851135003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيعلوان مرتضى رفيق محمد101160211851033059

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيامين محمد نوري محمد سوليفان101161201852334061

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيمحمد سوارا امير سروه101162201852352013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةكركوكتطبيقيرضا احمد فؤاد يوسف101163201851303095

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةكركوكتطبيقيعلي محمد علي محمد101164201851312094

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكتطبيقيهللا فتح عمر برهان هلويست101165201851314021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكتطبيقيميران امين وهاب رنَكين101166201852334042

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد باسم علي101167241751001074

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيمحمد خلف احمد محمد101168201821035060

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية الرباط ثانويةكركوكادبيمحمد علي حمزة عزام101169201821253020

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات العلياء ثانويةكركوكادبيزوبع احمد موفق ماجدة101170201822127016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيصايل شويش مشرف سعاد101171201822143017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكادبيحمود هللا عبد كمال طارق101172201821025033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيخضر هللا عبد حسين راسم101173201821033026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الهناء ثانويةكركوكادبيهللا عبد ويس هللا عبد وفاء101174201822161024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0المختلطة الذهب تل ثانويةكركوكادبيهللا عبد محمد حسن ناظم101175201821219012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيمحمد خلف وسام يوسف101176201821033089

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكادبيمحمود مجيد وداد االء101177201822106010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية االلباب اولي ثانويةكركوكادبيناصر ابراهيم سعد سيف101178201821265045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيطعمه علي عواد حسين101179201821037017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيخلف محمد حسين علي101180201821033055

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيعلي سعد محمود سعد101181201821020051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيعلي الخالق عبد فاروق سرور101182201822102023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيشاهر احمد علي همام101183201821081069

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0المختلطة االسكندرونة ثانويةكركوكادبيحمد هزيم جمعه حاتم101184201821200005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيمنيف خلف سبهان الرحمن عبد101185201821033044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية االلباب اولي ثانويةكركوكادبيحمزة خلف خزعل موفق101186201821265031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية االلباب اولي ثانويةكركوكادبيرجب صياد خليل فتاح101187201821265027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيامين محي امين ريام101188201822165004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد عادل ليث ايه101189101822120011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيابراهيم محمد جنكى شكار101190201821311061

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبينصيف غازي محمد دنيا101191201822100004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة تحتاني اصبيح ثانويةكركوكادبيشيخ صالح احمد شيماء101192201822220011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيرضا قادر احمد اية101193201822110012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيبهرام عثمان سردار جنور101194201822331025

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيعباس حسين جاسم محمد101195201821018027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيزيدان خلف سامي نور101196201822140043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيسليمان مردان علي فاطمه101197201822150016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات صو التون ثانويةكركوكادبيني قره توفيق فاتح ساره101198201822143016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيحسين رمزي غازي محمد101199201821377076

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيعلي طاهر حسين غيث101200201821035049

2889 من 2300 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيمهدي غالم عباس مؤمل101201201821011033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين حزيران 1 اعداديةكركوكادبيجاسم هللا عبد حميد الستار عبد101202201821077056

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيمحمود فتحي عبدهللا ابنيان101203171721005004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيمصطفى ابراهيم رمضان ادريس101204211821027007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيفرج احمد محمود ايمن101205201821204016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيمحمد شكور كوران حنان101206181822383016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور كامل حازم اسراء101207141822081009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين علي تل اعداديةكركوكادبيرحيم سبع فرحان محمد101208201821035068

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبينعيمه لفته علي سجاد101209121821034084

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المختلطة تركالن ثانويةكركوكادبيابراهيم خليل طه سيف101210201821224007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيديج سليم ابراهيم عدنان101211201821203040

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0المختلطة رنجي ثانويةكركوكادبيجواد حسين فاضل فاطمه101212201822237006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكادبيعزيز احمد محمد أمينه101213201822124001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيمحمد صالح نجيب غصون101214201822112015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للنازحين الرواد ثانويةكركوكادبيصايل شويش زاكي احمد101215201721082005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبياحمد حسين عزيز احمد101216181821380001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةكركوكادبيمحمد باش علي الرحمن عبد محمد101217201821301018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيخالد صالح ايوب زكريا101218201821081025

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيطه محمد علي احمد101219201821011004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم منعم فارس قتيبة101220101821014049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيخلف نواف ياسين جنان101221201822139018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات غرناطة ثانويةكركوكادبيشهاب حميد حسين غفران101222201822100010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيسلطان عثمان محمد هللا عبد101223211821027031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةكركوكادبيفرج محمد الدين نجم فاطمه101224201822364014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيسالم مجيد احمد هيرو101225201822138049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيحافظ فاضل عزيز أحمد101226201721203004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبياحمد نايف ستار فريده101227181822203018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الرشيد ثانويةكركوكادبيحميد دحام مصلح احمد101228201821216009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةادبيبرع حازم اركان منار101229321822066014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيهللا عبد احمد محمد علي101230201821377059

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيخنجر علي محمد إبراهيم101231201721007003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيحسن عاصي صباح النه101232201822110061

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيمحمد حازم طالل ياسر101233171821010089

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيصالح طعمه سالم اكرم101234201821259041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيالوهاب عبد صالح موفق االء101235171822315006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيحمادي علي صالح صابرين101236191822370134

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكادبيسبع مصطفى محمد ياسين101237201821011055

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبييوسف صالح الدين فخر عصام101238201821203041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيياسين محمد عباس مصطفى101239201821078118

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد جاسم هللا عبد واصف101240201821078134

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات عائشة ثانويةالدين صالحادبيسعيد رشيد عمر ميسون101241181822182020

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الجهاد سيف ثانويةنينوىادبيعباس ابراهيم احمد الخالق عبد101242171821203010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيهللا عبد حمد عثمان حكمت101243191821101013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0المختلطة الملحة ثانويةكركوكادبيطه احمد رمان بسام101244201821202005

2889 من 2301 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيحسين عواد احمد حاتم101245201821204022

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيرضا جمعة حسين علي101246201721081039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0نينوى-  النازحيننينوىادبيحسين حمد بشار يونس101247171721502691

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةكركوكادبيامين محمد احمد جنكي جيا101248201822365011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي اعداديةكركوكادبيفتاح عمر عادل نار كه101249201822349018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيميرزا زوراب لطيف رنده101250201822330015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيسالم عياده المجيد عبد علياء101251191822188039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين غربي امام ثانويةنينوىادبيشهاب محمد علي جنان101252171822046003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيمحير هللا عبد سعيد انس101253331821070003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين البوسيف ثانويةنينوىادبياحمد ضرغام علي خالد101254171821030003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الربيعين ام اعداديةدهوكادبيحسين سليمان حسين ميعاد101255331722040033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيهللا عبد هللا سعد اسعد هاوتا101256201821311137

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيلوالن محمود حسن احمد101257171721009006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىادبيعبدهللا محمد احمد عدي101258171721161066

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىادبييونس فتحي شامل زكريا101259171721008085

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيمحمد داود حسين علي101260201821016049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيلوز دهام صالح بكر101261191821029012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيسعيد خشان عيد بشائر101262191822147016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيصالح طه صالح االء101263171822232012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيالدين شم حمود احمد شاهر101264201821033037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبياسماعيل هاشم سمير االله عبد101265171821017041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبيحميد محمود عامر اعراف101266171822289005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين حكنة ثانويةنينوىادبيجاسم اسماعيل داؤد عواد101267171821109012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيعبو محمود احمد هللا عبد101268171821026116

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىادبيخضر موسى حسن رنين101269171822232025

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبييونس ذنون طالل محمد101270171821350256

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين فوقاني الحود ثانويةنينوىادبيجاسم فتحي صالح سعد101271171821041004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبيجاسم يوسف رجب سمية101272201822151008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين المنار ثانويةدهوكادبيالجبار عبد حمادي حازم نور101273331822019009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيراكان ابراهيم اسماعيل خليل101274201821033024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمحمد سليمان حازم هللا عبد101275171821143096

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيامين محمد ايوب ابراهيم زكريا101276201821085042

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيمحمد محمود رمضان سارة101277171822317023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيالرحمن عبد عزيز رفعت آالء101278171822302001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيخلف هللا عبد ابراهيم علي101279201821081039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيخضير يونس غانم غصون101280201822130027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةكركوكادبيفارس خورشيد لقمان اهنك101281201821372001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيحسن منسي هويدي رويدة101282191822214077

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمد عبد حسن دالل101283171722273072

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات الرياحين ثانويةاالنبارادبيسليمان حمد عبد جنان101284191722186012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنات همسة ثانويةكركوكادبيابراهيم ثابت صالح رنا101285201822157013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيفاضل عبد صالل ليث101286171721143060

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكادبياحمد هللا فيض صباح بهار101287201722340016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0كردية-  للبنين والت اعداديةكركوكادبيمحمد عزيز حكيم امانج101288201821315002

2889 من 2302 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيكنوش محمد صالح غزوان101289191821287034

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات القورية ثانويةكركوكادبيمحمود خلف محمد سماح101290201822110044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيعلي قنبر وليد احمد101291171821025031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبييوسف صالح فارس طارق101292171821351062

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةالدين صالحادبيبليش ابراهيم عبيد ياسر101293181821074028

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيحسين محمد حمد دعاء101294201822130012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيعبيد نهار صبحي عثمان101295311821008022

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيجميل الستار عبد عدي اوس101296191821013012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيعثمان هللا عبد صادق محمد101297331721016018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيعيسى علي سعدي وفاء101298171822313028

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيمرعي محمد جاسم هادي101299201821062065

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةدهوكادبيخلف رشو علي خيري101300331821051006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات العلوم دار ثانويةنينوىادبيعبد محمود موسى اسرار101301171822234003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين سارية اعداديةنينوىادبياحمد شهاب بشير يوسف101302171821018178

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي كمال نافع علي101303171821080084

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين الحكمة اعداديةنينوىادبيعزيز احمد محمد فهد101304171821009116

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات االصمعي اعداديةنينوىادبييوسف القادر عبد ماهر مينا101305171822289074

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيعلي محمد الدين نجم علي آيه101306171822251024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىادبياحمد حسن محمد بشرى101307171822293014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيمحمد علي الخالق عبد يوسف101308201821009130

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيعباس علي باقر محمد حمدان101309201821229006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيجليل خلف هللا عبد رائد101310191821019017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيتوفيق قاسم صباح صفا101311201821022030

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات التقدم ثانويةكركوكادبيمحمد كريم حسن تنيا101312201722138020

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيطه محمد حلو خلف101313201721078030

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةكركوكادبيعباس خورشيد اكرم ايمان101314201822330007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةكركوكادبيقادر محمود فرهاد ايمان101315201822346009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبياحمد طيب عثمان محمد101316201821311114

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيقادر العزيز عبد سطام اكرم101317201821081013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيجاني محمد الدين نور محمد101318201821313092

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيجاسم حسن امير اسراء101319311822049001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيهادي مهدي عاشور مرتضى101320201721078085

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود عبيد عدنان سفيان101321111821021056

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيحماد سماعين شاكر عثمان101322121821174016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيابراهيم عالوي ابراهيم هللا عبد101323191821029017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات المكرمة مكة اعداديةنينوىادبيمطلوب خلف يسار دعاء101324171822315027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىادبيمحمود جمال خالد مريم101325171822294034

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةنينوىادبيفرحان خلف احمد رحمه101326171822305043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيجاسم ذياب محمد شهد101327191822195017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيحسين فتحي الرزاق عبد علياء101328171822284045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيمحمد خليفه فرحان وضحه101329171822273084

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيفتحي محمد انس مهند101330171821012123

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاالنبارادبيحمد محمد كامل هديل101331191822205014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيحسن احمد سالم بشرى101332171822251027

2889 من 2303 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمجيد علي حسين مجيد101333201821311094

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيبلو خلف احمد صالح101334171721143031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبيالياس قاسم يحيى قاسم101335171821084071

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيعلي اسماعيل علي رياحين101336191822199021

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةكركوكادبيمعروف عزيز لطيف عزيز101337201821311072

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيالهادي عبد ماضي صالح الرحمن عبد101338101821027042

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيمهدي مولود مخلص تغريد101339181822237005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيمحمد حسن محمد مصطفى101340181821010048

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحادبيصالح مزعل احمد زينب101341181822209009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيعنزي محسن نصيف نسرين101342181822220014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات وائل الشهيد ثانويةالدين صالحادبيخلف علي صباح طيبة101343181822273013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد الواحد عبد احمد101344201821085006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيصالح هللا عبد الدين نور انجي101345201822130006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيصالح زيدان محمد غفران101346171822288075

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيهللا عبد الوهاب عبد احمد محمد101347171821350241

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيحسين محمد ياسين مصطفى101348201821259212

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المناهل ثانويةالدين صالحادبيهنوني فارس هاشم مصعب101349181821080018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيعبدي فرحان خيري خلف101350331821052005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيعلي حسن حازم سجا101351171822267029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات البيداء ثانويةكركوكادبيمحمد الخالق عبد نظام اميره101352201822139009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيمحمد خلف جمال نبع101353191822188053

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات بعشيقة اعداديةنينوىادبيالكريم عبد احمد الرحمن عبد ايالف101354171822244002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيصالح عطية حسن سارة101355171822238037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم جمال زياد101356171821350107

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات اشبيلة اعداديةنينوىادبييونس خليل سعد هاجر101357171822297076

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي احمد اسماعيل فاطمه101358121822108014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0نينوى-  النازحيننينوىادبيسلطان محمد جمال هيثم101359171721502658

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيعلي محمد المحسن عبد باسم احمد101360171821026015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبياحمد الحميد عبد مشرق ورود101361101722098039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيصالح حماد ثامر محمد101362191821029024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيسمين احمد علي هديل101363201722148063

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىادبيصايل عزيز حامد نور101364171822301069

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات زنوبيا ثانويةنينوىادبيهالل حسن ذياب هيفاء101365171822264072

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحادبياعياش عزرا صدام وضاح101366181821016023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيايوب حازم احمد خالص101367171821027045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيمحمد خليف ابراهيم علي101368171821048023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات العليل حمام ثانويةنينوىادبيصالح هللا عبد خلف هديل101369171822238083

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيفرحان ثابت صالح القادر عبد101370191821013027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحنش خضير الستار عبد احمد101371101821011004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةنينوىادبيحمودي ابراهيم نذير محمد ابراهيم101372171821012004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين العدلة ثانويةنينوىادبيعلي حسين حاجم زيد101373171821185007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيحسن احمد سالم نبأ101374171822317043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيهللا عبد نجم برجس مجبل101375201821204070

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيحسين محمد طالل نور101376171722273237
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين الشافعي اعداديةنينوىادبيعبد محمود شكر محمود101377171821144140

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيشريف محمد الدين نجم حسن نيان101378201722347015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيحمد اللطيف عبد هادي الستار عبد101379191721019017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةدهوكادبيسعدو وصمان قاسم سلمى101380331822052004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيفاضل محمد الرزاق عبد الوهاب عبد ديانا101381141822071014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكادبيحسين احمد طه جيالن101382201822102008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكادبيسعيد حافظ غازي انجي101383201822140010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0المختلطة المعتصم ثانويةكركوكادبيخطاب صالح رشيد ندى101384201822207015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0المختلطة اشبيلية ثانويةكركوكادبيمحمد علي حسن حسين101385201821204029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيرفيق جالل دلشاد سازان101386201722132010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيحميد مجيد احمد حسين101387211821084009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيحبيب ياسين سعدي صايل101388201821027009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكادبيقادر جاسم جودت يوسف101389201821016091

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيقاسم يحيى فارس خالد101390171821016036

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبييوسف خلف اسعد ياسين101391181821009015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات البنين ام ثانويةكركوكادبيحسين علي حبيب ساره101392201822154018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيصالح هللا عبد عباس احمد101393201821259024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيحامو خلف شرف عيشان101394171822348005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنبارادبيياس جاسم محمد أسامه101395191821340038

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبييونس ابراهيم مصلح برزان101396171821350057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيخضر سلطان حسن ابراهيم101397171821351002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات الرشيدية اعداديةنينوىادبيصالح عبد صالح زهراء101398171822251052

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيصالح محمد حسن ساهر101399171721207079

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيمصطفى محمد رفعت االء101400201822107002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيفارس احمد سعد ترك101401201821033013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيابراهيم سليمان ناظر بسمة101402311822038004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيابراهيم محمود بكر الرحمن عبد101403211821074034

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0ايسر-  الخارجيوننينوىادبيحميد محمود هاشم عقبة101404171821402098

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنات هيازع البو ثانويةالدين صالحادبيجاسم نوري صباح زهراء101405181822198009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0الخارجياتالدين صالحادبيداود مدحت حكمت رفل101406181822401010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيمحيسن الواحد عبد عادل اللطيف عبد101407191821019031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمحمود حمدان عبد رغده101408191822287014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة386.0المختلطة الفاروق ثانويةكركوكادبياسود جهاد شهاب ثائر101409201821201007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد طه سليمان احمد101410171721001011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيميرزا رضا علي لقمان علي101411211721074041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات االمل ثانويةاربيلادبيرحيم اسماعيل عقيل عائشة101412311722049042

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيخضر خطاب جمال خالد101413201721078029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنين يايجي اعداديةكركوكادبيصالح محمد عادل فيصل غازي101414201821203048

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيموسى صبحي علي سجى101415101822084016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمود حسين وسام سارة101416211822091060

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيمحمد جرجيس مروان عبير101417171822288066

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيشكور صالح مهدي نور101418201822132017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0كردية دراسة-  للبنات استيره اعداديةكركوكادبيكريم حسن محمد شريهان101419201822335030

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةكركوكادبيشريف محمد عثمان ايمان101420201822362003
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات اليمن اعداديةنينوىادبيمحمد راضي صهيب اسراء101421171822237002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيراضي هاشم صالح سيف101422101821017033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات الحكمة ثانويةالدين صالحادبيمحمد جاسم المطلب عبد نبراس101423181822189032

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيحسين احمد شيركو محمد101424181821009026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيزكي محمد وهران زهراء101425131822077027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات فريشتة ثانويةديالىادبياسود غناوي علي اسيل101426211722176007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبياحمد محمد احمد رضوان101427171821016040

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات الفضيلة ثانويةنينوىادبيصالح فتحي غانم ناديه101428171822284057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيقاسم نوري اوكتاي عمر101429201821078082

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيحسون عواد قيس بالل101430181821022009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات القلعة ثانويةالدين صالحادبيعبد حميد صديق ايالف101431181822196003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيصكر خليل الستار عبد غفران101432101822109074

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيسلوم طركي الرحمن عبد يقين101433171822317057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين تمام ابي اعداديةنينوىادبيحسن يوسف حسن احمد101434171821010003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبياحمد فتحي حكمت سعد101435171821001043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنات المأمون ثانويةنينوىادبيخلف فتحي محمد نور101436171822317047

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيهللا عبد محمد منديل بررسكه101437201822334018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد علوان محمد هيثم101438131821021039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين بادوش ثانويةنينوىادبيمحمود محمد حميد احمد101439171821170005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكادبيمحمد رؤوف كامران احمد101440201821377005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةكركوكادبيمحمد العزيز عبد دالور برى101441201822334019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم سالم محمود عمر101442131721034057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للنازحين المختلطة سنوني ثانويةنينوىادبيجردو الياس جردو زيد101443171821348007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيحسن حمود علي نبراس101444181822180040

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيعباس جادر كمال مصطفى101445181821122136

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبياحمد غانم اديب مصعب101446201821081067

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0المسائية الحورية ثانويةالدين صالحادبيحمد جمعه سالم محمد101447181821340103

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل مساعد احمد محمد101448101821027092

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكادبيمحمد عباس علي ماهر101449201821022051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيهندي احمد فتحي احمد101450171821001018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيعايد عبود راضي ليث101451191821287020

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين جدعة اركبة ثانويةنينوىادبيسلطان صالح هللا عبد بارق101452171821044005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبياحمد ذياب احمد هللا عبد101453171821026115

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيعثمان سليمان داود فريد101454211821027036

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيفتحي محمد احمد محمد101455171721001096

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة-   للبنين نوروز ثانويةالدين صالحادبيرضا مجيد اسماعيل بكر ابو101456181821380027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةكركوكادبيرشيد طاهر الدين نور ليلى101457201822347018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبيحسن طه دلير مصطفى101458201821304035

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين تلكيف  اعداديةنينوىادبياحمد ياسين فتحي احمد101459171821084011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيهللا عبد معيوف عامر محمد101460171821025156

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةكركوكادبيحسين علي جالل يوسف101461201721062061

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيصالح محمود حسين عمر101462201821037045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين المركزية االعداديةنينوىادبيفتحي يونس محمد يوسف101463171821002010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيمطلك حميد خلف علي101464171821143109

2889 من 2306 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيعبد حمد خالد مصطفى101465191721043068

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكادبيالعابدين زين شكور رفعت فضه101466201822148052

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين الكندي اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد شاكر ساهر101467171821021038

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيلطيف وهيب مزاحم الوهاب عبد101468201721081035

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةكركوكادبيكريم نوري هدايت ند وه ره101469201821314011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكادبياحمد هللا عبد جمعة يونس101470201821304042

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0المسائية الشرقاط ثانويةالدين صالحادبيفرج دخيل محمد ربيع101471181821339029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيجراح خلف صالح عدنان101472211821084019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيمرهج الرحمن عبد محمد شهد101473211822103037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبينجم محمد فاضل مها101474111822063027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكادبيمحمد صالح مهدي زياد101475201821259087

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةنينوىادبيعلي هاني رياض هاله101476171822292062

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين االمين أعداديةنينوىادبيساعد الدين عز معن ياسر101477171821019157

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0لبنين المقاصد ثانويةالدين صالحادبيحنظل احمد سحاب غزاون101478181821068011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةكركوكادبيياس شجاع هللا عبد رفل101479201822112009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات الموعظة ثانويةكركوكادبياسود جمعة سعدي يسرى101480201822151020

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيصالح حسن عزاوي ثويبه101481201822137012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين راوة اعداديةاالنبارادبيمحمود دهام عبد سفيان101482191821022006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنات زينب اعداديةنينوىادبيمحمد جاسم احمد فاطمة101483171822285068

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيمولود محمد سواره سازان101484201822332033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيإبراهيم شدهان الرزاق عبد فرقد101485191821095035

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيشهاب ياسين طه ياسين101486131821021040

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0كردية دراسة-  للبنات كوردستان ثانويةالدين صالحادبيخورشيد شكور رمضان دريا101487181822383017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيهللا نصر جدوع موفق رنا101488211822228014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات النزاهة ثانويةكركوكادبيمحمد عبوش صائب هند101489201822130045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيعوده احمد جبار محمد101490191821012037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيحسين سلمان كامل جنان101491181822374009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم جودت مثنى عمر101492101821027081

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيرشيد الدين محي ماجد عمر101493171821025115

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيجاسم لطيف نعيم أثار101494211822091001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيحسين علي ابراهيم شيماء101495201842121030

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة456.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم نصيف غازي الهدى نور101496101842101102

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةكركوكاحيائيحسن حمزه رعد سجى101497201842119029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيرشيد مجيد بهجت محمد101498201841259151

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات العلياء ثانويةكركوكتطبيقيحسن محمد حسين مديحه101499201852127004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم خليل خضر احمد101500111851021006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيرمضان بكر شيركو دلكش101501201852340026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةكركوكتطبيقيعلي صابر نجاة احمد101502201851302010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيخيزران حبيب طالل شالل101503101851026058

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيمكي عبيس محسن محمد101504231751031046

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة385.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكتطبيقينورى فارس محمد عئراء101505201852331047

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيغني كاظم جواد منتظر101506251751009277

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمضحي خضير حميد احمد101507101751011004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0كردية دراسة للبنات شنه اعداديةكركوكتطبيقيامين وادي خسرو يام به101508201852352006
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيخضير حسين مزهر عذراء101509211852140044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0تركماني-للبنين بارش اعداديةكركوكتطبيقيحسين مصطفى كمال سرمد101510201851390024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى رشيد صالح ميديا101511201752135015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقييعقوب خلف علي حسام101512211751054010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةكركوكتطبيقيعباوي مصطفى سعدون مصطفى101513201851016027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةكركوكتطبيقيالقادر عبد رشيد صالح محمد101514201851377051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنين القطيف اعداديةواسطتطبيقيمحيميد جسام مهدي محمد101515261751041029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة374.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحتطبيقيخلف هللا عبد رشيد نورا101516181852299002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيهاشم احمد ياسين مصطفى101517231751009057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيهللا عبد الرحمن عبد محمد هللا عبد101518191751004018

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة446.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحادبيجابر طالع عقيل سهى101519181822161005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد مهدي زاهد مهدي101520141821027095

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيجاسم عبد عباس شيماء101521181822183021

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد الحميد عبد احمد غانم101522181821294013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيروضان والي زاير الرضا عبد رسل101523221822388006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبينجم صالح هللا عبد ساره101524181822252017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيجمعة محمد هاشم ريحان101525201821037023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحادبيخاطر اخليف ابراهيم ساره101526181822177008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحادبيفرحان احمد مسلم آيه101527181822161001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات الباهلي ثانويةالدين صالحادبيابراهيم خليل قيس سمية101528181822253005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنات النموذجية النصر ثانويةالسليمانيةادبيجاسم صالح محمد رنا101529321822030024

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعبد خلف ارشد زينب101530181822186013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات بحركة ثانويةاربيلادبينايل مرموص جاسم سجى101531311822043009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0المختلطة الحجاز ثانويةالدين صالحادبيلطيف حمدان رعد سند101532181821292006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيخالد داود صالح شهباء101533181822170024

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة يثرب ثانويةالدين صالحادبيعبد علي حسين عالء101534181821043005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين طرابلس اعداديةالدين صالحادبياحمد علي دريد ناظم101535181821121025

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيجاسم صفر عامر محمد101536181821122109

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبينامس حماده عبد يوسف101537181821022034

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحادبياحمد عباس مبدر عراق101538181821336039

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيحواس احمد اديب خالد101539181821014014

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات المهج ثانويةالدين صالحادبيطه خلف سعدي عذراء101540181822248013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيجلو هللا حسب عادل وليد101541211721023082

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة الملوية اعداديةالدين صالحادبيصالح جاسم الرزاق عبد عمر101542181821095007

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيحمد عسل عبد سارة101543181822246023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيشبيب محمود شمس شاكر101544181821313008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين النيل اعداديةنينوىادبيسلطان محمود عمر مصطفى101545171821027167

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحادبيكمال ناظم محمد صافيناز101546181822172023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0لبنين المقاصد ثانويةالدين صالحادبيسليمان مطلك علي عمر101547181821068010

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيحسن مونس فؤاد مهند101548181821091032

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيجسام محمود عامر صفاء101549181821127017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيطعمه محمد هشام اساور101550181822252002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةالدين صالحادبيفلفل صالح احمد هند101551181822349007

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيعطية حسين علي مصطفى101552181821283026
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المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيعلي جاسم اياد ياسر101553181821283035

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيحسين الباقي عبد كنعان رواء101554181822242021

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الكندي ثانويةالدين صالحادبيحسن محمود مصطفى ارشد101555181821064003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيعليوي ابراهيم خلف مالء101556181822252031

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكادبيصالح حسن المعين عبد يونس101557201821229016

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيمحمد داود حبيب نور101558181822268031

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيعطية حسن علي وجدان101559181822180048

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيمحمد صالح مجيد رغد101560181822374013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين كثير ابن ثانويةالدين صالحادبيمطلك احمد علي احمد101561181821010005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين موت حضر ثانويةالدين صالحادبيصالح ابراهيم هللا عبد ماهر101562181821031020

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيسهو ضاحي حميد علي101563181821041036

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةالدين صالحادبيشيحان احمد سامي شيماء101564181822072003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحادبيحسين الغفور عبد علي مهدي101565181821044009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين االمل ثانويةاربيلادبيصادق جعفر عماد جعفر101566311821004012

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيحسين رشيد هللا عبد عثمان101567181821122076

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنات بابل ثانويةالدين صالحادبيمحمود احمد ذياب ساره101568181822216009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحادبياحمد ابراهيم خليل احمد101569181821015003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةالدين صالحادبيعزاوي حمودي قيس زبيده101570181822202008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيعبد غائب قاسم امير101571181821041011

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيحسن فرحان بهاء مرام101572181822258028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات العربي التراث ثانويةالدين صالحادبيعلي محمد احمد منى101573181822210024

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحادبيعطية احمد اللطيف عبد سجاد101574181821278003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيمحمد احمد صبيح الحكيم عبد101575181821082022

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين عبطة تل ثانويةنينوىادبيخضر محمد غازي فيصل101576171821063058

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةالدين صالحادبيمحمد هواس رشيد القادر عبد101577181821349013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمطر اكرم حاتم الكريم عبد101578181821094011

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيراضي محمود جاسم تبارك101579181822258008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحادبيالخضر عبد السيد عبد قاسم يوسف101580181821029033

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيالجبار عبد الستار عبد لؤي محمد101581101821033037

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيخلف عليوي جمعه ياسر101582181821022033

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيخليل محمود ايمن اية101583181822258007

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيصالح علي مصطفى محمد101584181821122121

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الجاحظ ثانويةالدين صالحادبيحسن مونس فؤاد نمير101585181821091034

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيطعمه خزعل كريم منتظر101586181821127047

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة االثار ثانويةديالىادبياحمد محمد ابراهيم هللا عبد101587211821249005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيالطيف الرحمن عبد يونس ليث101588181821137013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0المختلطة الجماهير ثانويةالدين صالحادبيعلي مجيد محمود لؤي101589181821015009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحادبيعرب محمد محمود الجبار عبد رشا101590181822183014

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين الزهور اعداديةنينوىادبيحسين احمد موفق احمد101591171821015017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيفرحان محمد ثائر حسنين101592181821066006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةالدين صالحادبيحسين احمد الباسط عبد استبرق101593181822361001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحادبيعبوش ابراهيم تحرير محمد101594181821336057

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الغساسنة ثانويةالدين صالحادبيصالح خلف حسن افهام101595181822197002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات الخرجه ثانويةالدين صالحادبيخلف حميد ليث مها101596181822217016
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المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةالدين صالحادبيرجا هللا عبد علي مريم101597181822347008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيحسين ابراهيم انس االء101598181822199001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين العباسي اعداديةكركوكادبيواسم هاشم الرزاق عبد يونس101599201821020152

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين خلدون ابن ثانويةالدين صالحادبيخلف ناظم ضياء حسن101600181821009003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحادبيسلمان خلف عباس مريم101601181822221041

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحادبيشران معاذ عقيل نسرين101602181822247035

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنات العربي التراث ثانويةالدين صالحادبيعبد مهدي هللا عبد مريم101603181822210023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدهللا احمد نوفل عدي101604121821023021

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيخلف طعمه مزهر شجاع101605181821122046

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيالقادر عبد فاضل سامي اسماء101606201822150002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0لبنين المقاصد ثانويةالدين صالحادبيعبيد زبار محمد احمد101607181821068002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبياحمد ابراهيم خالد ايات101608181822242007

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات الجديد الفجر ثانويةالدين صالحادبيعرسان حمدان علي نوف101609181822199014

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبياحمد محمد جاسم رسل101610181822246020

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحادبينامس حماده مزهر رنا101611181822245006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيعبد عراك فارس سهى101612181822186023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيمحمد منعم محمد العزيز عبد101613181821066010

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيعياش احمد عيدان احمد101614201821029005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحادبيفارس هللا عبد سعدي نور101615181822200006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0المختلطة رشد ابن ثانويةالدين صالحادبيكماش عزيز بدر موسى101616181821302018

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الشرقاط اعداديةالدين صالحادبيسالم عبد محمد احمد101617181821004008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيسرحان ابراهيم غزوان حسان101618181821122031

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةالدين صالحادبيجاسم صالح ابراهيم وئام101619181822252043

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحادبياحمد علوان ناظم طيبه101620181822162028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنات  فاطمة ثانويةالدين صالحادبيحسن مخلف جمال هبة101621181822235006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحادبيعلي حسين حامد الملك عبد101622181821089013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الكفاح ثانويةالدين صالحادبيغضبان خلف جاسم اسامة101623181821022004

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة يثرب ثانويةالدين صالحادبيخليل محمد عبد بدر101624181821043002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الفرقان إعداديةالدين صالحادبينجم آسود حازم علي101625181821021030

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحادبيابراهيم خليل حميد ندى101626181822170030

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةالدين صالحادبيحمادي فاضل احمد ايمان101627181822294001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبياحمد صالح جاسم انمار101628181821122016

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0المختلطة الجواهري ثانويةالدين صالحادبينصيف محمد فرحان محمد101629181821287017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيعباس هللا عبد نجم لبنى101630181822258026

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيصالح حماده علي احمد101631181821014006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيحمود حمد خالد وليد101632181721014050

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات الحكمة دار ثانويةالدين صالحادبيعواد حسن توفيق ريم101633181822268015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبيعثمان خليل كريم مريم101634311822058029

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيعبد صالح مصطفى ضحى101635181822180030

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنات بيجي ثانويةالدين صالحادبيهللا عبد سلوم خلف اسراء101636181822177002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيهللا عبد خلف مطلك هللا عبد101637201821037038

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمصطفى مولود احمد ايناس101638181822232004

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة الصحابة ثانويةالدين صالحادبيمحمد حمدان علي حذيفة101639181821305009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةالدين صالحادبيرحيم خلف يونس محمود101640181821142032
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المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين العلم ثانويةالدين صالحادبيعميره حسن حسيب مؤيد101641181821019019

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المسائية الضلوعية ثانويةالدين صالحادبيمحمود براك زاهد نور101642181822331011

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0المختلطة الجواهري ثانويةالسليمانيةادبيعبد احمد ياسر مريم101643321722054009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحادبيصالح حمزة سلمان مها101644181822203020

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين المصطفى اعداديةكركوكادبيمحمد علي خليفة ليث101645201821036063

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيجوهر جنعان ردام هللا عبد101646181821066011

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للنازحات النصر ثانويةكركوكادبيعلي حسن فالح وسن101647201822168020

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الضلوعية اعداديةالدين صالحادبيشنون كزار فائق يونس101648181821005028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد حمد منصور محمد101649121821027015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيسلطان سامي ناهض مصطفى101650181821122137

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات الزهور ثانويةالدين صالحادبيياسين مولود رعد منار101651181822261028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحادبيعلي محي جبار اميمه101652181822374006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيصالح ستار جبار شاهر101653181821014017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين المستقبل ثانويةالدين صالحادبيفرحان رماح شعالن حيدر101654181821115003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةكركوكادبيعزيز صالح محمد الخالق عبد انجي101655201822331013

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحادبيجاسم فاضل عباس اسامة101656181821137001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الدور اعداديةالدين صالحادبيفيصل مدحي ثامر عمر101657181821003040

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبياحمد حامد عباس مصطفى101658181821082055

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين ثابت ريم101659111822217028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الشيماء اعداديةالدين صالحادبيخلف هللا عبد غازي نور101660181822237031

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحادبياحمد الواحد عبد سعد شفاء101661181822209010

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات الدور ثانويةالدين صالحادبيحسين شامل ضياء ابتهال101662181822161002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد محمود يعرب االء101663121822108003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم فيصل يونس سفيان101664121721027015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحادبيشكر صالح محمد فاضل امنة101665181822246005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمد طه احمد مصطفى101666111721012047

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0المختلطة يثرب ثانويةالدين صالحادبيخضير جواد نعمة وضاح101667181821043008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات سامراء ثانويةالدين صالحادبيحسن فالح رأفت نور101668181822180042

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحادبيسعيد حسن كاظم عامر101669181821352059

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات االسحاقي اعداديةالدين صالحادبيعلي سالم كنعان عهد101670181822255035

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالدين صالحادبيمحمد يوسف الناصر عبد زينب101671181822232017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي سليمان حميد مصطفى101672121821204025

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0المسائية الضلوعية ثانويةالدين صالحادبيمعروف عوده جميل نجالء101673181822331008

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات الحوراء ثانويةاالولى الكرخادبيعبد مرز رعد فرح101674101722083009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية النصر ثانويةاالولى الكرخادبيحسن سلوم عامر سلوم101675101821206015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيحسين ياسين فياض خضر101676201821228057

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحادبيخلف عبيد فزع عيدة101677181822186026

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيالرحمن عبد حامد قيس بارق101678211821038028

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيعبد احمد مصطفى محمد101679211821027037

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيمطر ندى نعمه قتيبه101680101721024079

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين هللا عبيد بن طلحة ثانويةنينوىادبيتمر خلف حامد محمد101681171821076018

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلادبينعمه اسماعيل امجد سفانه101682311822058019

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيطه محمود محمد اسماعيل101683121721017009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين المسائية السياب ثانويةالثالثة الكرخادبينزيه محمد ضامر ماهر101684121821208032
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المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الطالئع ثانويةاالنبارادبياحمد مجبل الرزاق عبد احمد101685191821100001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين محمود صابر عمر101686131721001073

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0لبنين المقاصد ثانويةالدين صالحادبيجواد عبد كسار جهاد101687181821068005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارادبيابراهيم خليل احمد عالء101688191821348025

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحادبيسلمان عبدان برهان ضحى101689181822209011

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح محمد عمار محمد101690121721028015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة565.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيحسين محمود مجيد قائد101691211841273024

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة474.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعلوان حبيب جالل فاتن101692181842162040

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة438.0المختلطة المجيد ثانويةالدين صالحاحيائيحسين هاشم عامر محمد101693181841105009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيحمد حميد الرزاق عبد مريم101694181842186049

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين االهلية النور ثانويةالدين صالحاحيائيكريم علوان حكمت محمد101695181841137015

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسن جمعه حسين زينب101696221842323079

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيعباس فدعم ابراهيم االء101697181842200001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الفياض ثانويةالدين صالحاحيائيابراهيم هللا عبد محمد زبير101698181841145014

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائيعيدان حميدي سعيد محمد101699321841060047

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيحسون وهيب ابراهيم رؤى101700181842374027

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين آشور قلعة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حمد احمد غزوان101701181841103017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيعباس فدعم علي زينب101702181842200009

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالدين صالحاحيائيصالح حميد مولود ايناس101703181842200002

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الخانوكة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي حسن وسمي اوس101704181841065005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيريه جياد ريسان علي101705221841306132

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائيمبارك فرحان محمد الرحمن عبد101706181841040030

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنات القبس ثانويةالدين صالحاحيائيهرم احمد خلف انتزاه101707181842190003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنات الخنساء ثانويةالدين صالحاحيائيخضير خزعل منصور بسمه101708181842247007

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0المختلطة الجامعة ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد جميل محمد اسامه101709181841277006

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنات ميسلون اعداديةالدين صالحاحيائيعزيز خلف صالح ديانا101710181842186012

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنين للنازحين جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد مطني راجي امجد101711181841139027

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة442.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيطاهر مسعود سمير حيدر101712201851048038

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقياسعد سلمان خميس براء101713191851020017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقياحمد الكريم عبد سعد فاطمة101714181852275010

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة429.0للبنين التآخي ثانويةالدين صالحتطبيقيصالح خلف مظهر الرحمن عبد101715181851046023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة426.0المختلطة التطور ثانويةالدين صالحتطبيقيحيود احمد محمود جعفر101716181851299005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف القهار عبد يونس مصطفى101717181851016032

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم عذبي ماجد بنين101718161752198005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين العوض محمد الشهيد ثانويةالدين صالحتطبيقيطرشان شالش طه عامر101719181851099003

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنات زمار ثانويةنينوىتطبيقيهللا عبد علي محمد بنية101720171852259001

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحتطبيقيعزيز ربه عبد صالح سهى101721181852246017

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات الريان ثانويةالدين صالحتطبيقيحياوي كريم العزيز عبد مروه101722181852250023

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة413.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحتطبيقيشهاب صابر احمد هللا عبد101723181851086014

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيخلف اسماعيل الرزاق عبد احمد101724181851002005

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحتطبيقيداود سليمان كامل هدير101725181752236022

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيسالم كاظم عيسى همام101726181851160026

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة408.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحتطبيقيعبود حسين القادر عبد بكر101727181851002019

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحتطبيقيسلوم خلف رحيم نور101728181752242089
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المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد خليل ابراهيم محمد101729271851001103

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةالدين صالحتطبيقيأحمد ياسين خالد محمد101730181851030021

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين عواد عالء محمد101731111851021105

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيشبيب دودان جاسم رسول101732221851310067

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىتطبيقيالقادر عبد خليل العظيم عبد يسرى101733171852231072

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين محمد حسن حاضر الشهيد ثانويةكركوكادبيحجي صالح محمد وعد101734201821029046

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة416.0للبنين دجلة شرق ثانويةكركوكادبيمريس ضيف محمد ناهي101735201821037063

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنات النصر ثانويةكركوكادبيامين حميد فاروق تارا101736201822137010

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للنازحات الشهباء ثانويةكركوكادبيحمد شهاب احمد عائشة101737201822165009

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية دراسة-  للبنات نجوري ره ثانويةكركوكادبيمصطفى هدايت خليل ايهان101738201822107004

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيعبدل المحسن عبد مسلم غسق101739211822098034

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيحبيب محمد فاضل مهدي101740201821018040

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات كونل ثانويةكركوكادبيصالح شكر لقمان االء101741201822113004

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج جاسم علي حسين101742131821014024

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنات سومر ثانويةنينوىادبيعمر محمد سعد شهد101743171822314052

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين داقوق اعداديةكركوكادبيشاكر طالب محمد عباس علي101744201721017028

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات حمص اعداديةنينوىادبيعبو شويت جبار شيماء101745171822302051

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة674.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفهد دحام شافي عبدهللا101746131841005027

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةكركوكاحيائيسيروان زيد ابو عثمان سيفان101747201842333032

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة473.0للبنات دمشق ثانويةالدين صالحاحيائيمصطفى خليل زكي زينب101748181842203021

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة465.0للبنات كرميان ثانويةالسليمانيةاحيائيحسن خضر محمد آسان101749321842020001

المالبس صناعة تقنيات قسم/كركوك/فنون التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة473.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجبارة جودة قيس علي101750121851039005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيلفته شهيد سامي مصطفى101751251841031807

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيعصمان صبر رسول علي101752231841191037

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيمحسن االمير عبد قاسم هبه101753251842056056

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمجيد فخري محمد غسق101754251842101112

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد كاظم جواد حوراء101755251842062164

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياسد الحسين عبد عالء آيات101756251842062010

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين حاتم حيدر منتهى101757251842062637

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم سلمان يحيى نرجس101758251842096286

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعليوي حسين فاضل براء101759231842102006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيحسن محمد علي مريم101760231842147033

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيسلطان حميد حسن مريم101761261842102101

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم كامل وليد براء101762241842106016

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيعمران منزل صبار رحاب101763241842149013

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعبدالحسين علي عدنان فاطمه101764231842101029

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه محمد جاسم حسين101765251841031180

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيجبار الحسن عبد قاسم محمد101766241841002080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسين العالي عبد حيدر نبأ101767221842161077

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد مهدي هادي مؤمل101768251841031581

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيياسين حميد حيدر حسين101769251841200023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيسكر حسين رزاق دنيا101770251842102019

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الصباح اعداديةالنجفاحيائيمحمد مهدي صادق فاطمة101771251842064029

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيهادي جواد حيدر هدى101772251842101149
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالنبي عبد عباس داخل بنين101773291842057048

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيكاظم حسن رزاق زهراء101774291842160025

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيمظلوم كاظم هاشم زهراء101775261842086058

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ماجد هللا عبد ساره101776241842120129

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائينغماش جميل مايح نجالء101777241842146058

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيلفته ابراهيم مظفر عباس101778241841061019

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيمهدي حسين راضي محمد101779231841049038

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيلفته حمزه احمد علي101780231841042069

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيلفته حمزه احمد امير101781231841042008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعليوي تركي حسين علي101782231841006100

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيجواد عبيس احمد حيدر101783231841005058

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعبد نوح فاخر زبيده101784231842098040

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين حازم فاطمة101785231842120118

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسن نور حمزه منصور101786231841164049

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمطنش مناحي مبارك محمد101787221841006028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيفرهود كاظم علي حنين101788231842142056

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعصيده عبيس حسين هبه101789231842145087

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيرحم جعفر عدنان هبه101790231842153088

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم حمزه استبرق101791251842062031

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيموسى ابراهيم محمد ريحانه101792251842074026

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.6للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيصالح الحسين عبد لؤي فاطمة101793231842132065

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.3المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم حسن علي101794251841035053

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.1للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيحليم هوبي أحمد علي101795231841047063

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد غني عطا علي محمد101796251841151116

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود خضير رضا زهراء101797251842100283

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد مجيد محمد اسراء101798251842062040

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالزهره عبد دويج رحيم الهدى نور101799251842062668

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد شاكر االله عبد دعاء101800251842062183

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيغافل مهنه راتب علي101801291841005069

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيهللا عبد نجم محمد حنان101802291842050043

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيوالي عبد مؤيد بشائر101803291842160008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيجهادي جاسم عواد نبأ101804291842160058

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيبعيوي صالح حامد فاطمه101805241842107080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيهاني عبد حامد زينب101806241842108066

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيوادي سعد عبدالحسين زينب101807241842080073

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيخطار يوسف حسين فاطمة101808241842093080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكاظم باقر صادق جعفر محمد101809241841001244

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكحط ضيدان علي تبارك101810221842321081

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيالهادي عبد برهان حبيب وسام101811241841001311

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعباس حميد عقيل بتول101812231842087034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيموسى مجدي محمد راسم101813231841017065

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمد محسن صادق ابرار101814231842088006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيمكي عمران اسعد رضاب101815241842146025

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيجالب حمود حسين محمود101816231841010056
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم حمودي علي يوسف101817231841020328

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكشيش كاظم حسين زينب101818231842271146

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيمحمد يوسف يعقوب غدير101819231842168020

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيصالح منهل منعم تقى101820251842170377

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيفهد كاظم جبار ايصال101821231842136003

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائياحمد ابراهيم حيدر رسل101822271842055069

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن علي حسين نور101823251842062680

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيهاشم احمد علي حسن محمد101824251841042014

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعبد عباس ابراهيم مصطفى101825271841035053

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد شاكر جاسم فاطمه101826251842062511

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمدلول زيد عبد رحيم سجى101827251842084392

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.8أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين محمد رضا محمد وجدي فاطمه101828251842062565

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.7للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيلعباس عبد مسلم عبد سجاد مصطفى101829241841048023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.5المتميزات ثانويةالنجفاحيائيالجليل عبد الستار عبد ماهر شهد101830251842074051

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالنبي عبد محمد حيدر زينه101831251842062386

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد برهان راضي غفران101832251842062496

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحمود بشير مشتاق علي101833251841044153

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاهل عواد سالم القلوب قوت101834251842096254

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشمخي كاظم محمد زهراء101835251842100330

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيسلمان هللا عبد سعيد سحر101836251842108135

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعزيز حميد صفاء حوراء101837231842123018

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمطر ناجي مهدي بنين101838251842062109

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيجعفر نعمه طالب زهراء101839291842065037

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الخنساء ثانويةديالىاحيائيانور محمود رعد فاطمه101840211842117006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جاسم جبار زهراء101841291842052113

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعبد السادة عبد حيدر رانيا101842221842143059

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ضياء يعقوب سجاد101843241841011034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيخضير علوان الحسين عبد منتظر101844231841049044

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيجواد سلمان محمد حيدر101845231841046008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيتايه بخيت محمد غدير101846231842086062

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيصخيل بخيت الحسين عبد نور101847231842102041

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسن الكريم عبد صالح ساره101848231842087144

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد محمد ماجد آيه101849241842220356

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائييونس سدخان مناف فاطمه101850231842098088

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيداود ابراهيم زكي منى101851221842156140

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيحسون حميد عيسى خديجه101852231842140013

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجديع عسر حاكم اقبال101853231842145005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائياحمد جوهر اسحاق شيماء101854271842160147

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائياحمد اسماعيل جمعه محمد101855171841364057

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيوارد حبيب عدنان حنين101856221842153061

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبادي هللا عبد علي حيدر101857251841044075

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصاحب حسن احمد مريم101858251842062603

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيغاوي زيد عبد كاظم زهراء101859251842055039

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر احمد فاضل االله عبد101860251841031384
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسليمان عزيز ضرغام ضحى101861221842113146

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد هاشم صادق باقر محمد101862241841003151

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.2للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيالكاظم عبد ثامر علي محمد101863231841021075

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمجيد حسن خليل وئام101864221842103158

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيغزاي الحمزة عبد احمد محمد101865241841018067

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين هاشم علي محمد مهدي101866251841031875

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيمحمود عبد عقيل علي101867251841015019

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسن رحيم امجد زيد101868251841035033

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكريم جابر رحيم زينب101869251842084341

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حمزه العباس عبد فاطمه101870251842062535

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسم عبد الحسين عبد رفل101871251842100225

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد نجم عادل اخالص101872251842100030

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيغاوي فزاع عايد حنان101873251842096062

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي تكليف حسين فاطمه101874251842062516

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم محسن منصور هناء101875241842102123

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم شناوه مجيد هبه101876241842101067

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمسير عاشور كاظم هللا عبد101877241841001157

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيالكريم عبد عبد احمد طيبة101878231842123052

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيحمزه شبيب حمزه مالك101879231842081066

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكلوت علي قاسم مريم101880231842088290

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعبيد حمزه حسين اسماء101881231842092011

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيهادي سعد مناف براء101882231842098017

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمزه خضير هاشم زهراء101883231842109099

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحمزة علي واثق رفقه101884231842109063

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيخليل علي جاسم شهالء101885231842115078

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيلطيف حامد لطيف غدير101886231842154068

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيشبوط الرضا عبد حسين رانيا101887231842111023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعون عبد هاشم عباس رجاء101888231842145027

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيجاسم طه مهند زهراء101889231842130021

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيهويش كاظم جواد زهراء101890231842153028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيحمود حسين علي هدى101891231842153089

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمد الصمد عبد حسين ُسرى101892271842060120

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيكريم محمد خالد ُرلى101893271842093020

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيجدوع ديكان خيري عباس101894221841301038

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيشرهيد كريم عبيد فردوس101895221842175144

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم هاتف عقيل زينب101896251842062352

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيبرهان حسن نجاح هللا عبد101897241841027089

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد غضبان عماد مروه101898251842062601

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيعلي فاضل عباس مريم101899221842301028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعطيه الزهره عبد حسن زيد101900251841031291

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد شاكر سعد محمد101901251841031652

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضر اسماعيل سالم حسن101902251841031146

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيناصر جبر مكي مرتضى101903251841008143

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيفرد كماخي راضي زينب101904251842096138

2889 من 2316 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين حمودي سعيد زينب101905251842062338

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي حميد علي كوثر101906251842096257

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين مهدي عالء الهدى بنت101907251842101020

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيصاحب سالم حيدر كرار101908251841150287

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم حمزه نصير زهراء101909251842062323

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيكرمز هاني فالح بنين101910251842101023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن عباس حسين نورهان101911251842062706

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيزيد عبد خليل خالد نور101912251842059479

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىاحيائيطعمة ابراهيم خليل فراس101913211841278046

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائيكناص نعمة حسين علي101914241841062037

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيكشيش الحسين عبد عواد سرى101915241842097020

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن كاظم ستار مؤمل101916241841016059

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيناجي االمير عبد حسن فالح101917231841024034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجمعه حسن كريم دعاء101918231842090080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبد شاكر علي سجاد101919231841005074

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر حبيب علي هللا عبد101920241841203092

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد مطر خليل حسين101921221841006009

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيناصر خليل عامر بيدر101922231842153015

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعمران غايب هادي داليا101923231842142060

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيجاسم سلمان داود صادق101924271841009053

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيسالم كاظم حسين سجاد101925271841019029

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين بعويزة ثانويةنينوىاحيائيرجب حسين حسن كرار101926171841083025

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد الرسول عبد ابراهيم زينب101927271842063085

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبود حواس خالد بلقاء101928271842055036

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحليحل عطيه عباس ساره101929221842414056

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيبعيوي كاظم محمد احمد101930241841011008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحسن ظاهر حبيب كرار101931251841150285

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عبد باسم حسنين101932241841027034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبدعون كاظم مهدي بسام101933111841026034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفرحان جياد راهي زيد101934251841031292

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيتملي هواد حسين سجاد101935251841044096

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم حسين مؤمل101936251841031568

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرياح عبود رضا اسراء101937251842084029

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيفاضل كريم خالد فاضل101938251841001198

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد رسول زهير فاطمه101939251842062527

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعيسى جبوري مؤيد طيبه101940251842084445

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات حلب ثانويةبابلاحيائيناجي شمخي حسن بنين101941231842129003

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعبيد مسلم عبد عزيز براء101942231842130006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيحسن تركي صادق وقار101943231842137035

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن سعيد رضا نورس101944251842108233

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيعباس غالي رسول زهراء101945291842058025

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيجابر قاسم شوقي نبأ101946101842113067

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسين رسول ابراهيم فاطمة101947291842052193

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعواد محمود برهان زهراء101948211842139051
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمجيد علي مهدي زينب101949211842291073

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيساجت كاظم ماجد احمد101950261841014005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيياسين راضي عباس تبارك101951261842074021

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر حبيب قاسم ضحى101952241842121143

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائينجم رحمان فريد فاطمة101953241842121169

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيعيال االمير عبد ماجد مصطفى101954241841009082

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةالدين صالحاحيائيجدوع محمد الهادي عبد تبارك101955181842135001

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن حسين عالء غفران101956141842067052

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيعاشور ابراهيم حسين حميد101957231841052015

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلاحيائيشدهان الحبيب عبد عيسى احمد101958231841035003

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيوداعه جبر محمد حسن101959231841060022

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن عبد نجم مريم101960231842088295

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيمالك اياد محمود قاسم101961231841071039

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيعبد رضا عامر محمد101962231841007095

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيطعيس حسين جاسم منتظر101963231841006184

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبود عبيس محمد قمر101964231842142162

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيشباك علي عبد محمد علي101965221841006017

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعواد حياوي صبر اثار101966221842135001

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيدبي جاسم نصيف رانيا101967231842117048

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيجاسم حسين علي شهد101968231842154057

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعفات فرج يوسف بان101969121842231085

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيجياد حمزه عماد علي101970271841001138

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكشوش حسين العظيم عبد غيث101971271841005205

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائييونس علي عباس سالم منتظر101972271841019079

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي الرزاق عبد محمد نور101973271842056279

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي عباس الحسين عبد زينب101974271842055112

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمد الكريم عبد حيدر براق101975271842058043

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبيد نعيم علوان كاظم101976221841002182

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيجواد جابر الهادي عبد محمد101977271841153065

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيموازي عبيس كريم حسين101978271841153028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعجيل محمد قاسم نبأ101979271842160205

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيثجيل علي حسن زهراء101980221842146023

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد بناي سلمان نرجس101981221842141154

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيياسين حبيب حاكم تبارك101982221842157016

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمكطوف عناد رياض متقين101983221842141138

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيكاظم خليل ابراهيم سجاد101984221841023038

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحمود فاضل عبد احمد101985221841053004

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيساهي شياع عقيل ضرغام101986221841042013

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيمحمد رحيم غالب آيات101987231842132006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيحسين علي راضي بنين101988241842084006

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيداود حسن خليل عيسى101989121841001057

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالمهدي عبد نوري حيدر فرح101990121842109101

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.3للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيحسين علي رسول شاهين101991291841020017

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيخلف محمود شاكر عذراء101992211842102044
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيحميد عمر مثنى فاطمه101993311842054075

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيسلمان عبد خالد محمد101994241841001252

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمخرب سنيد غانم زينب101995221842103087

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار خزعل احمد مصطفى101996131841031067

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيرسن شياع عبدهللا رقيه101997231842095032

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيوادي مهدي رحيم حوراء101998231842087066

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائياسدخان جبار حسن سجاد101999231841016011

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمزه محمود غالب طيبة102000231842271211

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيعبيس حسن ميثم حوراء102001231842112009

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيناجي حسن فالح زهراء102002231842143014

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيمحمد ابراهيم كامل علياء102003271842060135

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيياسر عباس فاضل بسمله102004271842063029

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيزويد ضيدان نعيم الرحمن عبد102005221841022036

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحميد سماري رشيد عالء102006221841031082

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيفواد جواد محمد عقيل حوراء102007211842109022

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم احمد حسن زهراء102008251842062262

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحمزه حسين علي رسل102009251842096080

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيظاهر جياد علوان رحاب102010221842163017

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد ويس حسين صبريه102011251842062445

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيكاوه عطيه احسان حوراء102012251842096066

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائينعيم عوده رياض سجاد102013271841005104

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيوريوص صبر جواد تقي محمد102014251841030023

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عدنان حسن محمد زينب102015251842062372

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر صالح مرتضى102016261841012141

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيجاسم دلف سالم ماهر102017231841034068

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيدفار عيسى قاسم ياسر102018231841019131

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيسعدون فزيع جابر حسين102019221841091026

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحاتم جلوب كامل علي102020281841001072

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمهدي كاظم حيدر مقتدى102021251841009281

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين علي جودت العزيز عبد102022241841001149

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة608.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيجبار عباس حيدر فاطمة102023221842139129

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة607.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي مهدي محمد ليث102024251841031566

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة607.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيناصر سلمان حسون البنين ام102025251842087003

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعاز علي محمد فائق البنين ام102026251842100048

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة604.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كصاد ميري حسين102027241841203046

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة603.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان شحتول فخري مرتضى102028241841018080

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة603.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم اسماعيل حيدر نبأ102029251842108212

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة602.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد الواحد عبد حسن زهراء102030241842108049

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة599.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحسن هاشم علي مصطفى102031251841205215

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاشم حنون خالد موسى102032251841031882

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيمحمد الحسين عبد ظافر سجاد102033291841020015

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكريم حسن مازن رانيا102034251842059145

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة597.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيزريج كاظم مجيد حيدر102035111841058037

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة596.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان ياسر احمد فاطمه102036131842098073
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االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة596.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيفرعون ملغوث حنون حسين102037221841046017

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة596.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيفيصل نور ماجد اسراء102038221842156006

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة596.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيحسين غضبان عطيه بنين102039291842065015

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة595.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعبد السادة عبد حيدر كرار102040221841036136

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة595.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيفرحان حسن نزار مريم102041251842096271

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة595.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيفرهود كاظم جواد مؤمل102042291841007171

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحيمد العباس عبد أسود علي102043251841010086

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالنجفاحيائيعبد جهادي الزهره عبد احمد102044251841026002

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيخنياب حسين ناصر بنين102045241842124030

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم الرزاق عبد محمد ابرار102046251842062021

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة593.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيمحمود عباس عقيل جنان102047251842055016

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خليل جمال حسين102048111841032014

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفاحيائيعلي زيد عبد عقيل كرار102049251841157020

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيهادي طايس وهاب نور102050241842130077

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي حسين علي102051241841003107

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجول عجمي اياد عذراء102052141842070072

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيحميد شرهان عماد باقر محمد102053261841007082

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعبيس حسين احمد نبأ102054231842078069

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيمحمد كريم مسلم محمد102055231841024042

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة590.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفهد االمير عبد علي امير102056221841093015

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة590.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحمد كاطع عباس زهراء102057251842070076

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيشعير راهي سعدون حسن102058221841023019

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح فاضل ساره102059271842056166

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيفلفل ابراهيم نعمان زهراء102060271842083039

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمطشر الواحد عبد حيدر فاطمه102061231842142153

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيعطا سلمان ضياء مروة102062231842091044

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس جواد كاظم ميسم102063251842100635

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيد محمد حازم غفران102064251842100500

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاشم حسن صالح زينب102065251842100371

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين هادي محمد عمار102066251841044156

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0المختلطة النهرين ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حميدي عثمان محمد102067181841067063

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم مهدي علي102068251841150449

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيموحي عباس وسام فاطمه102069251842100565

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينور جاسب حليم شمس102070251842100436

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيمعزب جبر فاضل بنين102071251842061005

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيجواد جاسم جواد امنه102072231842123004

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيحمادي فتحي محمود موج102073171842357226

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمصلح رشيد مجيد حمزه102074261841012034

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيثويني عصواد ياسر اديان102075291842052005

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد حميد عالء رقيه102076251842084235

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.1للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيشنته جبار ضياء حسن102077161841105003

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيطاهر حسين الرضا عبد محمد102078251841044209

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسين مالك اسعد احمد102079241841001002

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيرجة دغيمر أبجاح عزال102080291851109025
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االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحسن ابراهيم جعفر علي102081251851031092

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيالليل أبو حسن صالح احمد102082281851016011

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعمران ابراهيم خليل زهراء102083251852122026

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد رسول اسعد يقين102084221852170055

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيابراهيم حبيب ظاهر عباس102085251851008083

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعطيه سلمان عباس علي102086161851034086

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيخضير حمزه حفظي مصطفى102087271851034059

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيحسين مهدي عامر مرتضى102088251851012119

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيراضي جعفر عيسى مريم102089251852122059

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان رحيم حسن علي102090291851004121

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيمهدي حسين حيدر محمد102091231851032062

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد الكاظم عبد محمد عباس102092251851122074

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيسعدون ضاحي حسين علي102093161851088015

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب طاهر حسيب قاسم102094161851079046

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن العالي عبد عمار حسن102095241851019009

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجعفر صادق مناف آيالف102096251852059006

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعبيد كاظم خالد جيهان102097231852127014

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيخلف صالح مهدي هديل102098221852394009

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيسلمان ضاري حميد محمد102099251851034023

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيخضير كاظم حيدر ميثم102100251851205145

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيحسن هاشم عدنان علي102101221851076033

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير محمد بتول102102251842062083

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحاتم ماجد فائق احمد102103251841150442

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائييحيى علي ضياء صادق102104251841048025

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة571.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائينور علي حيدر هدير102105231842113047

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة570.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيعناد حسين قاسم محمد102106231841031099

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيسريح هلوم الكريم عبد نبأ102107261842108104

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.7المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد صبار علي يوسف102108111841010083

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيكميل عباس عماد حيدر102109241841018030

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563.0للبنين بيروت ثانويةبابلاحيائيراضي خليل عماد حيدر102110231841022016

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة562.0للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم عباس محمد علي102111241841037038

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيمعتوك علي الحسن عبد احمد102112161841112004

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيدرباش الرضا عبد كامل مصطفى102113221841306199

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين عبيد سعدي حامد102114231841020048

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.1للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيجبر حسن عناد محمد102115231841021078

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيياسين حمودي لقمان زينب102116251842062369

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيسكران حسين صفاء علي102117211841026020

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيداود الواحد عبد سلمان فاطمه102118251842108178

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد رزاق عباس فاضل102119251841205134

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيحمزه حسين سعدي بنين102120231842134009

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين هادي احمد علي102121271841001112

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائياسماعيل الرضا عبد محمد مصطفى102122231841020286

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنات الصباح اعداديةالنجفاحيائيمنذور كحيط حميد بنين102123251842064005

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر كاظم علي امير102124251841031091
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السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحسن حمد رياض حيدر102125231841021032

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم مطرود صباح ميسم102126291842052236

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد جابر جهاد محمد102127231841251187

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيباقر الزهرة عبد ضياء تقى102128241842094018

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيمصطفى هللا عبد هادي محمد102129251841151123

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيحسين فاخر محمد احمد102130261841019001

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيعبود قاسم عماد عباس102131161841105008

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعمران علي عماد امير102132231841003009

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيحسين احمد عدنان احمد102133171841028022

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيمنهي بدري مهند سرى102134221842391042

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجعيول جبار مسلم طيبه102135221842323109

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيالياس خميس علي محمد102136211841282068

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيهاشم علي حسين علي102137251841150220

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحمد نعمه سالم سجى102138251842070107

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسين صباح هدى102139251842100718

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة522.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيرباط جبار هاني حيدر102140251841150143

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة522.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد ياسر محمد مرتقب102141161841029017

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيسدخان ياسر رزاق ياسر102142221841019172

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكريم سليم حيدر شهالء102143251842084425

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيجبر طراد الكاظم عبد نرجس102144271842101029

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمنصور حسن فالح احمد102145221841003017

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيمحمد فاضل االمير عبد حيدر102146231841025012

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسبهان جبر حسن علي102147251841031432

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيثويني سلمان سالم الدين سيف102148221841019078

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكاظم مهدي علي زهراء102149251842097047

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكنعان الزهره عبد جالل محمد102150161841075234

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيهاشم عبدالمنعم علي مريم102151231842081064

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيعباس جادر قاسم احمد102152201841030008

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس شاكر واثق ندى102153231842117137

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيخضير عزيز حسين ابراهيم102154271841002001

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيرشيد محمد حكيم ابراهيم102155161841022001

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحنون كوكز راسم رسل102156241842120062

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلاحيائيالرضا عبد محمد رضا جوهره102157231842099010

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين القيارة اعداديةنينوىاحيائيخالد علي عمر الرحمن عبد102158171841042021

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيخلف قاسم كاظم علي102159281841014017

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائياحمد خلف جبار مهتدي102160281841151218

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبود حميد جاسم مصطفى102161231841020277

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيجساب ياسين صادق جعفر102162231841172010

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيالساده عبد جبار كاظم مرتضى102163221841382061

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد حساني علي همام102164251841014072

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياحمد جميل علي زهراء102165251842101067

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيحسون مهدي فالح حيدر102166251841030010

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذياحيائيتقي الحسن عبد االمير عبد مؤمل102167221841004038

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيجلهوم عبود فاخر احمد102168161841067002

2889 من 2322 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالواحد عبد محمد الواحد عبد محمد102169161841352084

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجعيز لفته علي حسين102170291841003093

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيكاطع يعقوب خالد علي102171161841022017

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار عبداالمير عماد حسن102172251841031159

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيابراهيم جمعه ابراهيم عبدهللا102173231741019070

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبد نجم صالح ربيع102174231841005066

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيظافر وناس عالء مرتضى102175161841047038

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجاسم محمد منذر علي102176161841094056

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيزغير كريم مظاهر محمد102177161841084109

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيمنجل حسين محمد سيف102178241841005074

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبود ناهي االمير عبد غيث102179291841003225

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلاحيائيسبوس محمد سالم مثنى102180231841188021

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحمد مجيد الحميد عبد صادق محمد102181251841009228

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعمران صياح راجي حكمت102182221841019044

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن عالج نبيل امير102183271841001044

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعون عبد االمير عبد حيدر حسين محمد102184251841031633

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمودي طارق علي عباس102185161841075130

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهادي عباس عادل الهادي عبد102186291841003177

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلاحيائيفيصل زامل عبد حسين102187231841188009

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس عليوي مدلول كرار102188241841168031

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيعبيس محي رائد وليد102189271841153079

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد مجيد محمد هاني102190241841010135

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيسعدون مناتي طالب احمد102191281841151009

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيجوده حسن احمد حسين102192251841009053

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيحمزة حسن الرزاق عبد باقر102193231841205002

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفاحيائيصبار جادر عصام مصطفى102194251841157029

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكاظم علي حيدر الرحيم عبد102195231841012061

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيعودة خلف صاحب سارة102196281842083020

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيفرهود شكر محمود سفيان102197211841012027

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيلفته صدام عادل مصطفى102198161841352091

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائيعبد فرهود الخضر عبد احمد102199241841038002

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائياسماعيل خلف اسماعيل مصطفى102200231841255086

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيخفيف اعبيس خضير زينب102201241852106027

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد كاظم جودة كريم102202161851108029

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسن احمد حسين102203161851019032

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن كاظم حيدر الكرار علي102204151851071121

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحسن رضا محمد ضرغام حسن102205251851200016

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن راضي صبيح حسين102206161851015015

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس سعيد ناصر حوراء102207241852126012

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيزماط دحام غانم حسين102208241851003019

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيفالح المنعم عبد الكاظم عبد العابدين زين102209161851080013

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعبود رحيم حيدر حسين102210251851200018

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسن صبري صالح حسين102211251851031043

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد حسن حامد بنين102212241852106005
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السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيمزهر المحسن عبد شهيد محمد102213221751020071

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيحسن صالح زياد زهراء102214231852117018

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمشذوب جابر الستار عبد سجاد102215241851006027

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيحسون كريم علي زينب102216231852123012

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيسالم محمد منتظر محمد102217251851116093

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيسلوم جاسم صباح ناهض102218231851251282

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد الرضا عبد باسم احمد102219251851044008

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيهوه سرحان موحان سالم102220231851164022

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد خافور رياض هدى102221251852059299

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيعليعل عبود جبار كرار102222161851063049

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي عادل علي102223161851121031

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد حسين حسن علي102224231851251182

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيخنجر عبد جبار حيدر102225161851062016

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل زياد طارق مصطفى102226101851026127

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0المختلطة االخالص ثانويةبابلتطبيقيجاسم منديل راسم حيدر102227231851221002

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيمكطوف مسلم هيثم حسين102228161851034037

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد نجم علي حسنين102229111851005016

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيكريم مسافر عدي العابدين زين102230251851008065

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقياالمير عبد هللا عبد مازن مريم102231231852131026

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيجبر خليفة جاسب موسى102232161851006137

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيوالي نصير ستار العابدين زين102233221851028048

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيمهاوش عامر حيدر كرار102234231851202010

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيهادي حمزه حيدر علي102235271851010058

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيطمطوم عودة شنان احمد102236291851151011

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيحميد عوده اياد علي102237271851046068

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيجازع يسر عارف كرار102238251851011033

السيارات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صالح علوان عباس102239251851001110

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة662.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيعاصي شدود عودة محمد االسالم نور102240221841010128

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسن الكاظم عبد قاسم تقى102241271842060051

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة660.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحمن عبد صبري زياد علي102242101841029028

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيعسكر علي مكي حسين102243231841046006

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيلفته عبدالزهره صامد حيدر102244231841020096

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعاشور فرحان محمود علي102245211841020054

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعبد عيسى سالم فرقان102246251841012086

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىاحيائيكاظم فاضل عباس حوراء102247291842058015

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيصالح هادي واثق محمد102248241841001271

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائيجاسم قاسم زكريا يوسف102249171841066040

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحسين حسن عمار الدين بهاء102250211841020012

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعباس فاضل واثق فاضل102251251841035067

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيرضا غالي علي محمد102252221841003227

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان داود قاسم شهد102253121842118058

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيالسادة عبد صدام صالح حسن102254281841015006

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيجاسم عطشان داخل حسين102255221841001043

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسالم فدعم بشير احمد102256161841060003
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الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعباس عبيد فرحان دعاء102257231842119066

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسين احمد األمير عبد زهراء102258271842077042

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعطوان عبيد رياض زينب102259271842056146

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات التقدم ثانويةكركوكاحيائيغالب علي نجاة محمد نبال102260201842138072

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر حسن طه102261111841011030

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعبود سريسح رزاق نوره102262271842064135

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعزيز علي حسين مصطفى102263271841001223

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيصالح حماد علي خالد102264231841001028

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيكريم خضير حسين تبارك102265271842147010

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيمنشد كاظم قيس مالك102266221842154121

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمود هادي منتظر محمود102267251841044234

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيكاظم تركي سالم أيمن102268231841047003

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيحسين تقي علي محمد فاطمه102269271842077073

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم كاظم احسان سجاد102270251841031315

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيرداد عبود هاني حوراء102271291842053022

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيغباش محمود شاكر احمد102272101841006005

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحسن خضير باسم عادل102273241841001140

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحسن حسن باقر محمد102274271841014147

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيجابر عجمي فريق مصطفى102275271841002196

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد الرزاق عبد رياض رقيه102276251842100239

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.9للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيعبيد حسين الكريم عبد محمد102277271841029057

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسليم طالب صالح صادق102278251841031350

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحمد شريف نزار محمد102279271841002175

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميساناحيائيعنيد جويلي علي حسين102280281841011014

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيمحمد حيدر عقيل حسين102281251841022005

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمعيوف منسي محمود علي102282211841272100

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلوان كامل صفاء هللا عبد102283161841075142

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي حسين حسن محمد102284271841002157

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيمحمد اللطيف عبد علي بتار102285211841015001

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيصالح هادي عالء المرتضى102286271841019006

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعلي حسن فليح رقيه102287251842101053

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعلي حسون حيدر حسن102288251841200016

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي ناصر الكريم عبد جعفر102289251841031125

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيباهض سوادي عقيل محمد102290251841031682

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيسعيد احمد طه ايمن102291211841038010

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالنبي عبد قاسم لطيف كوثر102292251842100578

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمنصور فاضل هللا خير عدنان102293221841035104

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحنون العباس عبد محمد العابدين زين102294221841002091

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعبد كاظم أياد كاظم102295221841029051

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيجاسم حسن حمزه محمد102296231841251189

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين عبيس سالم حسنين102297231841006025

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين علي عبد احمد محمد102298251841031597

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيورير وحيد باسم قاسم102299251841008112

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيراضي كريم مهدي حسين102300251841007065
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الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد ستار وليد فاطمة102301231842271243

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين حميد مجيد علي102302251841044151

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيحسن طالب عدنان احمد102303241851001004

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعلي فضال جعفر علي102304251851007133

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيعبد حسن الزهره عبد زينب102305251852089015

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيجابر هداد عبد عباس102306221851040030

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيباني شحاته عبدالرضا كرار102307261851017063

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيميرد عربي حسين سجاد102308281851151230

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيعزوز نعمه عقيل مؤمل102309221851013083

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه عبيس نصير مهيمن102310241851001098

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىتطبيقيحسين نصيف ظاهر كاظم102311211851073009

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيجبار جادر سالم مؤمل102312251851031119

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيباقر جابر حيدر منى102313251852082033

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد ستار سعد حسن102314251851031035

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيكبر فرحان محسن محمد102315241851002072

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين ناصر صباح مهند102316271851010117

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر شتيوي كمال يوسف102317141851047125

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0الخارجيونالثانية الرصافةتطبيقيبجاي رحيمه خلف عباس102318141851400014

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان رواك محمد مهنا102319241851014062

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيناصر حسين غازي محمد102320261851038019

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0المختلطة للنازحين يحياوة مخيم ثانويةكركوكتطبيقيمحمد سلمان شاكر حسين102321201851229004

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيمهدي حسن ماهر زهراء102322271852089024

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيهاشم كاظم عدنان المنتظر102323271841005031

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيسالم نعمه جليل فاطمه102324261842119039

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمظلوم طالل محمد هللا عبد102325161841019021

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيخضير نعيم عالء مصطفى102326161841140088

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن مصيرع قاسم حسن102327241841003037

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيبرغش رمل جاسم سجاد102328221841309010

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيصالح االمير عبد رائد مؤمل102329251841012092

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيهاشم صالح حمزة علي102330281841008030

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيحمزة حسن فليح مصطفى102331231841205025

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينور عبد عدنان قحطان علي102332251841031491

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمزهر هادي احسان كرار102333251841044162

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيخليل جليل علي احمد102334271841010010

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعطية محمد حامد امير102335241841207034

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيشاووش الحسن عبد نعيم مريم102336221842134048

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيسبيل موسى فاضل ساره102337231842123042

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0الخارجياتكربالءاحيائيمخيف الهادي عبد صالح خمائل102338271842401010

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيهللا عبد احمد سلمان عقيل102339211841211005

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيحسين مظلوم حسن مالك102340261841173026

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد جواد محمد احمد102341251841001023

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيمهدي نافع ثائر ايالف102342261842109013

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيهاشم محمد حمادي مصطفى102343271841005283

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيناجي غني ثائر مريم102344251842059416
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الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلطان محمد قاسم براق102345121841031032

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن هاشم عدنان علي102346181841085041

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيحسين غنام عيسى مرتضى102347261841022143

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلاحيائيجاسم طالب مشتاق مصطفى102348231841036007

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن الزهره عبد حسن علي محمد102349271841001193

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيمحمد يوسف مشعل ايه102350231842151002

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيسى جواد ضياء محمد102351251841031664

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيخضير حسين ضياء رتاج102352231842124023

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيسبع رضا محمد محمد احمد102353251841009015

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيشذر شفاف ناشد حسين102354241841001087

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمحسن كاظم حيدر فدك102355231842271248

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد جاسم معن احمد102356101841043004

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشهد علي صايب علي102357251841031459

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم عزيز عالء شهد102358251842100448

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحسن هادي حسن مالك102359291842052227

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءاحيائيعليوي هادي محسن مقتدى102360271841025027

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيازرك حسين رضا عبدهللا102361261841005052

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين مسلم زهير مرتضى محمد102362251841031715

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيمخيف هللا خلف محمد عباس102363261841205023

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيمحمود هاشم محمد احمد102364171841015026

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيكاظم محمد باسم مسلم102365271841029066

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجاسم حيدر علي عادل102366221841019081

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجبار الزهرة عبد صباح احمد102367251841150021

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيابراهيم مرشد ابراهيم علي102368231841005100

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيمخلف حامد عدنان محمد102369191841004056

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.3للبنين االولى المتميزين ثانويةنينوىاحيائيمحمود محمد ضرغام مؤمن102370171841022142

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكريم معالي سالم عباس102371261841011070

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيفاضل الرضا عبد ياسين مصطفى102372241841010129

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم الصاحب عبد محمود تبارك102373251842059097

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيراضي نوري فاضل حسين102374271841001073

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيديكان عمران عبد شاكر محمد102375231841005146

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم جفات فالح زينب102376251842062362

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين عدن ثانويةكركوكاحيائيعمر ابراهيم صباح نور102377201841084044

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد مخيف عباس مصطفى102378231841006176

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعويز مظلوم حميد احمد102379221841051002

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمالك قحطان طالل مجتبى102380251841007206

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنين الغربية االعداديةنينوىاحيائيمحمد حامد محمد يحيى102381171841007169

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.8للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس كاظم ستار احمد102382141841022002

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيجريذي حمزة الكريم عبد حسين102383231841027019

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيخشان دخيل حسين دعاء102384261842096045

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيعطيه عباس ياسر تركي102385291841005022

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيجعفر احمد طالب رسل102386211842160006

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحسين كدر يونس علي102387241841019032

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيصبح نعيمه عزيز حيدر102388271841030016
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الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشدهان محمد حسين زهراء102389251842062268

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن هاشم عادل حسن102390161851085027

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيضايف الهادي عبد سالم تبارك102391251852084037

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيدايخ هليل االمير عبد مصطفى102392221851011098

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيشايع رهيف حسن حسين102393291851007047

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيداغر كاظم عبد سيف102394151851017032

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيطعيمة هنين محسن علي102395291851025067

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلتطبيقيعلكم ناجي احمد قاسم102396231851035012

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحمزه محسن حيدر الفقار ذو102397231851002048

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيعنون يحيى مهدي علي102398231851061028

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم الرضا عبد شاكر باقر102399161851084027

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة605.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيخليف شالكة جبير مصطفى102400291851007192

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة604.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجهلول حسين سعيد زينب102401251852084108

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة602.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيكنهور كاطع حسام همام102402221851002125

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة601.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيوادي خضير طالب كرار102403251851031114

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة600.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعبود موسى علي حسن محمد102404251851150234

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة599.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقييعكوب عيسى عويد محمد102405221851093011

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيمذخور غافل صباح سجى102406221852199036

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيطرخان غالب محمد امين102407221851051002

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيإسماعيل يحيى عدي ميثم102408111751017047

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيوي عواد محمد مرتضى102409241851168054

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة597.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيجبار  عبد كريم صادق102410291851007092

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة596.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعبود علي محسن علي102411221851307217

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة662.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبد عطيه نزار زهراء102412251842108102

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيطروال مهدي صدام طفوف102413231842089082

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيولي خلف محمد نبأ102414281842063050

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيشكر فاضل صالح محمد صفا102415181842176081

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحاشي محمد الكاظم عبد علي102416281841001068

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيكاظم جواد محمد تبارك102417271842095017

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم فتحي مهند زينب102418231842090152

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيصالح نعمه حسين الهدى نور102419251842100672

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائيشاكر جعفر محمد حيدر حسن102420251841020007

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد سامي رياض فاطمة102421251842100508

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيمحمد نوري الرزاق عبد زهراء102422281842073016

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيجواد موسى عمران حسن102423231841006021

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمجيد حبيب حسين زهراء102424251842108087

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيحسين ابراهيم كريم سارة102425211842145057

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيجاسم الحميد عبد ماجد زينب102426291842079024

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخضير جواد رعد زهراء102427251842084271

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالخرس الرضا عبد جاسم رباب102428251842084195

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد الزهرة عبد ميثم سرى102429251842062418

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنين اإلعتدال اعداديةميساناحيائيسويري غضبان حسن هللا عبد102430281841017009

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحمود خماس محمد مريم102431271842056249

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر صالح محمد احمد منار102432251842062633
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والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيحمزة الزهرة عبد علي الصغرى زينب102433241842131025

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكسار شغيدل رحيم سميه102434121842092041

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمطر مهدي حيدر ضحى102435251842062453

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبود مجهول نعيم ورده102436291842065077

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياحمد مجيد علي نرجس102437251842101138

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمحي هاشم حيدر مريم102438231842142166

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيصالح هللا عبد صادق مقداد102439251841200102

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيكاظم الرحيم عبد كريم تبارك102440221842200003

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيشكص شاكر عايد فاطمة102441291842051203

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم حسين زهراء102442251842062265

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيصالح حمزه جاسم بشرى102443231842081016

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيبريسم كاظم مفيد كوثر102444231842088269

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيحسن جبار ستار زهراء102445221842190086

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعزيز هاشم زهير الزهراء هبة102446231842115124

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائياحمد جاسم احمد رسل102447251842096077

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيطراد ابراهيم ميثم فاطمه102448231842088261

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيجعفر مجيد عباس فضل102449251841050026

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيهادي عباس مؤيد محمد102450231841038088

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيعبود فرحان رياض مصطفى102451251841050040

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.6للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيجعفر رضا محمد جعفر صادق102452271841029028

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيمجهد كاظم الحسن عبد مازن102453271841152043

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيهادي حسن محمد فاطمه102454271842061046

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيزكوم كاظم حاكم بنين102455231842271051

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيحسن مفتن حامد بتول102456221842106005

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيغزاي بنيان سرحان زهراء102457221842169024

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيجبر الحسين عبد حسين الرضا موسى102458231841071064

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيكاظم عباس احمد مصطفى102459271841021051

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيراضي عباس سمير سجى102460121842102052

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة608.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعطيه حسين رحم ميثم102461221841365051

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة607.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيصالح محمد الصاحب عبد اسعد سجاد102462251841035035

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيدحدوح مجيد سامر يوسف102463241841070040

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيجعفر موسى عمران هدى102464251842108240

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة606.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيجابر قاسم عبد حسن102465221841312009

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة605.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمجيد مالك محمد صفا102466231842090186

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة605.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد كامل جميل محمد102467221841098104

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة605.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيبحت عبيد عطيه عباس102468261841003083

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعبد طالب خالد سجا102469251852108022

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة593.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيعاصي حسين عالء مصطفى102470231851183063

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر شبرم حمد جبار102471221851051003

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم عصام مؤمل102472161851019114

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعلي عبد الكاظم عبد علي التمار ميثم102473291851003232

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيخالطي خان اسد االمير عبد احمد102474221851010004

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيحمدان حميد محمد زهراء102475281852052023

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيالحسين عبد هللا عبد عايد مسلم102476251851016054
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والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيرومي راشد علي حسين102477271851153020

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيعبدهللا خيون سامي حسين102478271851027029

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيمحمود علي قحطان يونس102479211851012049

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقييوسف حسن ضياء حسن محمد102480251851031132

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيمطشر عزيز علي نور102481241852103041

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة569.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيخزعل شنيت حسين علي102482111851023023

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيتايه محمد عالء دانيه102483161852165017

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0الخارجياتديالىتطبيقيابراهيم  خليل  مثنى  فاطمه102484211852401006

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيداشر حلو عدنان امين102485241851001012

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعبود موسى علي مرام102486251852101018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيخداده عبيد مسلم عباس102487161851061025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيراضي بريسم خالد علي102488161851139071

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيجابر حبيب عودة رياض102489161851301031

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير عمار ليث102490271851010083

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيهللا مال محمد هللا عبد حسين102491161851050035

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد حميد ماجد حيدر102492161851357112

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيفرج قاسم عدنان احمد102493161851038008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيجواد نوري ليث محمد102494261851001053

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن عبد جاهل حسن102495291851002031

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد جعفر موسى علي102496161851050097

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمكي عودة سعد محمود102497161851022104

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين مصطفى شريف مرتضى102498161851363188

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيحميد مسلم مشتاق حسين102499251851030012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب سعيد قاسم احمد102500161851043011

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيجمعة صباح نوري امين102501161851042005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة533.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيزيد عبد الكاظم عبد نجم زهراء102502231852117020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيخميس رجب ماجد العابدين زين102503261851201055

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيفنجان طاهر الحسن عبد سجاد102504161851352085

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم سلمان مكي نور102505161852207053

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة527.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيماضي علي هاشم علي102506271851007080

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيداخل عبدالزهره خيري عباس102507161851300030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخلف احمد الحي عبد محمد102508161851079056

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيجعفر موسى علي زيد102509271851027039

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيصبيح شاكر محمود حيدر102510271851014042

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيحمزه مرهج اسعد منتظر102511231851019077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكنعان حميد ابراهيم محمد102512161851084207

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد ضجر محمد عباس102513161851049080

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيكاظم نور علي محمد102514231851040048

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيمحمود مهدي محمد مصطفى102515211851017025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيسالم صبر عادل علي102516221851001057

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلتطبيقيخضير سلطان الخضر عبد نور102517231852083014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم بدران حميد احمد102518161851050006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الكريم عبد احمد مصطفى102519161851019152

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيجابر نعمه عمار ياسر102520221851002128
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيعلوان رحم زيدان كاظم102521261851205040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيساجت محسن كريم سجاد102522221851309010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعبد عبدهللا عباس حسين102523231851017019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيغازي جودة رحيم زينب102524221852392010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيوهيب مزعل محمد حيدر102525161851019058

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جبار عامر باقر102526161851084028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي حامد سمير محمد102527161851134014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي احمد يعرب سيف102528161851084115

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين ناصر سجاد102529221851019030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيالرزاق عبد محيبس احمد شهاب102530221851275019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيغضبان كاطع حيدر ابراهيم102531161851357002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيجودان قاسم صالح احمد102532281851016012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد ناصر الرسول عبد ياسر102533161851022119

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي فضل محمد102534161851363175

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيالكاظم عبد جويد حيدر امين102535251851044032

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيعلوان عبد كريم ابراهيم102536281851044001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيربيع حسن محمد مصطفى102537231851003115

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيحمزه فاضل حسنين آيه102538231852123002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحسين عون عبد يوسف خالد102539251851150101

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيمزبان نعيمه صابر احمد102540161851027004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيسلمان عباس خضير علي102541271851010059

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيحسن علي الحسن عبد مؤمل102542231851054077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيجابر سلمان علي حسين102543291851004055

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيجابر هداد عبد قاسم102544221851040043

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيكريم نعمه جبار الدين سيف102545221851013050

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد محمد حسين102546231851038027

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيفندي غافل هللا عبد كرار102547281851001103

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي خليل علي انور102548161851083012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيلشه هللا عبد علي وسام102549221851300214

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيفرج خضر بشير مرتضى102550281851011128

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيسهيل مرزه محمد سجاد102551271851009045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعبيد حياوي رياض الرحمن عبد102552231851027021

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيجاحد محل علي اكرم102553161851353024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيدانه ياسين مازن الزهراء فاطمه102554231852271061

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيعوده حنظل الهادي عبد علي102555221851306083

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيكركي علي محمد جاسم102556161851053018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيكرم علي سلمان داود102557231851182006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمحمد باقر لؤي علي102558161851001122

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيلفته كاسب منصور علي102559161851076040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيكاظم هادي علي بسمه102560231852143005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيعبيس مخور خليل علي102561231851019048

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0الخارجيونميسانتطبيقيحيدر خيري حسين علي102562281851400018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيناهي عباس حسين مصطفى102563241851207133

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيسلمان جبر حميد عباس102564271851010043
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيحسن جاسم عقيل سجاد102565231851163012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيعلي رسن صادق عباس102566161851353062

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيعيسى فرج عقيل عباس102567281751021072

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيزاير ضايف كريم حيدر102568161851015026

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقياحمد جاسم علي حسين102569161851001059

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد عباس محمد عاصم102570111851032025

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة560.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيعباس كاظم مثنى رهف102571231852079015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيصلبي فيصل عيسى منتظر102572271851001140

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيذيبان دحام عباس سجاد102573231851008029

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيسوادي تويه صبيح بسام102574161851089011

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عباس طارق امير102575271851015010

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيمطر كاظم حسين زينب102576271852063066

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيخضير حميد ماجد مقتدى102577271851001137

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيهليل حرب ناظم محمد102578271851011044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة533.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالحميد عبد عادل حميد بيان102579161852145007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيشناوة شجاي يونس اسامه102580291851007020

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحسن نعمه صالح علي102581251851200036

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد فرحان رياض عصام102582231851173029

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقييوسف سعيد محمد يوسف محمد102583231851020099

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيماهود شندي فوزي حسام102584161851080006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيديلي جاسم فراس حسين102585291851004057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيهطيل مسلم فاضل عباس102586231851002067

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيطاهر خضير حمزه حيدر102587271851019035

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيحسين فاضل رزاق علي102588271851151049

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيمخليف ابراهيم ميثم العال ام102589231852087003

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيمهدي ثجيل كريم مريم102590231852079034

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرضا عبد هادي زهير محمد102591101851008035

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد تركي علي عباس102592271851001057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيجابر الحسين عبد ضياء شاهزنان102593231852142037

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيعطبان الساده عبد الحسين عبد امير102594231851012005

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيشالش االمير عبد خضير العابدين زين102595271851014047

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيعظيم المحمد عبد احمد الهدى نور102596241852103036

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيوادي جاسب وادي حنين102597161852225009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعباس جواد طارق حسن102598271851005017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيالحسين عبد الهادي عبد سعد سيف102599111751032028

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعلي طرخان عدنان ورود102600231852114045

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحمزه مخيف علي ايمان102601231852098007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد علي عبد فتحي علي102602231851007057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيمحمد لطيف فالح حسين102603281851042016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيباقر محمد علي حمود نورهان102604251852084205

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعمران حسين جاسم محمد102605251851008133

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد محسن عزيز صالح102606221851076027

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيعليوي كاظم عقيل عباس102607231851019041

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيالحسن عبد منشد عزيز علي محمد102608291851005097
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيحميدي عبد نجم علي102609291851026049

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيموسى حمود جاسم استبرق102610271852055003

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسين العباس عبد فاضل102611271851015057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيهادي جبار هيثم هبة102612271852063112

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد رحيم حسين علي102613271851001066

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيصالح محسن الستار عبد وليد102614161851363218

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيملوح اسود الواحد عبد احمد102615221851004005

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيسلمان سعدون مهدي زهراء102616231852115017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيجاسم حسن صالح فاطمة102617231852100041

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة503.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيناشور حميد احمد صادق102618131851022035

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيايدام عبيد نايف محسن102619261851022047

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيسعود العزيز عبد سرمد جعفر102620241851003010

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد فوزي فائز حسن102621141851013027

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيمحيسن عبيس علي سارة102622231852117025

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرختطبيقيعمر اللطيف عبد هيثم مصطفى102623101851048014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيمعله عكال علي عبد محمد102624221851008030

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيمايع عباس نعيم سيف102625281851151276

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقييونس عزيز سليم حسين102626231851002028

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحمود الحسن عبد فاضل حسن102627271851002048

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيجابر عباس محمد زهراء102628231852088026

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعالوي حمزه انيب احمد102629271851004002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيفلحي صدام حسين عالء102630281851151322

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيرويضي حمادي احمد مؤمل102631281841001082

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيلكن جبر حسين علي102632161841034021

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيكريم عزيز االمير عبد فاطمة102633271842061042

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيحريجه موازي سليم ثقه102634241842144022

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة566.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيجودة شهاب احمد سمير102635161841139027

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة565.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم رحيم آيه102636231842092007

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحنتوش طريف خليل الدين منار102637161841139066

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعبود الحسن عبد ضايف حسين102638161841352032

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين خيون ليث حسين102639111841029007

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعيسى امين محمد باسم جنات102640271842067022

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيكريم شرهان ناجح حسين102641161841084037

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي علي عبد عالء كوثر102642241842106089

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكزار ديوان كريم علي102643241841207210

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيمهتلف صريوط جاسم الندى قطر102644281842078052

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيفاضل رحيم عماد منتظر102645291841003317

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحمد علي ماجد ياسر102646221841001190

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحمزه حامد عباس حيدر102647271841014054

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد جابر يوسف محمد102648161841140081

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائييونس نعيم مهدي محمد102649231841014086

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيحمزه طالب ابراهيم علي102650231841003035

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجنابي حسن باسم علي102651251841031422

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيسعيد هادي منعم بيداء102652231842094010
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المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعبد رهيف رسن جعفر102653241841027024

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيكريم لطيف كريم امير102654231841003011

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيعلي سلمان علي نور102655261842111037

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيحمدان علي نوري اسماعيل102656221841067009

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيخلف المهدي عبد احسان علي102657221841002121

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعباس جابر محمد الصادق جعفر102658231841020043

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جبار مالك ابراهيم102659121841026002

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعداي جبار ستار فاطمه102660221842190135

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائييحيى محسن هاني احالم102661271842058007

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيناجي كاصد جميل رسل102662221842189015

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيشريف الكاظم عبد مجيد حسين102663291841003101

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0جورم-  تركيا في األهلية بغداد أكاديميةاالولى الرصافةاحيائيفرحان حمزة ثامر سجى102664131842244008

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة525.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيغفوري طارق أحمد حسين102665231841047031

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة522.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيسلمان الحليم عبد علي حسين102666231841023007

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة522.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعذاب هادي عماد محمد102667231841008150

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيياس محسن سعد سجى102668111842079037

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيجبر سكران محمد احمد102669191841348009

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمرزه عبد مهند نور102670271842160242

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين احمد محمد مرتضى102671161841075273

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيذياب فرحان علي زينب الحوراء102672231842142007

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد سلمان زينب102673111842126025

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0للبنين المجد ثانويةكربالءاحيائيكاظم هللا عبد حميد منتظر102674271841012012

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينوري علي وضاح الرحمن عبد102675131841031029

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة513.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس كاظم كامل مؤمل102676251841150302

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيدانه جاسم حسن ايالف102677231842117016

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي حسين عالء حيدر102678191841343009

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرخيت عبيد محمد نبا102679111842067101

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيداود محمد كرار سكينه102680231842127033

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم محمد بتول102681271842063025

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجنون راشد عطيه دعاء102682221842153082

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة508.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيمزهر حمد نزار فاطمه102683231842126062

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيمحمد راضي صباح ندى102684231842116037

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحسين علي ثائر حوراء102685231842127021

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيغانم عايد عوين مصطفى102686241841034035

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيخميس علي صالح جيهان102687231842271071

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة506.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعبيد محمد علي مصطفى102688231841009106

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيمصحب كاظم الحسين عبد مريم102689271842093046

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة502.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيدحام حسين كريم زهراء102690231842093047

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي سالم ضياء بتول102691161842165068

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيضايف جابر حميد علي102692221841001108

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائينعيمه مسلم هللا عبد زينب102693221842152013

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيعبد كامل نصير حيدر102694271841150050

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعباس جبر لواء نورهان102695271842061057

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيعبد نجم عويد حسين102696231841001023
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المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محسن ليث محمد102697131841037065

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة571.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعواد عباس فاضل حسن102698161851019027

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقياحمد سالم عدنان زيد102699161851079027

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين كاظم جواد هللا عبد102700161851311038

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي هللا عبد عوده علي102701161851128043

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جابر محمد جابر102702161851073005

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيالزهره عبد كاظم سالم احمد102703161851028005

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة501.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعاصي محسن فؤاد علي102704161851050094

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيامين هاشم علي محمد102705271851001117

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقييسير غانم جبار حسنين102706271851036017

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيجدوع فاضل حيدر محمد102707161851006109

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيشبلي فرحان زهير حيدر102708291851007071

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيضاحي صبر كاظم سجاد102709221851001041

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيجبار كاظم عباس مصطفى102710221851040066

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيدفار علوان عامر هللا هبه102711231852114041

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم كحار حسن ايات102712271852068006

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيكاظم ناصر كامل مالك102713261851010080

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور الرضا عبد نجم رضا محمد102714161851365156

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيحسين جميل باقر علي102715271851010051

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد نعمه جبار علي102716271851005040

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد غالب هللا عبد حمزه102717161851140038

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيعبيد سلمان داود نوره102718231852204008

المضخات تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيفرهود عكلة كريم علي102719151851071146

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجبار فاضل جليل علي محمد102720251841044215

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم فاضل تبارك102721221842134011

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيالعزيز عبد حكمت عمار سرى102722231842079023

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهاشم جمعة محمد نور102723111842080122

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيكريم هللا عبد حيدر كرار102724111841008030

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيساهي كاظم هللا عبد شهد102725221842143113

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيقاسم حمدان وليد مصطفى102726161841001099

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكريم حسين سعد حسين102727231741002039

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيداود محمد كرار حسن102728231851251074

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيسلمان داود فاضل مرتضى102729231851001050

الزراعية المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة490.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعزيز االمير عبد جعفر مصطفى102730271851001131

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة563.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمهدي حسين صالح علي102731261841012086

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيحسين دعاس قيس صفا102732261842079012

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيحسين فهد سلمان أبراهيم102733261841163001

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيزعال حسين كريم هدى102734231842081071

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيحميد هادي عالء فاطمه102735231842108038

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيحمود مهنى مصلح بشرى102736231842079006

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيشهاب احمد فاضل اياد102737231741034010

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعلوان عبيد قحطان حسنين102738231841251057

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائياسماعيل علي محسن افراح102739271842081005

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد جابر محمد ايات102740251842084060
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المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيجاسم محمد طالب رسل102741231842126033

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيمحمد عجاج عبود ابراهيم102742231741034001

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيبزون كامل عالء سجاد102743251841007100

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة488.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيعالوي موسى عامر آيه102744231852124003

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة475.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيعبيس زغير مردان صفا102745231852124034

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيعلي عبيد عباس فاطمة102746231852117036

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيالساده عبد مهدي محمد علي102747241851069020

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيعريبي حبيب باسل سارة102748231852117024

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعطية تركي علي مريم102749231852115032

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيعباس عطيه سالم كريمه102750231852111028

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلتطبيقيراضي مرضي ابراهيم زهراء102751231852083006

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيراهي ابراهيم حسين علي102752231851008053

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيوفر هاني عباس امنه102753231852111004

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعباس مجباس حفظي امير102754231851003014

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيعمران حمد قاسم سيف102755231851052023

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيمحمود شاكر عالء زينب102756271852061017

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيدرب رسم صادق محمد102757251851044146

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيحميد محسن حامد حسين102758271851035011

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعبد علي احمد ضحى102759271852088053

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيعبود عبيس حسين ضحى102760231852142040

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعبد محمد صاحب دنيا102761251822078034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيكاظم مهدي االمير عبد علي102762251821013036

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيراضي محسن المطلب عبد سميه102763251822091044

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيعلي مغير سهام اوراس102764271722071005

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيمحمد حسين سامي رونق102765261822125004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبد يحيى ثامر سجى102766251822086103

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيخماط باجي رزاق حسين102767221821007004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيحسون جابر عادل امير102768251821049004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيكاظم الحسن عبد فالح حسن102769251821049007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المجد ثانويةبابلادبيكوماني كاظم رزاق أحمد102770231821025001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعبود علي عبد محمد احمد102771271821016007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبياالمير عبد عبيس االمير عبد جعفر102772231821022015

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحمش حسن عصام دعاء102773251822058007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلادبيحمادي عبد كاظم حسين102774231821166004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيرزيج حميد علي احمد102775231821173007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحمد مكطوف سعد ليث102776251821008142

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبود الزهره عبد علي دعاء102777251822122031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيمحمد كريم محمد قاسم102778231821009095

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيوسمي سالمه كريم سعد102779261821026031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيجابر حسن علي حسين102780281821046013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبيصالح مهدي حسين نور102781161822233054

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيالحسن عبد مخيف غالي اسعد102782241821012004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيجساب عذاب عصام امير102783111821180029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيناصر عبود مهيدي مرتضى102784261821025050
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الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيحمزه كاظم علي عبد يوسف102785231821009143

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيالحمزه عبد علي قاسم احمد102786231821014007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيهللا عبد العباس عبد رائد حيدر102787271821049053

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيمحمود رسول احمد مصطفى102788251821023047

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيفليح كاظم عباس رنين102789291822060071

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيطليع حميد علي محمد102790281821022077

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيجواد حسين علي حسين102791111821015037

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيكاظم عبود كريم فاطمه102792271822078041

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيفضيل مطرود رسول مروة102793251822075056

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيعيسى محسن رزاق رحاب102794231822120004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيراشد عليوي سعد محمد102795231721027036

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيمصحب صخي عمار محمد102796261821155027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيحسين فريج هادي مهند102797261721162022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعباس عبيد كريم محمد102798251821012282

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المستقبل ثانويةبابلادبيعبيد جاسم ازهر اشجان102799231822106001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيمحيميد حسين فاضل ياسر102800111821204209

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعباس كريم ازهر غدير102801251822086129

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيصبر محيسن حافظ شهد102802111822094051

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيمريد ابراهيم عريبي اسمهان102803261822158002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيخلف حميد ابراهيم اسماعيل102804111821180023

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيجري جواد الكريم عبد صفا102805281822056065

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيابراهيم تحسين مهند هللا عبد102806231821195019

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيكاطع ناهي مالك رضا102807241721063018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجبيج موحان عدنان مصطفى102808271821031204

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة482.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيمظلوم العباس عبد عادل محمد102809251851008143

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة482.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلي االمير عبد محسن محمد102810251851031153

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة479.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيصالح خليل ابراهيم مؤمل102811271851004059

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة478.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعطيه حسون قاسم رسميه102812251852122024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقياشيرم جهلول طاهر رضا علي102813251851046040

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد عيسى حيدر علي102814161851015047

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة474.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيناصر عواد كاظم منعم102815221851021141

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة474.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيعباس محسن هاني منتظر102816261851049041

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة472.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيالواحد عبد عباس أبراهيم سرى102817221852278010

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة472.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيكاظم عطيه الحسن عبد كاظم102818231851061029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمطشر العباس عبد ميثم مرتضى102819161851085132

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجودي كاظم عباس نرجس102820251852084183

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيجاسم حسين علي سما102821231852144020

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيحسن عبادي جابر مسلم102822161851371303

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم علي عبد نجم احمد102823161851019009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيحسين علي احمد ايات102824251852059028

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحبيب ظاهر حسن علي102825251851001127

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقينعيمه حياوي حسن محمد102826161851371266

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيعبود نعمه حسن نجالء102827271852062078

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيساهي راهي باسم كرار102828231851020068

2889 من 2337 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيحسين كاظم جواد سلوى102829241852117048

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحسن شاكر الحسن عبد نور102830251852059287

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيسلمان داخل احمد مصطفى102831251851031163

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيطاهر الهادي عبد علي رقيه102832251852170040

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيناصر حبيب سعد حسن102833271851001024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيشمران جياد جبار مصطفى102834251851153152

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم محمد مصطفى علي102835161851009029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيدغش زبين عدوان فاطمه102836251852101012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحسين وحيد علي محمد102837251751047023

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيحسين علي محمد مصطفى102838231851040052

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيهادي الكاظم عبد خالد كرار102839241851069024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقييونس جبر محسن زهراء102840251852111038

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمحسن حميد علي بشائر102841251852122008

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلتطبيقيسلمان الساده عبد فاضل مثنى102842231851250018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجاسم الجبار عبد ستار هللا عبد102843161851001097

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعوض وحيلي محسن منتظر102844161851371322

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسعدون هللا عبد نزار زهراء102845251852084104

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعباس الحر عبد هللا عبد مصطفى102846251851007240

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعباس االمير عبد كريم نبأ102847251752059270

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيمري حيذور حسن سجى102848221852141016

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيعويز عبد نجم زهراء102849241852103022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحسين عبود اياد شيرين102850271752055048

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعبد مجيد حسين محمد102851251851122127

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيعيدان كاظم علي كرار102852231851022037

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيحسن رزاق اديب اكرم102853251851008014

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيواوي سعدون حيدر منتظر102854271751035049

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيمحسن حميد سليم آيات102855251852053001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيجاسم الرضا عبد محسن سميه102856231852113024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيرضا عيسى محمد سيف102857271851020027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيجابر توفيق بشير ساره102858161852175027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيمطرود لفته سلمان علي102859161851076035

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيصباح كتاب خالد كرار102860251751007252

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيزامل لطيف عوده صباح102861161851094043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيكشاش فاضل ربيع علي102862231851012034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعبود الزم وفي كرار102863251851150210

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيمزيد حمد حسن كوثر102864271852088071

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيجلغم عبيد مشتاق عهد102865231852081026

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد كاظم جواد جعفر102866251851150050

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعنيد شليبه غانم علي102867251851009101

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقينايف مالك عواد بنين102868251852055005

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيخليل اسماعيل حيدر مريم102869231852124046

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيخليل ابراهيم طالب تحسين102870231851257013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جليل صالح رنين102871241852114034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيكريم محمد خالد زهراء102872251852170046
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الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيكاظم الحسين عبد قاسم كرار102873251851044122

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيشنيع رحيم كريم ياسر102874251851016059

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم العباس عبد خضير حسن102875251851116018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعلي حسين خالد غدير102876251852108029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمزهر يوسف حيدر الهدى نور102877251852108032

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم الرضا عبد حسن حيدر102878251751031079

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيالخضر عبد محمد حسين تقي محمد102879251851205102

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيجودة راهي رائد صبا102880241852100058

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيشبيب حسن هادي مريم102881251852056026

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعبود ادريو حازم كوثر102882251852122054

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيمطر مرزوك مطر الفضل ابو102883161851001006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقينعيم حسين رعد غفران102884231852118012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحسن ياسر حسين زهراء102885251852101007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد فراس زينب102886231852087027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيرحيمة جري الجبار عبد منتظر102887161851363198

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحسن فليح صالل بتول102888251852108002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمرزوك محمد قاسم كاظم102889251851007172

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيجاسم نصيف كاظم سمير102890231851182011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعوده طعمه عماد سجى102891221852209033

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيجبر شمخي ابراهيم كرار102892291851002092

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيعبيد جواد عامر مريم102893231852086052

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيابراهيم عباس ماجد زهراء102894251852170051

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسين محمد ابراهيم لباب102895251852086017

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيسالم محمد ابراهيم فاطمة102896251752096034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيابراهيم عباس الرزاق عبد علي102897251851012090

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد عباس احمد عباس102898161851119018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيصالح محمد مؤيد حسين102899251851009044

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي كاظم مجيد بنين102900251852084036

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيرحيم علي عامر نور102901271852071038

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعبد صاحب قيس رضا102902251851009059

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيحمد ديوان هاشم احمد102903251851008012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيحسين مهدي كاظم عباس102904261851049019

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيحميدي وداعه عباس احمد102905251851200001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيطاهر محمد زهير حيدر102906251851009051

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر كامل زهراء102907221852160024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيمزهر مسلم حامد مصطفى102908241851036105

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيمحمد صاحب علي اًيات102909231852108003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيحسن علي اركان حيدر102910231851038028

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيحمود محمد اسعد براء102911221852175003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيعطية جبار عاهد امير102912241851207023

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمهدي عبد يوسف اضواء102913251852084016

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفتطبيقيحمود مهدي فارس زهراء102914251852063003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيبهلول كاظم عواد زينب102915161752176043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان كامل حبيب عقيل102916161851340022
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعلي محمد احمد منتظر102917251851007248

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعذاب كاظم مهدي علي102918291851003153

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيجواي شراد عزيز علي102919291851025063

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقينوري صاحب محمود مصطفى102920251851205133

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقينجم خلف عمار الرضا عبد102921251851150150

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حمد صالح مصطفى102922161751047125

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات الصباح اعداديةالنجفتطبيقيجاسم الحسن عبد علي رؤى102923251852064011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقيمشكور كاظم وثيق مسلم102924251851051031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد صيوان محمد حسين102925221851307055

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقياالمير عبد سامي نصير بنين102926251852122012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيجاسم عباس رزاق والء102927251852061028

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعتيوي جاسم جليل حسين102928241851014018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي رافد جنات102929161852197006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيفرهود محسن محمد بنين102930251852122011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيموسى محمد وليد طيبة102931241852100061

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيبدر حسن فالح نور102932221852216018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمهدي جساب محمد احمد102933251851200002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيشمران عباس الخالق عبد يوسف102934251851157082

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيسنوح عليعل عباس محمد102935251851150246

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحسين جاسم حسن ضحى102936271852062053

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعمران موسى فراس طيف102937271852056050

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيحسون جبار ستار غيث102938271851019071

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقيساجت كاظم حميد عماد102939221851041056

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيمنديل سعيد محمد امير102940241851036022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيحالوي شاكر عامر ياسر102941231851061044

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد محيسن خالد زينب102942231852110020

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيعجر وهيب خالد زينب102943161852210054

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقينجم سهيل احمد الزهراء فاطمه102944161852162022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيالهيط زعيبل محمد ايمان102945221852102011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيكاظم رضا محمد طيبه102946251852070050

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيدرام الهادي عبد حسين علي102947251851022031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيجسام كامل عامر نورالهدى102948241852122036

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين الزهره عبد حسين زينب102949241852144006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيمدلول االمير عبد هادي حسين102950251851153040

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقييحيى طالب هادي رضا محمد102951251851150237

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيفاضل محسن حسن محسن102952221851098036

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحسون حسن علي نبأ102953271852055077

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعباس حمود حاكم غيث102954231851007065

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمختاض زبين ناظم نور102955161852169115

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقينعيم راضي سامي بسام102956161851363031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جاسم احسان مريم102957251852062090

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقينهر شالل حاكم دجلة102958241752165004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيزغير حسوني فالح حسن102959221751031018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعيسى عبدالحمزة كتاب خيريه102960251852075014

2889 من 2340 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالزهرة عبد شاكر احمد محمد102961251851150221

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيعبد نجم محمد علي102962281851006095

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عبار يوسف شذى102963251852059193

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقياحمد إدريس احمد سراء102964251852055011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالزهره عبد الحسن عبد عالء مصطفى102965251851031167

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيناصر فاضل عباس مرتضى102966251851011040

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعلي الحسين عبد صاحب والء102967251852059313

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعبد مهيني عاشور محمد102968251851150245

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيحسن موحي العباس عبد بنين102969271852083005

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل الرزاق عبد احمد محمود102970221851310151

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيموسى مهدي موسى بنين102971231852078011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيفيروز كاظم حسين ياسر102972231851005056

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيعبيد طرخان حسين محمد102973231851004075

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيحميد علي صالح كاظم102974161851050103

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان عوده علي العابدين زين102975161851094037

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيزيد عبد اسود حمزة احمد102976231851038002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعواد علي سامي حسين102977291851003060

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيعلوان الحسين عبد علي امير102978231851007009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيمحمد سلمان مهدي رافد102979251851022021

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم كاظم قاسم علي102980221851028086

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيحمود عبد فاهم زيد102981251851205055

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعلي داوود االمير عبد احمد102982251851016002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقييوسف جراد احمد محمد102983251851205098

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0المختلطة الضحى ثانويةبابلتطبيقيفليح حاتم عذاب ضحى102984231852218003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيصالح الزهرة عبد محمد حسن102985161851038026

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمنديل الحمزه عبد شاكر علي محمد102986251851122132

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجويد لفته خالد االء102987251852084017

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمذري كاظم علي محمد102988291851002109

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيجبر عبدعلي فالح قيصر102989271851015059

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيمحمد باجي العباس عبد زينب102990271852070011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيعبادي جاسم عباس زينب102991231852089022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيمحمد بدر حامد قيس102992231851257045

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيمظلوم خضر رائد زهراء102993221852209025

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعايف موسى محمد حسين102994251851205045

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيالحسين عبد كاظم مكي مروه102995251752059245

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيمهوس حمادي ياسر زهراء102996221752278007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسون محمد عاصف علي102997251851007153

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0الخارجيونالنجفتطبيقيعلوان رحيم قاسم محمدعلي102998251851400024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم الزهرة عبد انور حسنى102999221852113006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةتطبيقيدهر حسن صالح حسين103000161851316001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيامثور جياد زامل علي103001221851033067

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعلي خلف علي فاطمه103002221852153085

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيدحل باجي لطيف سعد103003221851248006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحميد الرسول عبد فالح زهراء103004251852084098
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيمدلول نور عبد جابر بنين103005241852117013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي حميد ماجد زهراء103006241852134018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيبدع فتوحي الواحد عبد جواهر103007221852170013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيصالح جلعوط تاغي زينب103008251852122029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيجاسم ريحان عبدالعباس نبأ103009231852144032

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي جبار حامد حنين103010251852084043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيسعدون عباس الرحمن عبد ندى103011221752104022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعلوان حسين حسن احمد103012251851205003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيعلي زيد عبد عقيل مختار103013251851052043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبد نجم ضحى103014251852075034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيعلي مشكور احمد فرقد103015251852061016

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيمنهي جبار شمخي متعب103016221851312025

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحميد هادي جمال زينب103017251852062051

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيبلكت نعمه يوسف آيات103018231852098002

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين األهلية المسائية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد محمد حيدر حسين103019161851361011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيداخل عزيز اسماعيل سيف103020161851357145

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جاسم ريسان حيدر103021161851010031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمظلوم حميد جهاد عالء103022251851122084

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيابراهيم حسين محمد أستبرق103023251852062001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيجاسم غازي فيصل مقتدى103024281851008134

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمهدي يوسف عاد حيدر103025271851005027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيجاسم حسين جاسم علي103026231851067058

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعلي حبيب ظاهر جواد103027231851168007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيخليل ابراهيم عباس عال103028231852088038

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعبد فهد سعيد نوره103029251852111069

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيهيدي الرضا عبد علي الرضا عبد103030251751007184

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيظاهر الملك عبد عادل فاطمة103031251852055014

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيهجول جوير عادل ديانا103032231852100018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيخلف الزهره عبد بشير منير103033241851001097

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيامير عليوي علي محمد103034231851060046

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد علي محمد103035251851031148

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيحميدي حسن صالح زهراء103036251852084083

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيعبود علوان محيسن غيث103037221851019049

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيالزهره عبد داخل حيدر هدى103038241852110035

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جاسم محمد زينب103039241852096026

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الخلود ثانويةبابلتطبيقيعاتي علي حسين زهراء103040231852137003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيياسين نواف حامد غدير103041251852086009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعباس خيون علي عبد رقيه103042271852056025

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيجبر كاظم هادي حسن103043231851164006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيغاوي حمد قاسم الندى قطر103044231852123026

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيغالب فرحان المنعم عبد مريم103045231852123029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي هللا خير حميد محمد103046161851049123

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيحسن عبدنور امين أثار103047271852095001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيجوده عزيز رياض همام103048221851067107
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الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمسحول حميد محمد احمد103049221851307012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذيتطبيقيعبدالحسين كاظم رحيم نبا103050221852386007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيحميدي بخيت حيدر بنين103051251852075006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيبخيت جفيرز ماجد هدى103052251852059305

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيواجد كريم حاكم نورهان103053251852108033

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيالحمزه عبد شهيد سجاد مصطفى103054251851045021

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم الحسين عبد ناصر فاطمة103055251852068020

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعاتي مهدي العباس عبد احمد103056251851010006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيزيد عبد االمير عبد رزاق محمد103057251851008137

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيكشيش محمد عزيز عامر103058221851248007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقينصار كريم بدر مصطفى103059251851157074

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعبد عباس عصام سجاد103060271851004034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيفرحان عناد حسن صالح103061271851037014

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين صادق صفاء جعفر103062241851203063

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيمحمود كاظم جودت علي103063231851009043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسماوي الحمزه عبد نجاح صفاء103064251852084128

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيكزار ايدام كريم الفقار ذو103065251851016021

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد فاضل علي غدير103066241852114070

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيحسين لطيف حاتم ميقات103067231852140020

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيموسى رزاق محمد زينب103068221852169012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم ابراهيم محمد مؤمل103069241851014054

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيجدوع هادي حسن بنين103070231852088011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقينجم خضير حامد فاطمه103071231852126031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيحذافه ابو داخل سلمان حسن103072241851016021

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الكريم عبد ضياء حسين103073161751085022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجياد مطرود حمزه نوره103074251752059286

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيعنبر جمعه هللا عبد سجاد103075281751008058

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيجبر محمد جاسم امتنان103076231852127003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيمخيف ياسر حسين ضحى103077241852130022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيمغير كاظم جواد زينب103078231852210003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عباس سهيل زينب103079271852071017

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمزعل كامل جمال مصطفى103080111851006152

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيراضي حمادي علي مسلم103081251851019009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيحسن كاظم عماد طيف103082221852323043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيالزهره عبد جابر أبراهيم كرار103083251851200047

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعبد كريم قاسم مصطفى103084251851009174

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيعبد هادي باسم فراس103085251851157056

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعبيس غازي عبد كوثر103086231852271067

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيمحمد كاظم عبدالصاحب فاطمه103087251852097022

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيخلف مسلم راسم زيد103088251851153049

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيثجيل جفات حيدر رانيا103089291852051055

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيعناد كاظم زهير صابرين103090271852052049

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيمهدي علي حسين رقيه103091241852077007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه حسين طالب مصطفى103092241851011025

2889 من 2343 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيعبيد حنتوش محمد كرار103093231851017070

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحسون عبيس صبار باقر103094231851032006

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيجواد االمير عبد حسين مرتضى103095231851012046

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمهنه لفته نور سجاد103096231851008032

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيشراد حسين كريم حمديه103097231852098010

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحسين سواد عباس زهراء103098231852111011

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعوده كاظم جواد علي103099161851363116

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمزعل جخيور سرحان مروه103100221852168029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمهدي صالح ناظم بنين103101251852062013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيالجليل عبد الكاظم عبد محمد زينه103102221752103046

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيشاني علي كاظم مريم103103241852100078

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيوايد حميد مسلم علي103104221851098030

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيحسن قادر موسى مؤمن103105221851010096

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيحسين حرز مجبل محمد103106221851081078

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقينصيف ابرق عباس علي103107231851257039

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيعبد عنيزي عبودي بنين103108251852083009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود خشان سلمان ماهر103109241751063043

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحي شاكر محمد جاسم103110251851200013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيحميد كاظم جواد نبأ103111241852097034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحسوني جابر مؤيد عبدهللا103112251851009086

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيالحسن عبد كاظم حسين محمد103113231851182024

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عبد طه رانيا103114141852081004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيرضا محمد غني مشعل امل103115251852170009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيصلهوم باش نغيمش صالح103116291851007093

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيكاظم مزهر حسن علي103117231851017053

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيداغر كاظم رحيم ناظم103118161851112061

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيجاسم عزيز شهاب بنين103119271852097001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيكحين عباس سالم حسين103120251851153034

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيياسين عودة ماجد حسين103121151851071064

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيناصر عباس الحسين عبد خمائل103122271852087018

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيغيدان عباس خضير المهدي محمد103123251851049016

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيسلطان راضي وليد علي103124261851019041

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجاسم علي حسين ياسر103125251851009196

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيأحمد حميد جاسم محمد103126161851022089

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد مظهر علي تبارك103127231852142016

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيحسن عزيز صاحب سجاد103128271851007045

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيقاسم مهدي عمار زهراء103129271852063055

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيمظلوم سامي حسين منتهى103130231852081039

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيكشيش ياسين كاظم سهى103131241852220066

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيخضير هادي صالح حيدر103132231851028008

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيعبد هللا عبد سلمان بنين103133231852127012

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحبيب الرزاق عبد ابراهيم مريم103134231852111029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيخضير جاسم سمير فرقان103135161851075107

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيهداد حامد كامل احمد103136221851014003
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي شهيب هللا عبد مرتضى103137151851003046

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحنون طرفي فخري ماجد103138251851007191

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيكاظم حسن فالح اية103139251852059031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيمتعب الزهره عبد عدي علياء103140251852170082

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمهدي صالح الحسين عبد الدين عالء103141231851251169

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيجسوم صافي فالح محمد103142231851032069

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيمهدي حلواص الزهرة عبد رباب103143231852164009

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيحميد جليل ثاير نريمان103144211852135030

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشاكر رسول سالم زينب103145251842062339

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد حسن عماد نبأ103146251842096281

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيناصر عباس زكي بنين103147231842092024

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعوده عبد مكي مرتضى103148231841173104

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلاحيائيجاسم عالوي باسم اميرة103149231842136002

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيحمادي الرضا عبد سالم الهدى نور103150231842111068

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد حمزه محمد حوراء103151231842115033

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيجالل داود عزت ايه103152191842217028

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعواد حمود هللا عبد كوثر103153291842053073

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعراك مهدي صالح تبارك103154231842090059

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.8للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيكاظم محمد ميثم الهدى نور103155231842096065

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمجدي هالل ميثاق فاطمه103156271842058233

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيحسين غني عماد فاطمه103157231842102037

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيحسين عليوي حسين ميساء103158271842070027

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.4للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيكيطان ابراهيم قاسم تبارك103159231842096020

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم خليل الفقار ذو103160231841173037

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيمحمد جاسم عالء حسين103161231841172015

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن الهادي عبد اعالن نمارق103162241842093103

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيهادي عيسى سجاد تبارك103163271842070008

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عبد سهيل محمد103164271841014159

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحسين صابر كامل حوراء103165221842323049

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجاسم مهدي عدنان توسم103166251842084140

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيعبود خضر كاظم حوراء103167231842077031

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيجواد حسن محمد عذراء103168231842111041

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.3للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيحبيب الحسين عبد قاسم محمد103169231841021079

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم موشنه عباس جعفر103170271841014026

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجواد عباس عمار رقيه103171271842055078

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعبادة علي ريسان امنه103172231842130003

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحمزة عبد رحمن مريم103173231842115106

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.1للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمحمد الحميد عبد محمد مصطفى103174231841047105

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيموسى غركان طالب علي103175271841014103

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد ناصر علي103176231841020190

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكتاب فاضل ميثم حوراء103177231842088071

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبد زهير حسين علي103178231841020165

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيجاسم المنعم عبد عاصف زينب103179231842119108

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيمحمود عمران محمود ايه103180231842147005
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فا103181231842087018 بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسين هاشم حسين الصَّ

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبود دخيل حميد ورود103182231842271331

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيكاظم عمران سعد االء103183231842081005

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود سعيد حسن خديجه103184231842088072

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيراهي جبر علي زهراء103185231842077046

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيحسين علي عامر تبارك103186231842089031

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعيدان عبيد عمران مريم103187231842142171

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسون عباس صالح دعاء103188231842088076

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمردان هادي عالء زينه103189241842120123

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمسرهد الحسين عبد صالح زهراء103190271842058129

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.7للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيعلي نادي موسى عمار ياسر103191231841047113

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيطاهر ياسين مسير منتهى103192221742169053

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعباس كاظم صباح انسام103193281842190012

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيكامل فاهم تغلب تقى103194231842088054

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيويسي عبيس نعيم مؤمل103195241841008096

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسن علي خالد رواء103196231842087088

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمادي فاضل عباس البنين ام103197231842088016

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر عزيز الهادي عبد زهراء103198241842114105

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسين كاظم احمد زينب103199231842132043

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيعلي ضياء ليث فاطمه103200231842132071

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيكاظم علي خيري عقيل103201231841176007

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيدويح عباس احمد فاطمه103202231842271244

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحبيب العباس عبد أنيس حوراء103203231842092043

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيمحمد تركي كاظم علي103204231841049033

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد قزموز سعد فاطمه103205231842087199

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيمحمد كمال ناظم معمر ساره103206231842087147

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم عبيد سالم اسيل103207231842115003

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيمحمد حسن محمد اكرم حسين103208231841007023

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةبابلاحيائيعلي حسين جساب تبارك103209231842214004

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحسين الكاظم عبد حسين ايمان103210231842120016

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمغيدر جابر ناجي رمله103211291842057116

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحجيل مرداس ابراهيم ختام103212231842115034

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةكربالءاحيائيهادي حسين ناصر زينب103213271842086009

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيموسى نعمه عدنان ازل103214231842145002

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيحسين طالب مشتاق حوراء103215231842101011

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيناصر صاحب سعد هال103216271842058288

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيسلمان خلف حسين زينب103217231842177017

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعوفي علي عالء مصطفى103218231841008175

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.6للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمسير ابراهيم وهاب صادق محمد103219231841020242

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.2للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيمدلل حسن حيدر علي103220231841047066

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيحسن المطلب عبد حيدر بتول103221231842098016

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيلهيمص حسن علي هدى103222231842089121

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجواد انعيم كاظم فاطمه103223271842058226

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيظاهر داخل ابراهيم فاطمه103224251842108168
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بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيكريم جليل منتصر زينه103225231842087141

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعباس حسين علي حوراء103226231842088069

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات النساء سيدة ثانويةكربالءاحيائيحسين االمام عبد وسام نرجس103227271842147042

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبود هللا عبد االمير عبد زينب103228251842170165

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد حمد عدنان ديباج103229241842120053

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم االمير عبد باسم زينب103230251842062328

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيجباره محمد نايف فرقان103231231842082042

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيلفته فاضل كريم غدير103232251842084464

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.3للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسين علي علي الزهراء فاطمة103233231842132064

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيعوده حسين حميد غازي103234241841074025

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيمحي حمزه عادل زينب103235231842078043

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمحمد طالب سامي فاطمه103236271842088117

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيراضي نوري الحسين عبد احمد103237231841049002

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعذاب محسن عالء زينب103238231842086042

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيجابر محمد قاسم ساره103239231842086048

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيكاظم جاسم علي نرجس103240231842121069

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيهادي حامد سعد لينا103241231842079037

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيامين داغر فازع غفران103242171842357187

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيمحمد زعيزع هديب مرتضى103243231841168013

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0المختلطة القين بن زهير ثانويةبابلاحيائيكريم ترتيب وائل اسراء103244231842167002

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيعالوي خليبص زامل قاسم103245231841054092

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحسين عباس محمود احمد103246231841019007

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيابوشخيره شوين فليح زينب103247241842134055

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيغازي هللا جار نعمان علي103248251841150259

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيصالح مهدي علي زينب103249251842092016

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيكريم سعيد حمزه ندى103250231842105038

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيباصي منديل جاسم كاظم103251231841040039

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءاحيائيعبود حسن جاسم زيد103252271841037010

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيهادي حامد سعد الدين سيف103253231841034033

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائياسماعيل فاضل مهند مينا103254231842142184

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.9أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهنه صالح زهير بنين103255251842062097

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيمشعل لعيبي احمد امير103256271841030003

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيالساده عبد حلبوص جبار بنين103257231842098018

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيشمخي علي جبار زهراء103258231842147013

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموسى جبار نوري سمر103259141842134066

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيهويش كاظم حسين حوراء103260231842109044

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيمحمد تركي محمد ساره103261231842106028

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعبد جواد حيدر زينب103262231842078040

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسرحان الحسن عبد فالح والء103263251841122222

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيعباس الحكيم عبد سمير حوراء103264271842064034

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيكايم كاظم ناهي ضحى103265261842091035

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد الساده عبد نعمه عفاف103266251842084456

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكعار كاظم كريم جنان103267271842058080

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد كدر منديل سجاد103268241841010060
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التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيسعيد ادريس قاسم هللا عبد103269271841008038

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحمود راشد حمزه العابدين زين103270231841173043

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيمعتوك سلمان هاني نهى103271231842114096

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن مرتضى منير امير103272131841011004

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسن عزيز مجيد صابرين103273221842178083

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيكايم عبد رضيوي عماد جمال103274221841301037

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيحسين علي محمد حسن فاطمه103275251842087053

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.2للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعباس كريم حاتم مصطفى103276251841009264

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيخليل عباس احمد عثمان103277231841173059

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيرسن مغامس نعيم مرتضى103278231841012128

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد هاشم جاسم زهراء103279271842056100

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيدواح هللا عبد علي نور103280231842140041

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.4للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيحيدر ابراهيم حيدر علي103281271841029037

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيحميد سامي حسين محمد103282231841046026

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالواحد عبد وهاب حيدر كرار103283251841031553

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين محمدرضا شاكر منتظر103284271841014195

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائينعمه علي قاسم نعمه103285231841005175

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعلي رزاق غازي مصطفى103286231841173108

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكنين ابو ليلو حاتم منتظر103287241841008127

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيحسوني رحم حسن مؤمل103288251841042009

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبدهللا نجم سامي محمد103289231841020238

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد كاظم بيان عالء103290251841031406

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيشاكر الجبار عبد علي فاطمه103291271842079063

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيالحمزة عبد حميد رائد زهراء103292291842059007

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيمصحب جبار جمعه براء103293221842115011

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيرضا حسن يوسف بنين103294231842088044

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيطه ياسين سعد شهد103295231842115077

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائياحمد عبد خالد هبه103296231842102045

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعلوان محمد كاظم جواد زهراء103297231842092068

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيزباله علي عبد ميراوي فاطمه103298231842092132

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيشخير شاطي فاخر نجالء103299221842412052

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصالح هاشم احمد زهراء103300161842184082

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم هاني عذراء103301231842078053

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيحسن نعمه حسن كوثر103302271842067041

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيكايم شذر رويض شذا103303231842123045

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائينصيف االمير عبد حسين اًيات103304231842098010

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي صالح حسام ساره103305241842120126

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيخضير عصفور محمد نبأ103306231842086079

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيرطان مطير مشلي شفاء103307221842160013

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمجلي لفته قاسم ساره103308221842153177

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجاسم عباس علي الزهراء فاطمه103309231842087192

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيكريدي ياسر باسم زهراء103310241842146029

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيكاظم عباس عايد زهراء103311231842199009

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيمزبن صالح رزاق نور103312231842111069
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التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيجاسم صبيح الرضا عبد الزهراء نور103313281842059109

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيحسين شبيب موسى زهراء103314231842177015

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائينجم يحيى نصر ورود103315271842058290

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيناجي حسين عالء ايات103316271842071006

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحمود كاظم هللا نصر انوار103317261842120019

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسن اليمة عبد رشيد سارة103318251842101083

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد كاظم طالب آيات103319271842060004

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحمزه كريم احمد هبه103320271842060224

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيلتفه حميد رحيم خديجة103321271842064035

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجابر سعد ماهر فاطمه103322251842170251

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد سالم داود مروه103323251842122141

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعبد عبس ثعبان رواء103324231842119082

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيجبار فاضل حسين فاطمه103325231842117121

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيموسى الكاظم عبد خالد سرى103326231842115072

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن مرزه صبا103327231842177024

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيعليوي حسين ياسين نور103328271842094062

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعلي تقي محمد صفاء اديان103329231842140003

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيعلي محمد يوسف نور103330261842094035

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسعود دودان كريم فاطمة103331231842271237

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمكي حسن عباس وجدان103332231842142201

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيعبد جبر شاكر زهراء103333231842102019

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيعلوان مذود صباح نجالء103334231842143031

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيسالم مزهر قاسم حوراء103335231842121022

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيناصر خليف فاضل حوراء103336231842081021

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيحسن نور عبد علي صابرين103337271842095042

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيمحسن منعم حسين هدى103338271842094063

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيداود حنتوش سعيد ريام103339231842126036

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذياحيائيدحام خضير ياس منار103340221842200016

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيهاشم هادي موفق بنين103341231842092036

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمحمد دعيله ابو كاظم رباب103342231842105010

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيفاخر دافع جعفر رقيه103343231842092056

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيعنك شاكر كريم زينب103344231842113023

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيعاصي ابراهيم علي نور103345231842113044

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيجاسم هويشم ماجد االء103346271842067008

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيتومان الرزاق عبد علي حنان103347271842161007

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائينشمي كتاب عقيل زينب103348231842109110

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيناصر عباس سعد زهراء103349231842102016

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد علي عزيز فاطمه103350271842056212

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيالكريم عبد كاظم رزاق رغدة103351231842182004

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيسلمان حسين محمد زينب103352271842058163

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيجاسم نصيف لطيف اشراق103353231842082005

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمطلوب كيفي احمد أيه103354231842088022

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان خشان فاضل زينة103355231842117080

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيدودان مروح الحسين عبد حوراء103356231842119059
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التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجبر غازي عايد مريم103357231842088287

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد رواك دريس غدير103358251842100495

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد كامل حازم حوراء103359241842124045

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات المروج ثانويةقار ذياحيائيمشجل كاظم علي زهراء103360221842137009

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيشمران كطان جايش زينب103361231842089064

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيدحام سلمان جميل فاطمه103362271842060151

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيشاتي لفته عادل نور103363231842098111

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات الرباب ثانويةبابلاحيائيسلمان داود كامل غفران103364231842147027

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيكريم علي عقيل ندى103365231842117136

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعبد حمزه احمد مروه103366271842067042

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيحسين مهدي صباح زهراء103367271842089027

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحمزه عزيز عقيل طيبه103368231842142132

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيخضير محمد جاسم زهراء103369271842081029

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة681.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان مهدي عباس مريم103370251842062617

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة681.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسالم صباح منير سراج103371251841031334

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة681.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي مهدي شاكر بركات103372251842100086

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيمجيد علي قصي حوراء103373231842139012

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات السلوى ثانويةكربالءاحيائيعلي الحسين عبد كاظم فاتن103374271842084009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيهادي الحسن عبد فاضل ساره103375271842161033

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي جوده محمد زهراء103376251842100326

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالرسول عبد محمد علي ناجي افنان103377251842096023

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسون رحيم الكاظم عبد زهراء103378251842097044

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيعبد كاظم علي الدين نور103379251841004054

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيعريبي سرحان منسي طفوف103380241842095077

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغضيب جبر االمير عبد فاطمه103381251842062533

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيكلل برزان حيدر حسين103382251841122061

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجاسم الكاظم عبد ميثم نوار103383251842097108

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيياسين عليوي نعمه صفا103384251842084434

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيخضير رزاق صاحب علي103385251841050024

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان الرضا عبد اسماعيل تبارك103386241842088009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد علي سجى103387271842060119

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي سلمان مؤيد مهند103388251841031877

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيشليبه عوده علي تبارك103389221842103021

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحميدي كاظم ياسر أبرار103390251842100002

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينعمه حسن هادي حوراء103391251842062174

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيناجي فنيوي الحسين عبد افاق103392241842104005

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن مرزوك فليح اسراء103393241842080003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيسلمان يوسف جاسم احمد103394251841049003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد علي هيثم محمد103395251841031732

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرزاق مرزوك علي بنين103396251842062105

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمجبل باقر محمد احمد امال103397251842074006

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدهللا عبدالكريم سالم باقر103398251841031102

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد عويز باقر محمد103399251841016051

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي بريهي كريم حسين103400251841031234

2889 من 2350 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيالحسين عبد الهادي عبد رياض ديار103401241842169010

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسحيم روحي سعيد سيوف103402251842084411

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفهد كريم غازي فاطمه103403251842100543

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0الخارجياتالنجفاحيائيشاكر رسول سالم دعاء103404251842401008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحميده جابر علوان آيات103405251842096011

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن شاكر محمود مضر103406251841031843

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيعزيز راهي ثائر الهدى نور103407271842091119

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.4للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيحسين محسن هادي حسن103408291841020007

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم دويج محمد علي103409241841169032

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم امير زاهد زينب103410231842120079

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعبيد كاظم سعد نرمين103411271842059091

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيلفته شاكر المحسن عبد هدى103412251842122166

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيرحيمه عبد خالد يقين103413221842204131

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيدخل دفار كاظم نرجس103414221842169054

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيخضير جواد عقيل مؤمل103415251841007200

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيهادي جلهام صدام علي103416241841063020

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيزيد عبد فاضل محمد امنه103417271842058024

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعيدان عمران موسى نورا103418231842088337

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشهيد مجيد حيدر فاطمه103419251842170247

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيشهيد الحسين عبد وليد فرقان103420251842097092

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحلو متعب ستار فاطمة103421291842052202

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيمحمد مسلم حميد غسق103422231842118036

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجابر موسى علي تبارك103423251842084134

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر جميل فاضل أبرار103424251842062001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلب كريم مكي علي103425251841031504

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد حميد هاتف حسين103426251841045026

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيغضبان محمد باسم مرتضى103427251841205188

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمسلم محمد باسم ايه103428251842100069

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد اليمه عبد غفران زهراء103429271842058139

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائياعطيه لفته كامل انفال103430271842058028

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبود جواد شهيد علي103431251841150229

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالصاحب عبد جعفر محمد موسى محمد علي محمد103432251841031695

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيجبار مزهر صالح زينب103433241842109009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي علي عبد فاضل علي103434251841031484

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجباره سرحان تعيب مريم103435251842062604

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيدعيوش عاجل الحسن عبد زينب103436261842250063

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيناصر علي حامد حوراء103437221842393028

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيفندي ناهي غالب مروه103438221842414084

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيداود كريم غياث االء103439251842062058

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيغالب هللا عبد نجم امل103440111842151001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمرزه راهي احمد غيث103441251841045066

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجمعه محمد ماجد اسماء103442251842062049

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعلي هللا مال احمد حسين103443251841034013

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسين علي مشرق غدير103444261842132074
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.4المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعبد يوسف باسم محمد103445251841035082

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحسن حاجي احمد رسل103446221842141053

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر نجيب احمد علي103447251841031414

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعلي المحسن عبد محمد امير103448231841251031

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيرضا علي محمد حسن أسراء103449251842084003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيحسن فوزي واثق صفاء103450271842101021

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمهدي جبار كريم حسين103451251841200027

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد جوده كريم شهد103452251842062434

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح حميد قاسم شهد103453131842080025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالكاظم عبد علي حامد صادق103454291841002078

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيناصف محمد ناصف نوره103455241842080117

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد وناس حسين زينب103456241842124081

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيسعيد المنعم عبد حسين علي103457251841205105

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي يوسف رزاق علي103458251841031452

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيسلمان الحسن عبد حسين علي103459251841044130

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيخلوف هادي عدنان علي103460251841044141

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي كاظم ناصر مقتدى103461251841031852

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي يوسف رزاق اسامه103462251841031073

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبعوب كاظم فالح فاطمه103463231842120128

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحنشل عباس عالوي زهراء103464231842109087

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسون حمزه حيدر نور103465251842122160

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون المحمد عبد رسول حنين103466251842062154

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جساب جواد زينب103467251842104012

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيهادي صالح علي غيث103468251841015022

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعبد طرطوش حمزه احمد103469251841200004

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيصالح عيسى الدين عالء زينب103470251842087039

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسن علي حسين هاجر103471231842090282

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد لطيف جاسم علي103472251841031426

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيلفته سالم لطيف نبأ103473231842127057

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيهاشم خشان خيري ايات103474231842153008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد نجم محمد ايه103475271842068016

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات النهضة ثانويةقار ذياحيائيعلي غانم باسم استبرق103476221842147001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعليوي عطية حسن رسل103477221842113071

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعسكر محسن غالب أيات103478251842062011

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبد الكريم عبد زياد لمى103479251842170269

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعزيز سلوم هاني نبأ103480251842170304

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيرضا حسن كريم مريم103481251842096267

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيضايف كناوي صباح هللا هبة103482251842087074

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين غالم عباس الحسين عبد زهراء103483251842062293

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيهاشم ياسر سليم علي103484221841019103

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيبرشان راضي خلف صبا103485261842250087

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيعبادي عبيس حيدر طيبه103486241842104054

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه جبر محسن ليث103487251841031565

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0الخارجياتالديوانيةاحيائينعمه حسين عباس بلقيس103488241842401004
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الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكريم زيد عبد عالء سكينه103489241842220188

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد المنعم عبد احمد شهد103490251842062427

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد كاظم علي الهدى نور103491251842100677

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيمهيني غازي فيصل زهراء103492251842092013

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائينعاس باشي عبد حيدر103493291841003127

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيناهي داخل حسين هللا عبد103494261741017033

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيحسين العزيز عبد احمد محمد103495251841034032

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيعلوان حسين محمد زهراء103496251842056035

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيعلي مهدي عقبل مسلم103497251841042018

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم حليم صفا103498231842120104

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيالحسن عبد جميل علي عقيل103499251841035048

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.8للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيحمد معيوف الستار عبد زهراء103500231842096033

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءاحيائيعمران حسن هللا عبد علي103501271841006022

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيمحمد رضا جعفر االء103502271842062015

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيفرعون محمد فاضل يقين103503271842079081

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائياسماعيل صيهود عادل اسراء103504271842063003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيعكموش زويد وعد رباب103505221842139053

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيناصر عليوي حسين ديانا103506221842209048

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمادي الحسين عبد حسن ايات103507251842062007

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباده حسين حمدان زينب103508251842100352

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسين عباس حاكم ُعال103509251842059356

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائياكبر علي احمد كميل103510141841009028

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان داود حيدر احمد103511291841002011

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم علي نور103512241842124154

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعبيس فاضل حسين اسماء103513241842144004

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع هليل محمد صابرين103514241842119137

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه كاظم خضر زينب103515241842095058

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيشليبه عبد موسى علي103516241841010085

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهالل شهيد الزهره عبد امير103517251841031089

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين ناجي علي زينب103518251842062354

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيكرم هادي باقر فاطمه103519231842098082

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيجعاز نعمه اسماعيل فاطمه103520231842271226

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد حمود حمزه اسماء103521251842122011

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين مناف عبد علي غسق103522251842100498

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد محمد الحليم عبد مريم103523251842084566

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعبد فاضل محمد هللا عبد103524251841034023

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمصحب رفه هادي احمد103525251841007018

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحسن عبيس سعد نور103526231842088325

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمهدي صاحب حسين زهراء103527231842088119

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.9المتميزين ثانويةالنجفاحيائيعبد باقر محمد سامر علي103528251841035060

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.2للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيصالح حسن صالح رتاج103529261842250167

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.1المتميزات ثانويةالنجفاحيائيجواد مهدي علي زهراء103530251842074031

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيياسين كاظم محمد علي103531241841001207

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيكريم الساده عبد صالح سهى103532231842109130
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبد ماجد زاهر زهراء103533231842120068

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحسين ناصر الحسن عبد نور103534231842109197

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0المختلطة سبأ ثانويةبابلاحيائيحمزة حسين حميد منتظر103535231841191052

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين مرزه يوسف علي ملوك103536271842060193

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين محمد صفاء مروه103537251842100592

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد علي وهاب تقى103538241842108023

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيعبود مهدي حامد محمد103539241841015077

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعدون محيسن عدنان حسن103540251841031152

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم فاهم صباح طيبه103541251842062466

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجباري عبد خضير عباس103542251841031378

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد موسى عباس اماني103543251842062064

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعباس جبار حسن ديار103544241842169009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحداوي حسون قاسم محمد103545231841032073

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعوده سلمان كريم مريم103546241842220273

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيناجي نعيثل أبو صبار نبأ103547231842271276

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيباني محمد ناجح رونق103548231842271119

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد االمير عبد حسن كوثر103549251842062582

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبيس حسين فرحان بتول103550251842100081

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيعبطان جبار محمد حسن103551251841016013

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمهدي هالل حسن مرتضى103552251841044237

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعمران عبيس فليح غدير103553251842058025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهادي صالح مهدي سيف103554251841009115

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيصويلح كتاب الباري عبد محمد103555241841063029

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيبلبول صيهود محمد مصطفى103556251841205222

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحسين علي جميل بالل103557241841076008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم ناجي حامد حيدر103558241841048010

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.4للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيجاسم خضر ياس ياسمين103559231842132095

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم كاظم محمود زهراء103560251842062318

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيلفته كاظم الحسين عبد تبارك103561241842077020

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمجلي حسن فليح حسن103562241841011015

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيراضي لفته غازي امير103563241841014003

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمد الكريم عبد محمد هدى103564231842088353

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيسعيد عباس حيدر غدير103565231842088225

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيهفار حسين رحيم عباس103566241841169023

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيحميد حسين رياض زهراء103567231842123030

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمحمد نعيمه نزار مجتبى103568221841035157

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيحشيش طلب حميد زينب103569221842162062

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيمريهج جهاد وليد رانيا103570221842417006

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيمهدي عارف حيدر تبارك103571251842087008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيكاظم مالك قاسم فاطمه103572251842087062

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين صادق ماجد هدى103573251842100722

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جبار صالح رقيه103574251842089023

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيحبيب حسين سالمه اسراء103575201842102007

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائييدام سعيد عقيل حوراء103576221842394018
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الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعطار جبار نعمه عباس103577221841036110

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيباصي عبادة ناظم شهد103578241842117071

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسن عبد كريم رافد سارة103579241842121121

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشريده عزيز سالم مؤمل103580251841031571

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحسين جاسم حسين مصطفى103581231841005167

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيهارون طاهر عالء منتظر103582251841151143

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد الكريم عبد منير تقى103583251842062141

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم العباس عبد صادق شفاء103584251842059316

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجاسم علوان رحيم زينب103585251842170161

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالعباس عبد علوان احمد نرجس103586251842084602

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعلوان جابر سليم شهد103587251842089040

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسين العباس عبد محمد جنات103588251842101033

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيفياض جبير سعد دعاء103589291842153028

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر راشد حمزه ياسر103590251841031900

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحبيب طالب قاسم مصطفى103591251841200095

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيعطشان صالح حامد مخلف103592251841041020

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.6المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعلي صادق احمد نور103593251842074068

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيفرحان رحيم عبيد داليا103594231842119062

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمد فاهم عايد زينب103595271842058155

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمحمد صياح كاظم زهراء103596221842204059

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيسريح سالم ياسر براء103597221842153042

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيزاير فيصل محمد نور103598251842170330

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمخرب منشد رحيم فاطمه103599221842143135

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيحمد جابر علي فاطمه103600261842173007

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعبد جليل عالء ايناس103601241842101009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيابراهيم باجي رحمن بدور103602241842114027

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجميل حسن امير ضحى103603241842220402

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجياد مدلول فاضل كرار103604241841207241

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعبد كريم حاتم زهراء103605231842177012

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيمهدي عادل كريم مصطفى103606251841151140

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياسماعيل األمير عبد علي رقيه103607251842101052

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن فالح علي حسن103608251841031158

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيسرهيد عبود رحيم ضحى103609231842087170

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيكاظم حاكم سعيد زينب103610231842123037

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكاطع كاظم اياد محمد103611221841040074

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفاحيائيحسين عبدالكاظم محسن تكتم103612251842085013

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيالكاظم عبد حاكم قائد فاطمه103613241842077070

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.1المتميزين ثانويةالنجفاحيائيمحمد عباس صالح حسين103614251841035025

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة674.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيصكبان رسن علي حسين103615221841003047

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجابر علي عبد اركان فاطمه103616251842059365

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.5أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطاهر فنجان ماهر زينب103617251842062371

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجاسم صاحب حيدر االسالم هدى103618251842101147

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد ياسر حيدر بنين103619251842058003

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيالزم يعكوب عطيه محمد103620251841007221
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم الزهره عبد مجبل رنين103621251842062236

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة662.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم كمر مجبل رفل103622241842077033

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد حياوي مالك نرجس103623251842070167

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيحسن علي حسن آيمان103624251842066003

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن ناجي علي103625251841031507

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعزيز االمير عبد جاسم بنين103626251842100093

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم عباس فاضل رسل103627251842062200

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعطيه حمد كريم كوثر103628251842101128

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيسعيد حميد عالء علي محمد103629251841035098

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيجابر مهدي احمد موسى103630251841048052

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الخيرية االهلية الرباب ثانويةالنجفاحيائيعطيه كاظم مشكور مسار103631251842092023

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان جبار الرزاق عبد محمد103632251841031674

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد واحد جالل حسن103633131841012031

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحمزه محمد جاسم فاطمه103634251842084489

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائينتيش سبع العباس عبد أيام103635221842104001

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطاهر فتحي احمد حسين محمد103636251841031631

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين مراد جمال فرقان103637251842100567

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيسعيد مجيد رسول يوسف103638251841205252

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيامين محمد ستار زهراء103639101842107016

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيكاظم عامر عباس امير103640271841003005

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسن فالح حسن103641251841009048

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعطيه عدنان رياض محمد103642231841173085

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيحسين شهيد قاسم فاضل103643251841012085

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين االهلية المقدس الوادي ثانويةالنجفاحيائيكاظم جودي عالء منتظر103644251841040015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالكريم عبد الرسول عبد حسنين رقيه103645251842084223

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبادي حسين رحمن احمد103646251841007009

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبود مهدي مسلم عبد زهراء103647251842070077

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد حبيب مختار عباس103648271841002104

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجبر عبيد عامر طيبه103649271842056191

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين السجاد اعداديةبابلاحيائيضيدان عبد عباس الرحمن عبد103650231841031058

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجلوب زباله فالح حسين103651251841045024

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد علي حسين علي103652251841205108

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيبتور كاظم طاهر احمد103653251841007010

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان حسن محمد ابراهيم103654241841006003

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمزه مصطاف فالح رانيا103655101842137027

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم رزاق فالح حوراء103656251842062171

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمطير حسين خلف ماهر103657251841007203

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمشجل عباس مكي حسين103658231841005055

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيهربود علي الفقار ذو كرار103659231841020206

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيجابر فاضل جابر هبه103660271842161055

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسحيور لفته عائد الهدى نور103661251842062672

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمهدي جعفر محمد صادق محمد103662251841150463

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد صادق هادي فؤاد103663241841207226

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عوض هادي سالم103664241841010056
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيالواحد عبد داخل بشير زهراء103665251842111022

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائينور جاسم باسم امنه103666251842100051

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود حمد رحيم زهراء103667251842062277

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيحسون صاحب عقيل مسار103668241842146055

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطاحيائيعريب كريمش هيثم نبأ103669261842079016

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعيدان عبيس هادي هدى103670231842145093

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين نواف فاضل عذراء103671251842100485

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير حسين حمود رقيه103672251842062221

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجواد الكاظم عبد علي آيات103673241842114018

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعبيد محسن فيصل افياء103674251842074005

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد مجيد رياض دعاء103675251842084182

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيصاحب طالب جعفر بنين103676231842120022

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد هللا عبد سمير فاطمه103677251842122128

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد علي عبد فاضل رقيه103678251842100245

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيرزوقي ربيع رزاق دعاء103679161842300008

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد هللا عبد نجم زهراء103680251842108101

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيحيال حنظل رحيم زهراء103681261842096064

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيمضيخر حافظ رزاق لقاء103682261842097072

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيزنجيل الحسين عبد هادي زهراء103683251842062326

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيبناي عبود محمد جمانة103684261842092015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيكمر خليف ماجد ايه103685271842055028

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكصاب كتاب كريم فاطمه103686251842084519

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد جليل رزاق زهراء103687251842055035

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيحسين خضير كاظم فاطمه103688241842117094

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعليوي كيطان شريف هدى103689271842063172

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجويد مالك العباس عبد االء103690251842097006

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن خضير عقيل فاطمه103691251842062536

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيناصر حاكم رعد هدى103692241842122057

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمجيد فهد حسين حنين103693251842059110

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجيثوم كاظم جليل زهراء103694251842170129

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيغريب االمير عبد الخالق عبد زينب103695251842062347

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيجابر حسين علي شيماء103696261842095014

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيحلو سدخان ربيع ضحى103697241842117076

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيالكاظم عبد فرحان حيدر زينب103698271842060095

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجياد جاسم فائز فاطمه103699251842100545

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيحميدي فرحان نعيم شهالء103700251842089042

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد جواد محمد رسول تغريد103701251842100141

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين محمد جاسم اسماء103702251842062044

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيمحمد فاهم حليم زهراء103703251842111023

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيهادي كاظم محسن ايات103704271842101005

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعبود دالي منصور ريام103705251842083031

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدرويش عويد طالب بنين103706251842062100

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيلفته مهدي جاسم رقيه103707251842122063

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد حسن رسل103708251842084200
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات دجلة ثانويةبابلاحيائيساير سوادي ستار كوثر103709231842107036

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعبد جاسم كريم صابرين103710241842117074

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيبشارة صبير حسين تبارك103711221842139034

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار صادق رعد نرجس103712251842100656

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد عليوي صاحب كوثر103713251842100573

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعون عبد راضي احمد أمنه103714251842100009

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد حسين رحيم فاطمه103715251842084497

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم سالم محمد صبا103716251842062444

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبيد محمد حامد شهد103717251842084416

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس عبد باقر سليمه103718251842101090

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيمنسي الحسين عبد نبيل داليا103719231842124018

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات سارة اعداديةنينوىاحيائيمحسن حسن جاسم فاطمه103720171842248027

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيتقي صادق ناذر زينب103721251842097059

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيحسين عبدالحليم ريحان مريم103722161842299015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيموسى عبيد سعد سوسن103723231842152015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيمحمد كاظم اياد مريم103724221842170074

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائينصيف مسلم عبد فارس حنين103725251842086015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيلفته حسين عقيل سجى103726251842061024

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجابر هاشم حمزه زينب103727251842059261

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي كاظم احمد مريم103728251842100598

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس خضير عامر ضحى103729251842062456

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر محسن عالء زهراء103730131842070093

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد رحيم عباس بنين103731251842084100

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0المختلطة الدؤلي االسود ابي ثانويةالنجفاحيائيذياب كاظم رائد رويدا103732251842112015

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائينعيس كوين غركان رسل103733261842250044

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم حسن محمد رقيه103734251842086028

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الرحمن عبد زمان بنين103735251842062096

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيجبار حسين العالي عبد بنين103736241842117019

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمحسن عبد طالب صفا103737251842097074

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفاحيائيسدخان محمد الحسين عبد سراب103738251842071019

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمحمد مسافر زايد رقيه103739251842053024

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيكريم كاظم علي زهراء103740241842168028

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعباس كاظم مالك زهراء103741241842117051

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيراسم حمزه هاشم زينب103742261842107055

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيزغير غالي رياض امنه103743251842170031

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيشمران مشكور زكي سراء103744241842168039

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشاكر زيد عبد النبي عبد نور103745251842062690

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعلوان مهدي حميد غاده103746251842111033

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جاسم بنين103747251842122024

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعليمه سوادي عظيم بنين103748241842144016

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمخيف ياسر رسول جيهان103749251842101034

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0الخارجياتالنجفاحيائيعبد عبدالحسن فالح هاجر103750251842401039

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجالي مدلول رياض غدير103751251842170224

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم عبداالمير حوراء103752241842110020
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكشيش صالح أياد فاطمه103753241842114193

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحذافة ابو داخل سلمان بنين103754241842168008

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاهل هادي نوماس فاطمه103755271842056220

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعزوز نور الحميد عبد فاطمه103756271842056210

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيعبيد كامل هاتف فرقان103757271842070024

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيخصاف حمزه سالم زهراء103758271842056110

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن قاسم حيدر حسين103759271841005066

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم عبود زينب103760271842058158

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.7المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيعبد عليوي تحسين زينب103761241842084027

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيمحمد كريم قاسم علياء103762271842097013

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسلمان جودي النبي عبد ايمان103763251842084065

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيعظيم المحمد عبد اسعد محمد103764241841003145

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكطوف صباح فارس فاطمه103765251842100546

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد حسن عامر صفا103766251842084433

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحمزة حسين صباح بسمله103767271842055035

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيكاظم عون عبد غانم نور103768271842071049

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيباني علي سليم كوثر103769271842060175

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيمزهر مطلب ثائر المهدي محمد103770251841001220

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيتوفيق الكريم عبد سعد بنين103771231842142035

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد صالح مهند أسراء103772251842100006

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيعبدعلي مفتن حسين زهراء103773271842061023

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيشراد كاظم موحان شهد103774231842130029

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعبد العباس عبد رزاق زهراء103775251842089029

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيحمود حمزه جاسم ندى103776231842086080

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيحسين شاكر عقيل أزهار103777271842094005

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمهدي نوري علي ساره103778271842057083

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد عيدان حيدر زينب103779251842100357

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة660.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيحميد سعيد صباح عالء103780231841003034

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيمريعي احمد يحيى بتول103781271842076005

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيخضير جبر جميل ليلى103782271842063140

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عبد عدنان علي103783271841001137

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسين جعفر هاشم مريم103784231842115108

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيكعيد سلمان امير استبرق103785231842127001

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان رحيم منصور زينب103786251842062382

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل رحمن مؤمل103787231841020216

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد نوري فارس عال103788251842096204

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيفليفل خدام فاضل رفل103789271842056085

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيحسين كحط كاظم علي103790231841205019

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيرستم شفك ساير صابر103791221841098051

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيكعود رشاد كريم حسن103792231841014017

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائياالمير عبد تركي علي جعفر103793231841009019

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم علي عماد زينب103794231842271157

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيهاشم المحسن عبد فراس محمد103795231841067076

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبود سوادي احمد كوثر103796231842115101
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المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعيسى هادي كاظم طيبه103797231842142134

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيحسين لطيف حاتم زغاريد103798231842140019

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحسن عباس أحمد استبرق103799271842088006

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمزه كاظم حسين سرى103800231842271180

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيديوان محسن ازهر الهدى نور103801231842115116

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيمناحي حميد رزاق هشام103802221841031151

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمهدي رضا زمان زهراء103803231842088127

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيجابر محمد كاظم خديجه103804231842128015

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمحمد خليف عبد رضا103805231841173041

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيضايف حميد صباح تبارك103806231842154015

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشهاب عباس نزار مؤمل103807221841003196

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحميد عباس حيدر سجاد103808231841005073

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيدهيمان دهش علي ساره103809231842094027

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيصبار غريب مهدي ضي103810231842153052

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيساهي صالح حميد محمد103811221841034023

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيبديوي عبيد ابراهيم فاطمه103812251842122126

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيبجاي عباس الحمزه عبد سعد103813271841150057

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد ناجي صدام ايناس103814111842067019

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيعباس عبدالزهره العلى عمرو حيدر103815271841008024

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحسون فليح صاحب هبه103816251842076073

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائينايف سعيد محمد لبنى103817271842056230

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم سعيد حميد تبارك103818251842084122

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيفرحان علي حسين كرار103819271841005210

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيهليل عبيد جبير مرتضى103820271841002180

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيجادر لفته علي غيث103821231841002138

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيتوبه كاظم اركان هدى103822221842414104

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيالحمزه عبد محمد جاسم ابراهيم103823241841003004

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم االمير عبد الوهاب عبد تقي محمد103824181841006072

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس فاهم فرحان علي103825251841001190

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحسن جواد احمد امير103826231841044003

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيجابر عباس علي تبارك103827231842134011

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعسكر مجيد عدنان بنين103828251842059078

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيجعفر كاظم جواد زهراء103829221842159018

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيحسين عيال موسى ميالد103830231842154082

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الفرات زهرة ثانويةبابلاحيائيهنيدي عباس ضياء مريم103831231842146021

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلاحيائيحمزة هاني قاسم هاني103832231841183053

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيعطيه هادي فاضل هدى103833251842076077

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيكيطان طالب فائق آيات103834161842176003

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيسلمان داود سرمد داود103835241841006022

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة680.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيعبد ظاهر سعيد حسين103836241841006015

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعبيس عبد حسين فاطمه103837241842101047

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة678.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيحسين جابر حيدر أنوار103838241842082001

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيأبولويخ مهدي مخلص الهدى نور103839241842104072

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسب حسين محمد حنين103840241842103018
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التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم نعمه ضياء زهراء103841241842108054

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة676.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيحلو حسن صالح بلقيس103842261842089011

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمهبش شرار سعدون احمد103843241841001012

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيفجر زغير حسن نرجس103844241842120206

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيحميدي هادي علي نور103845231842089117

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرؤوف علي حسين علي103846251841031437

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي الحسين عبد سمير حسن103847251841122047

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيجيجان خرباط حسين غفران103848241842085058

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائينشعان غالي كامل سجى103849241842088021

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائينجيب محسن فالح الفقار ذو103850231841017064

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائياللوخ ابو نعمه كاظم ماجد103851241841013084

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيمظلوم عناد كامل فاطمه103852241842101053

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه الحسين عبد ثامر امير103853241841027017

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيذخر موحان جاسب عذراء103854151842080085

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحيدر ناصر علي هاجر103855241842088031

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشلب جامل وناس المهدي محمد103856241841009067

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه جاسم مؤيد نور103857251842062696

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيعباس جبار حميد مصطفى103858241841014032

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشنيت حميد مجيد زهراء103859251842096120

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيياسر حسين علي تبارك103860241842114044

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم هللا مال كامل جمال103861241841013022

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيجبار شناوه عبدالزهره تغريد103862251842104002

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائياسماعيل شناوه احمد ميثم103863251841156031

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة عليوي عامر مجتبى103864241841013087

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبداي العظيم عبد طارق حوراء103865251842062166

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد سعد كوثر103866251842084548

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمسلم جبر يوسف محمد103867101841028097

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيشباط جرد حمد ميعاد103868221842154126

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبيد خيون عباس يحيى103869251841150425

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمطر الحسين عبد زهير ايات103870221842393017

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفاحيائيجواد حسن عالوي الفقار ذو103871251841015012

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيجاسور عباس حميد ياسين103872241841153015

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيغازي طالب اوراس الهدى نور103873271842058266

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد زيد عبد خيري حسين103874241841008032

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع هندي محمد سجاد103875241841009039

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد صالح محمد منتظر103876221841096077

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعيسى محمد الكريم عبد اسمهان103877241842120008

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيحسين طاهر حيدر مالك103878231842093080

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيالغزاي هللا عبد راضي علي103879241841006043

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفالح يحيى جالل احمد103880251841031027

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم بخيت عباس ساره103881241842108079

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيحسن عبد حميد محمد103882241841036091

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد كامل كاظم اكرم103883251841150045

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحسون حميد عيسى مهدي103884231841012138
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التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيصالح الزهره عبد علي آنوار103885271842089001

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم عذاب حاتم بنين103886251842084092

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيمهدي علي صاحب حنين103887221842154035

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيصالح الحسين عبد يوشع محمد103888221841259017

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيناجي حمد نوري امير103889231841067017

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيشمال طه قيس عماد103890221841022043

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0الخارجياتبابلاحيائيجواد داخل نعمان موج103891231842401035

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد كامل صباح زهراء103892271842160098

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبود هادي محمود زينب103893231842271161

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد هادي ميثم غدير103894241842097025

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيظاهر الزهره عبد خالد وفاء103895231842090291

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيشمخي خضير محمد رانيا103896241842121050

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحمود ادريس هللا عبد اثمار103897241842102002

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيبهاض جبار سوادي زينب103898241842114129

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيجوده علي جابر ضحى103899241842134069

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجاسم طعيمه محمود ايمان103900251842097013

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات الصديقة ثانويةالديوانيةاحيائيخلف ماني نجاح فاطمه103901241842146050

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم محمد حميد زهراء103902241842085034

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيفريج عويد حسين ابتهال103903221842393002

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد سعدون ثامر شيماء103904251842100456

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيماشي شعالن وهاب سرور103905241842093062

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيالرضا عبد فيصل نجاح ايناس103906241842117014

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيحسن جديو قدوري ايمان103907241842135009

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جابر قاسم نبأ103908241842104069

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيرحم الحسين عبد جعفر حنين103909251842170080

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيعبود عبيس حسن زينب103910241842096055

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين كامل حازم ايمان103911271842060028

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم الجليل عبد ليث زينب103912241842093057

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيمجيد جليل الرسول عبد بنين103913241842084007

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيمهدي كشيش عبد سجى103914261842116049

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيكطفان داخل حسين براء103915241842118017

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمود كاظم عوده فاطمه103916241842120182

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيحمزه الحسن عبد محمد عفاف103917221842176011

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةاحيائيجياد هللا عبد نجم بتول103918241842154001

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيشلتاغ العباس عبد ادريس ياسمين103919241842114279

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمالح حشف كريم زينب103920221842157049

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيكاطع عبد سعد رقيه103921251842089022

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيفاضل حرب جبار حوراء103922221842413014

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيسوادي محسن عماد فاطمه103923231842109168

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم نده اكرام103924221842204013

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيمعبد غافل هدام زينة103925241842094071

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيداود خلي دهش فاطمه103926251842111038

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر شنان زهراء103927221842178052

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيهزاع خلف محمد زهراء103928281842065021
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التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيحسن احمد سالم ازهار103929231842089007

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيمحمد صالح هادي زهره103930281842080015

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيشخيره ابو جابر جميل نور103931241842152011

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبار حسن بتول103932241842118016

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيمشهول محمد علي بنين103933241842103012

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل عبد قاسم زينب103934241842102065

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيحسون لفته علي ليلى103935241842107094

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعجه عكلو الباسط عبد فاطمه103936221842185068

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد صالح حميد الهدى نور103937221842391058

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيعوده عباوي االمير عبد نرجس103938241842135034

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم جواد كاظم غفران103939241842131031

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم مهدي رقية103940241842119082

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه خلف رزاق ميناء103941241842111097

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيدخيل حسين ناصر رنين103942241842110030

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعلي موجد مجبل حوراء103943241842131010

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيناصر حاكم سلمان نور103944271842060220

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن عليوي رياض زينب103945241842220166

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد يحيى أياد زينه103946251842084371

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيحمد لفته رعد زينب103947241842106056

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيزغير كريم الحسين عبد سرى103948241842106072

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيراهي ظاهر هالل زهراء103949241842100037

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيشالل منصور عباس ضحى103950241842085054

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيصخيل نور عبد علي غدير103951241842149021

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيشواش حسين علي الهدى نور103952221842203106

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيمجيسر كاظم ماجد زينب103953221842163033

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد كامل مجيد زهراء103954241842121089

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسون غضب سلمان لمياء103955241842100066

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيكاطع فرهود حميد تمارا103956261842119013

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم الصاحب عبد ظافر زينب103957241842103055

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد بديوي قاسم زهراء103958241842120097

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين فرسان صبيح زهراء103959241842093045

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيخضر كاظم خضر زينب103960241842119108

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد حميد حمزه كوثر103961241842114232

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه جبر حامد فاطمه103962241842220233

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيابوذيه جابر رعد علياء103963231842119154

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمد ابودله سجاد زهراء103964271842058127

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسعيد ناجي حامد زهراء103965251842100270

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيجواد حسن سعد فاطمه103966241842114205

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيالسادة عبد رمضان حمزة زينب103967241842100038

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيطرير علوان عامر حنين103968241842102036

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم كريم ضرغام زهراء103969241842107044

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيهادي علي ثائر تبارك103970231842120027

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عبد طالب داليا103971241842124049

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزغير طعيمه مطشر سجى103972221842204074
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التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة622.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيراهي كطران عباس مروة103973241842100068

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد هاتف عقيل غدير103974241842124112

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد طعمه طالب زهراء103975271842071027

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيموسى عمران نبيل سلوان103976241842092024

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعوده نعيم حسن هدى103977241842220393

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم هادي صالح مصطفى103978241841018087

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيفجر كريم ناظم نور103979241842121211

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحرش غازي كاظم خديجه103980241842111031

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم خلف فراس فاطمة103981241842104063

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة675.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيحسن شالل مهلي بنين103982241842124029

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيشعيبث ذياب هللا عبد نور103983241842084052

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيجابر شنان ميثم فاضل103984241841006053

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم محمد جاسم مؤمل103985241841041044

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيفضاله غازي عقيل دعاء103986241842108036

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعباس حمزه حيدر حوراء103987241842141029

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعبد كامل حسين حوراء103988241842108034

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن موزان صابر الفقار ذو103989241841006023

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة669.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيصاحب محمد عمار ثرى103990241842108026

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيشون كطفان رحيم فاطمه103991241842119156

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة668.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحمادي كاظم حسين علي103992241841001178

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.8المتميزات ثانويةالديوانيةاحيائيوزني حمزه حسن زهراء103993241842084020

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة666.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيسلمان عزيز علي الحسين103994241841041007

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة665.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد رحيم نبأ103995251842062649

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحبيب محمد جاسم نصيف103996241841027145

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة664.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيظاهر حبيب علي معمر103997241841001299

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة662.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيعبدون رحيم خالد حسين103998231841044010

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيزنكاح الستار عبد حسين سرى103999231842087149

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة659.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد الزهره عبد الكاظم عبد علي104000241841006046

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.1للبنين االهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيدخيل صيهود رضا عمار104001241841037039

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيراعي جبار محمد رقيه104002251842170118

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيكزار عبيس محمد تكتم104003231842154020

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيهاشم محمد رياض آفاق104004241842169003

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة658.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعيدان عزيز عباس اسراء104005231842090006

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيكنبر حذيه حسين زينب104006241842106055

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمنصور حمزه فاضل زهراء104007231842090117

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي حمود فواز علي104008241841003121

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعيدان عبيس كاظم زينب104009231842145052

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيسلومي داود ماهر زهراء104010261842104047

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة656.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمجيد محمد جعفر فاطمه104011251842096221

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم مطلك العالي عبد عباس104012241841031019

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيديلي كاظم محمد عباس104013231841165025

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيد جياد علي رسل104014251842096079

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيصخيري ناهي عيدان امير104015241841064008

المجتمع صحة تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم احمد ناديه104016241842120203
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التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة670.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيخنجر كشيش مرسال حيدر104017291841003129

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات تونس اعداديةقار ذياحيائيمهوس شناوه احمد هدى104018221842106023

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة660.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيذياب حامد عزيز علي104019221841017048

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبود حنون يعقوب رؤى104020271842069036

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيزويد ضيدان نعيم ريسان104021221841077034

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمنشد الحسن عبد عواد أحمد104022221841039005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيسلمان رواك موسى مسلم104023291841002178

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين النصر اعداديةقار ذياحيائيعايد دخيل هادي االله عبد104024221841027016

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاطع سعيد فاهم علي104025251841031486

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيكاظم رزاق كركان فارس104026221841010088

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيفرهود محمد فاهم علي104027241841027102

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجوهر هادي حسن كاظم104028251841031539

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة645.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيعباس طعمه محمد احمد104029271841009012

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفهد كاظم عواد حسين104030221841002069

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حمزه صباح كاظم104031241841015070

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة644.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجبر محمد علي منار104032251842059442

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيراشد خريجان محسن حسين104033291841005037

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيكطوان شنان خشان شاكر104034241841013044

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيجبر عودة عادل مؤمل104035241841013083

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة643.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعباس فاضل عباس سجاد104036291841004058

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم الحسن عبد محمد وليد104037221841035204

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيغازي شعالن باسم مصطفى104038251841045094

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيموسى ماجد جواد محمد104039241841008100

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحمود وناس مطيع رعد104040241841028025

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبدالحسن محمدعلي هاشم علي104041251841007179

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعويش عطيه الخضر عبد حيدر104042221841002080

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيلفته لعيبي كامل اسراء104043221842143014

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيدرويش فرهود احمد علي104044251841044123

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر الرضا عبد علي104045251841044139

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيمطلك حسن عباس ايمن104046231841017015

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحمزه عوض الرضا عبد ميثم104047291841007226

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد حسن محمد زينب104048241842077049

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حمزه كريم مصطفى104049241841002095

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة641.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيراضي سوادي كريم قائد104050291841005085

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيمحسن كاظم سليم سرى104051241842077052

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة638.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيمحمد غضبان ريسان اسراء104052221842171002

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمحمد ريسان ذياب وسن104053221842165096

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيضيدان قدوري عماد رغد104054161842264003

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمشاي خضير حيدر بنين104055291842055018

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعيدان عبيد مالك كوثر104056231842081059

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمحسن هاشم ستار منار104057291842053080

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة634.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجبر زناد ثجيل اميره104058241842149002

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيحمود محمد كريم تبارك104059291842056021

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيغريب جبار حسين زهراء104060241842088015
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التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحتحوت غبن جفات سجى104061291842051162

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعاجل حوطي سالم نسرين104062291842065074

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيخيري يحيى بسام الهدى نور104063251842084613

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيسهر مصري نعيم اسيل104064291842056005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة631.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةبابلاحيائيمجباس صاحب الكريم عبد حنين104065231842219005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة630.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيطرفه جابر مالك نور104066241842149035

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيشياع عطيه حسين استبرق104067251842097002

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيجوده عجيل علي زينب104068241842088016

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجواد موسى جاسم فاطمة104069231842109154

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيعود كاظم لطيف طفوف104070261842107070

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيشهيد الحسن عبد علي اسماء104071271842057009

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجبر غافل كريم زينب104072291842053037

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيهاشم محيبس جبار زهراء104073221842185032

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعباس فيصل غازي اسراء104074291842051005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعاشور عجيل داخل زينب104075291842052150

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة626.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعطيه عبد الساده عبد سحر104076291842056056

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعمران جاسم عدنان ايات104077291842153012

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة624.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحزام ثجيل كامل اسيل104078291842051010

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيديوان الحسين عبد ناصر انوار104079241842110006

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيعطشان محمد هشام رند104080221842421027

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيسوادي حسين ياسر بنين104081291842071019

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطاحيائيشويل لطيف محسن جيهان104082261842133005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة623.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيغازي شاهي ابراهيم منار104083291842050129

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيمطر مجبل عيدان كوثر104084281842083031

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة621.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيحسون زغير حميد زهراء104085291842050071

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيحسين حسن عمر شهد104086211842141066

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة620.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيداخل هللا عبد طالب تقى104087221842103025

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيخضير سلمان خضير سارة104088231842117081

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيبدر حسن علي بشرى104089221842216002

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة619.0للبنات السرور اعداديةكربالءاحيائيعلي حسن مؤيد فهيمه104090271842066019

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيخلف اعطيه عبد سجى104091241842104047

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيلهمود فاضل صباح اروى104092291842052006

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة618.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعلي حسن صالح انوار104093231842109014

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيورد فالح واسط زينب104094241842119120

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيماضي عيال صالح زهراء104095241842123058

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن جاسم االمير عبد امنه104096241842118011

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيعلي محمد حسين عماد مريم104097291842085140

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيياسر خلف زيد مريم104098221842161072

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيالحسين عبد حنون خالد تبارك104099291842056019

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة617.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعسر تكليف عباس زهراء104100231842109085

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد عناد رحيم رسل104101241842118029

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةاحيائيغافل حسين كاظم موج104102241842097034

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيمكي كاظم اياد شهد104103241842093067

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم فضل فيصل حوراء104104241842114058
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التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيثجيل كامل خالد الهدى نور104105291842050136

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبار جاسم ناصر نرجس104106251842062660

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيعباس جبار ساجت شروق104107291842059016

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيجربوع عواد عيدان عذراء104108291842050113

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة616.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيهادي فياض قاسم عبير104109241842118074

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كاظم محمد دعاء104110241842102041

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع الكاظم عبد صبحي نبا104111241842119169

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحسين ناصر كاظم رواء104112291842054022

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالمحسن خضير احمد منار104113161842314016

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعواد عبود حسون شهد104114251842084417

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم دليمي حمزه رقيه104115241842124058

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيمشكور عبد جواد عهود104116241842100058

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيفرهود عبدهللا حاكم زينب104117241842080063

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيظاهر الحليم عبد حيدر منار104118231842109185

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحويش الحسين عبد محمد ورود104119251842070187

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعبد جمعه عادل الهدى نور104120221842102052

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيجالب حسن ظاهر منار104121241842110073

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيجابر محمد حاتم نبأ104122271842055193

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيجساب واوي اوداعه خديجه104123241842094029

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيمونس كاظم نجاح ايات104124221842393018

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيعويد كنيدح حسن زهراء104125221842165031

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيغازي محمد الحسن عبد بنين104126251842097017

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد مهدي شاكر عبير104127241842220213

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيزبار عليوي ياسين عذراء104128211842141077

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه بهلول احمد فرح104129241842111088

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبادي كاظم جواد انتظار104130241842220033

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة613.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمسير عكموش حيدر حنين104131251842097025

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد الزهره عبد الكاظم عبد ايات104132241842096008

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيدعوجي حمزه زاهر عال104133231842120113

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيفهد ثامر منصور زهراء104134221842183027

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد كاظم عامر زهراء104135291842052120

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات المروج ثانويةقار ذياحيائيزغير داغر الحسين عبد زهراء104136221842137008

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيحسن شريط صادق صابرين104137251842066027

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيشجر تعيب جبار زهراء104138221842141065

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيليلو حمزه الرسول عبد بنين104139241842110013

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيفجر حسين كريم ساره104140221842138030

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائينواد جاسم محمد زينب104141221842113125

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيحسن عايز الكريم عبد االء104142221842321074

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسون حمزه علي زينب104143251842122094

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيراشد جميل هللا عطا ود104144261842120170

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيبدح طريخم طالب مريم104145291842051216

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة611.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيموسى سلمان الرضا عبد سجى104146241842220378

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة كاظم محسن زينب104147241842121110

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كامل علي ازل104148241842123001
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التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد الحسين عبد نعيم مريم104149241842144058

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكريم راضي علي براء104150251842070028

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيعكل موجد الحسين عبد اديان104151291842055003

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة610.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيوداي حسين علي رحاب104152251842062195

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيزياد كريم حاتم هناء104153291842054059

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيمدلل كاطع عبادي تبارك104154291842056020

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيفاخر دافع جعفر زينب104155231842092084

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم سعد اسراء104156231842125004

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيشغناب مزعل فوزي دالل104157221842126014

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة609.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائييونس االمير عبد محسن نوران104158231842087265

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة608.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيمبرد عبد كاظم ايات104159241842149005

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة608.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد حيدر مريم104160251842096261

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة677.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعطشان غالي وسام ايالف104161291842053008

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة673.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائياعطيه منشد مطر عالء104162291841153157

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحمزة مدلول ناظم زينب104163291842054033

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة655.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمود عذاب صالح حيدر104164291841003125

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيحسون حمادي جاسم علي104165241841071032

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد كاظم رزاق دعاء104166291842052081

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيعطيوي هادي كريم فاطمة104167241842131034

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة653.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائياسماعيل محمد ثامر مصطفى104168251841052032

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيمنصور حسين صادق زهراء104169231842182005

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم االمير عبد اكرم حسين104170241841207072

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيالرحيم عبد رضا محمد جالل عبير104171251842087047

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عون عبد الستار عبد نرجس104172241842103086

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائياعبيد كاطع الكاظم عبد هللا خير104173291841153099

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيعلوان هللا عبد االمير عبد زينب104174271842076021

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي رزاق توفيق رسل104175251842100211

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبد صكبان علي رقية104176291842052100

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيساهي حسن حيدر زهراء104177231842142084

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه جاسم هادي زينب104178241842136026

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائياحمد غانم احمد علي104179241841038019

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعاجل صبري حسين حيدر104180291841003119

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة651.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةاحيائيجبح ريشان الكريم عبد مهيمن104181241841159021

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.2أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخليل محمد جواد الحسين عبد تبارك104182251842062126

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيجاسم فاضل حسن محمد104183251841200074

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيابراهيم نعمه زيد فرح104184251842062574

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذياحيائيمونس حسب بشير منار104185221842202016

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيحسين امين ناهي رضا محمد104186161841128016

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان هالل فليح هاجر104187241842114272

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمرهون جاسم علي عبد الهدى نور104188251842059475

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهادي عباس خضير ياسر104189251841031901

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيضهد صكبان علي حسين104190221841035052

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيمحمد خليف عبيد سجى104191221842118026

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة649.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيرزن سلمان خضر محمد104192221841081028
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المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.8للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيسعيد علكم احمد نرجس104193221842154130

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيغالي شهيب حميد سجاد104194221841010044

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمدان سالم عباس صفا104195161842152138

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم طالب مشتاق مصطفى104196271841005299

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمنير عبيد عماد حسين104197231841008051

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي مهدي عياد قبس104198161842165391

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائينايف علي اسماعيل ضي104199231842090193

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعجيل جبير حسين علي104200221841077054

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيالزهره عبد حاكم وليد مقتدى104201241841027140

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة647.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيسهر عباس محسن اسماء104202161842153003

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجلعوط ناجي حسين زهراء104203231842124032

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمسعود جوده محمد حيدر104204231841008063

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائيمحسن علي سمير العابدين زين104205241841204030

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسن فليح اخالص104206271842058008

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمعله فرحان عواد احمد104207271841002012

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة646.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيجبر الرضا عبد محمد والء104208251842070189

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة648.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيجابر حاتم عدي نوار104209231841067095

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن كريم قاسم محمد104210121841030153

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة639.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيمطلك محمود طارق رقيه104211211842136032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمخيف االمير عبد الحسين عبد سكينه104212231842088188

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة632.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحسين علي عبدالرحيم مينا104213231842144059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.4للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيابراهيم حسين شاكر مريم104214271842060182

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة612.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةاحيائيثجيل مساعد جاسم علي104215161841039022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة608.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيالرزاق عبد جواد عباس علي104216161841076020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة605.0للبنات الكفاح ثانويةبابلاحيائيصكبان رحيم رعد ازهار104217231842113001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة594.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيزياد عطية رسول مؤمل104218241841031027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلاحيائيعباس كاظم قصي محمد104219231841063018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيحسن علي حسن مرتضى104220251841030029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيمتعب دايش رحيم منن104221231842187013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيموجد صافي كريم زينب104222271842062081

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة510.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيمحمد عبيد حيدر ساره104223231842083021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة485.0للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيمهدي محمد جاسم حيدر104224231841021030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة474.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي كاظم عبد ماجد الزهراء فاطمة104225241842106081

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيجاسم كاوي محمد مالذ104226271842093048

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيحمود حسن محمد طيبه104227231842086058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيمحمد جمعه حسين هللا عبد104228271841009064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصكر حمود هاشم لبنى104229151842053086

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبيس موحان جاسم رسالن104230241842220113

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسون راشد صالح ابراهيم104231231841251003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد كاظم احمد104232271841011004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيشهاب محمد علي محمد104233231841003058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبود عبيس فاضل رغد104234231842271115

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيلفته جودي فارس عبير104235231842103033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيمزعل محمد كاظم فاطمه104236231842149026
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيعبيس كاظم علي نور104237241842117116

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد وهاب علي محمد104238271841005257

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيعراك سلطان عصام مروه104239231842139040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد جاسم محمد زهراء104240251842096121

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبد مهدي فاضل زهراء104241231842087109

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعباس فاضل عالء زهراء104242231842118020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسن محمد يوسف حسن رقيه104243231842092057

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيجواد فاضل محمد امير104244231841041002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيفاضل اسماعيل فيصل عذراء104245241842077059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي حسين عدنان حسين104246291741003059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعباس حمزه غانم بنين104247231842092031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجابر الحسين عبد الكريم عبد براء104248231842124007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجواد الجبار عبد عامر محمد104249231841047090

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائياسماعيل االمير عبد سعد الدين صدر104250231841002093

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائينايف كاظم موفق زهراء104251231842081032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيحمزه حبيب ثامر زهراء104252231842088116

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحسين ناصر كريم بهاء104253231841032016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعباس خضير عباس شهد104254231842117096

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيصادق تقي نبيل زهراء104255251842087035

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلاحيائيحمزه هللا عبد حيدر حمزه104256231841280013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصاحب كاظم محسن منتظر104257291841003318

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0المختلطة المدائن ثانويةبابلاحيائيحسن كاظم عليوي حسن104258231841184003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيعلي عبد هاشم حبيب سجاد104259231841074009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيمحمد راضي حاتم حسين104260231841257032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين كاظم جاسم ابراهيم104261251841031013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجبار رزاق الحسن عبد وسن104262251842170366

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعباس الرزاق عبد جعفر فاطمه104263231842090214

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيعباس محسن لفته عالء104264251841151074

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسين غضبان الحسن عبد نور104265231842090273

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعبود هاشم احمد صادق104266231841251108

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجاسم هادي محمد نبأ104267231842087241

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيمهدي االمير عبد ناهل نورهان104268231842091051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعلي زاير رزاق رواء104269271842161016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيطريخ الحمزه عبد احمد حيدر104270231841012036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين االهلية العراق ثانويةبابلاحيائيكاظم فضيل عدنان علي104271231841062004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيجبر هللا عبد محمد مقتدى104272231841002200

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيالكاظم عبد كفاح فيصل سلوى104273231842090171

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيعلوان كاظم طالب كرار104274231841033080

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم فليح سعيد دانيه104275251842170093

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعبيد عباس ارشد فاطمه104276231842111047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع هليل محمد الدين سيف104277241841203075

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيمزعل جواد احمد نورس104278231842124073

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلاحيائيحسين خضير رسول سراب104279231842208004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائينصيف الحسين عبد رسول زينب104280231842092086

2889 من 2370 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيسلمان جهاد حسين كلثوم104281231842143028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان ابنيان كريم محمد104282241841003178

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعليوي تومان صادق ياسمين104283231842101039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلاحيائيحسون غني طالب ابراهيم104284231841165001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيخضير كاظم جاسم محمود104285271841150111

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيعبيس محمد حمزة وليد104286231841176015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيموسى فخري رضا محمد هبه104287271742093088

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكاظم حامد سعد يوسف104288231841257140

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعباس االمير عبد صادق محمد104289231841005147

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد هادي محمد104290231841177015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيابراهيم خليل عبدالحمزه رقيه104291271842093019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن حيدر كرار104292231841033078

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيرشيد حسين مسلم عقيل104293231841173062

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيحسن هادي صالح مهند104294231841013064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيكاظم حامد احمد فاطمه104295231842114072

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين علي حسين مرتضى104296231841251206

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبد مجبل سالم الحوراء104297231842087017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائينصار عبيد قاسم هدى104298231842115127

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيصالح حساني جواد علي104299231841040028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبد علي رحيم غسق104300231842088232

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االبرار ثانويةبابلاحيائيعبيس كاظم سهيل حسين104301231841059015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيابراهيم فرفري حمزه حسين104302231841014018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيخليل غني فراس نور104303231842087260

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلوان حسن سالم علياء104304231842090200

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيجعفر جليل عقيل الزهراء فاطمة104305231842117110

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس عادل مالك104306231842114092

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد كريم حاتم104307231841060020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد عدنان علي104308241841021026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيفرج حارث كاظم كرار104309231841252122

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهاني مكي سرمد منيه104310231842088301

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعطية غازي كاظم حسين104311231741017043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيحسين جاسم موسى علي محمد104312271841009131

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيظاهر كريم جالوي فاطمه104313231742109190

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيحسين دحام رياض بشائر104314231842168002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيكامل محي جمال فاطمه104315231842142151

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيخضير حسن فاضل تبارك104316231842149004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيصايل جرو علي هديل104317231842080086

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيكاظم علي رحيم رقيه104318231842092058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيمحمود ناجي قاسم محمد104319231841257122

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0الخارجياتبابلاحيائيالمحسن عبد علي محسن ضي104320231842401026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكريم غني مجيد حوراء104321231842271088

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيهاشم طه علي نور104322231842082051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين البشائر ثانويةبابلاحيائيابراهيم ناجي علي هشام104323231841028022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيكاظم علي حسين مصطفى104324271841153069

2889 من 2371 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيخضير عبيس سامي فاطمه104325231842098085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد علي غانم آيات104326231842127006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيابراهيم محيسن جاسم امير104327231841251028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيعذاب خضير محمد نرمين104328231742164051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائياحمد هادي حسن محمد104329251841151110

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعوده كريم عوده اسراء104330251742053006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيعلوان عباس الكريم عبد زينب104331231842103023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيهادي حمزه صاحب فاطمه104332231842130041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائياليمه عبد دوهان حسين بنين104333251842170051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيحميدي محمد جاسم حسين104334231841252029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيبردان حسين مظفر مريم104335241842134087

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيعيدان حاتم نظام علياء104336231742123043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيعلوان احمد طه فاطمه104337231842126060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبر رحم صادق الفقار ذو104338111841039015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيمحيبس عبد عباس محمد104339251741007220

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيصكبان عيدان عبيس مثنى104340231841257105

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيناصر علي حسين مريم104341231842105034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيسلمان موسى طعمه زينب104342231842092087

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسلطان كاظم محمد شهد104343231842271199

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيشنو عبيد حيدر زهراء104344231842142085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيحسين الهادي عبد حسين علي104345231841032051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيخليف كاظم حسين جعفر104346261841205004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيدخيل عبدالزهره كاظم علي104347231841069021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيدهش مهدي هللا عبد حيدر104348231841040016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد الرزاق عبد سليم سيف104349221841307056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعربيد فارس قاسم هللا عبد104350231841251118

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيسعيد محمد كاظم رقية104351231842109069

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيبشير عبد محمد شهد104352231842121050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعمران موسى عمران علي104353231841017115

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائينعمه عزيز سعود علي104354231841033064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكاظم عبيد ناظم محمد104355231841257123

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد حامد ختام104356231842103013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيكاظم احمد عقيل مسلم104357271841007090

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلاحيائيياس ناجي عامر فاطمه104358231842150016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيكيطان بشن حسين ختام104359251742082013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيكاظم جبر سعد محمد104360231841013049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيطوبيا شاكر ماهر اشرف104361221841014001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجيد هللا عبد السالم عبد سماح104362151842044085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيجبار حسين عبدالكريم مرتضى104363231741010055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعبد حسن احمد علي104364231841014050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيكريدي جاسم ميثم محمد104365231841049040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيردام الخضر عبد عماد طارق104366231841072006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيكريم حسن اياد حسنين104367231841177004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحميد مجيد مهند هدير104368231842271320
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيكوكز شاكر ليث مصطفى104369271841020060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعباس ماشي غانم ميس104370271742058243

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةالدين صالحاحيائيصالح يونس تحسين اسراء104371181842231002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الجهاد اعداديةبابلاحيائيرؤوف بهيج حنين مرتضى104372231841004045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيزياد كشيمش نزار منتظر104373231841065028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيعلي عبد هاشم احمد مصطفى104374231841054114

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعلوش شوكت ميثم زهراء104375231842271136

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيكاظم جبار منصور مصطفى104376231841038100

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيذهيب نعمه كريم عقيله104377251842170221

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبود هادي احمد زهراء104378231842087094

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعبيس الساده عبد كاظم حسين104379231841169023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيمحمد عون عبد علي بارق104380231841172008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيعبيس بريو حاكم امير104381231841206002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيعطية عبد علي حسن104382231841067023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيشداد خضير فاضل منتظر104383231841012135

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيسلمان محمد كاظم زينب104384231842124042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائياصفير دويج جاسم مصطفى104385231841257129

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعودة جاسم حيدر حوراء104386231842119057

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيكاظم جواد اسماعيل محمد104387231841024039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيخليف حرامي عيسى عبدهللا104388231841033050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيمحسن مسلم رسول بتول104389231742123011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيحمزه حسن فالح مصطفى104390231741066025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيهادي احمد حيدر هبة104391231742086091

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيعبيس خضير عباس مرتضى104392231841051094

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيشاهر عالي حسين منصور104393231841209024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيعداي عبودي تيمول حسين104394251841048014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيمجباس عبدالكاظم عالء جواد104395231741049005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيحسن نوري سماح شاهيناز104396231842092104

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيجياد الكريم عبد حسام مصطفى104397231841012130

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيكاظم برزان حامد احمد104398231741034004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد مزيان قاسم حنين104399271842062037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس شهيد نهاد مرتضى104400131841022126

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيسبع ضاري حسن صالح104401231741181022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيحمزة جريان شاكر احمد104402231741074002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيثامر طه حيدر طه104403231741033043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيموسى بدر مالك ياسر104404231841054124

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيعبيس شهيد كاظم محمد104405231841187018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيكريم ناصر احمد العابدين زين104406271841150052

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيهللا عبد حسين نهاد ختام104407231842105008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيكعيد محمود زاهر حسين104408231841251060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيرسن جياد حمدان ماجد104409291741026032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيسلمان الحسين عبد عالء علي104410231841012082

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين عبدهللا حيدر علي104411231741017104

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعباس علي حيدر كرار104412231741003061
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيياس هللا عبد علوي زينب104413231842126043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيكاظم جواد محسن احمد104414231741012005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيخفي عطشان علوان حسين104415221851023010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد حسين محمد عصام سالي104416271852071021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبيس فاضل سعيد حسن104417251851044046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيجعاز محمد باسم حسين104418231851046008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة488.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيمحمد هللا عبد محي علي104419231851177005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة479.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد عقيل نبأ104420231852120035

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيمحمد عبدالرزاق حامد مريم104421231852144029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيمحمد علي اسماعيل علي104422271851014065

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيالحسن عبد فرحان فارس محمد104423251851153139

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيسبتي عوده علي محمد104424231851020089

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيمنهل الحسن عبد محمد علي104425231851030016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيالحسين عبد طارق رياض رضا104426231851029012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيمكي صادق جعفر تبارك104427231852088015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيشبيب حسين علي احمد104428271851153005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيكاظم هادي سالم مها104429231852271073

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجسوب حمود حسن اكرم104430251851010008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقينذير حمزه سعيد محمد104431241851208024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيجاسم عبيس محمد الزهراء104432231852090003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعناد حسين رسول ايمان104433231852114007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيحسين عبيس طاهر احمد104434231851014004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقينور هادي صالح مؤمل104435271851014084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعواد نزال غازي حازم104436221851307034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيالعباس عبد حسين محمد حمزه104437231851164009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم محمد وسام104438231851183068

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم جبار احمد104439231851032001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيحسن حمود هللا عبد علي104440231851004056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيحسن علي عبد ثامر حسن104441271851150038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيصكر عويد عينون ايوب104442291851025016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيخلف جبر طالب بهاء104443271851007016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم محمد صباح باقر محمد104444271851014088

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.4للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيجواد حمزة علي سالم104445231851021025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيعلوان حسين موسى سجاد104446231851067048

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحسون االمير عبد فليح ايمان104447231852271009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيماصخ عبد محمد مصطفى104448231751003106

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد محسن مهدي بالسم104449231852086006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد علي حسين احمد104450251851113001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيعبيد نجم ستار كرار104451271851013121

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيمنصور حسين حسن اية104452231852117003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيصبر ناصر سعود ياسر104453231851002127

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيفعل تومان حسن علي104454271851010054

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيمهدي عبد اسماعيل علي104455231851046022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعبدالكاظم هادي عبدالكاظم مصطفى104456231851042072
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيمهيدي عبادي فرحان مصطفى104457231851205022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيكاظم صاحب ثامر محمد104458251851012104

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمشكور شاطي شهيد محمد104459271751002172

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيشاهين شدهان عبد محمد104460261851033056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.6للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيخضير الساده عبد حسين نور104461231852096041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.1للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحسين ناصر ابراهيم ناصر104462231851021049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحاجم حسن علي الحسن104463231851067009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيحميد عباس عامر شهد104464231852092061

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيالرضا عبد فاضل عامر الزهراء فاطمه104465231852271060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيعزيز الرزاق عبد ماجد فاطمه104466271852092015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم ضياء ميسم104467231852149018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحمزه مرزه حمزه فاطمه104468271852063092

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعبيد مهدي صالح زمن104469231852100023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيحسين عباس محمد زينب104470231852111019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيمحمد جاسم خالد غصون104471271852085010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحسين كاظم جواد جبار104472231851032008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0المختلطة الغزالي ثانويةبابلتطبيقيمنسي هالل حسين مصطفى104473231851186041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيفليح حسن فالح الفقار ذو104474231851251108

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيحسين الكاظم عبد فاضل محمد104475231851173044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعمران حمزه حيدر زهراء104476231852271028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد حسين االمير عبد مصطفى104477231851013058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيمغير علوان كاظم احمد104478231851006005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحمادي جاسم حافظ سجاد104479231851006032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن جبر محسن كاظم104480221851096050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمهدي صالح سليم صادق محمد104481251851200059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيكزار كاظم صادق افتخار104482231852088006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقينجم الحسن عبد علي سيف104483231851003053

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات الرفل ثانويةكربالءتطبيقيعيسى مرزه اياد ايات104484271852085002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي مهدي صالح االء104485161752176007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد سامي علي104486231851067068

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيراضي حمزه كريم قاسم104487231851252042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيحمود كاظم كريم حوراء104488231852144009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون الحسين عبد سامي علي104489241851029040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيعلوان حسين علي ديانا104490231852112006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعبيد الهادي عبد محمد الكريم عبد104491231851008044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيهادي خزعل حيدر يحيى104492271851036101

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين علي عبد حسين ثريا104493241852120010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم مكصد علي احمد104494231851067006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيجمعه عباس الهادي عبد مثنى104495231851038056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيموسى حسين محمد رسول بنين104496231852100010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيمحمد طالب صفاء سجاد104497231851018019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعلي حميد حيدر امير104498231851002015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحوان كاظم ستار جعفر104499231851006011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيفرهود حسين علي فاطمه104500231852081029
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيمحسن الكاظم عبد صالح مرتضى104501231851008084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعطيه كاظم عباس محمد104502231851033066

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيعمران محمد سالم فرقان104503231851013046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعكرب عبيد علي سجاد104504231851020042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيشاهر الساده عبد حيدر وسن104505271852070029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير حسين علي104506271851009056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيعبد صاحب جبار آيات104507231852109001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيالعباس عبد جواد هادي زهراء104508231852109032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيجريمط عمران كريم محمد104509231851005049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعطيه كاظم زكي تقي104510231851033010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيطاهر حسين قاسم حسين104511231851009018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد صاحب الرسول عبد علي104512231851007052

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات االفاق ثانويةبابلتطبيقيجياد حامد حسين حوراء104513231852144008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيالكريم عبد غانم باسم هدى104514231852123034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيمعين مجبل علي مينه104515231852088051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحسن جبر حاكم مصطفى104516231851007093

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلتطبيقيكزار منسي حسن سارة104517231852140010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيناصر علوان محمود صفا104518231852126027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيالعباس عبد حسين ناصر عباس104519231851252023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيحسين محمد غازي حيدر ضي104520231852098045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيمحمد شاكر جاسم اسماء104521231752120003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جبر حسن سجى104522231852086036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمشير عيدان عادل طيبه104523231852086042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيخضير عادل لطفي علي104524231851072008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيحميد يوسف حسن محمد104525231851046031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيعبد جبر زيد عبد هيام104526271852097014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم الحميد عبد ابراهيم104527161851140001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيكاظم علي احمد علي104528271851010049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيضاري حسين رعد احمد104529231851181003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةبابلتطبيقيعويد علي الحسن عبد احمد104530231851260003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيعبود كنو حسن غيث104531231851252039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيحسين امين احمد صبا104532231752103019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلتطبيقيحسن صبري كريم عباس104533231851183034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم غالب اكرم ياسر104534231851020116

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيعبد كاظم حسن مالك104535231851038055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيكاظم بطاح داخل كرار104536231851055013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيعلي حمزه علي قمر104537231852100048

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة سبأ ثانويةبابلتطبيقيراضي عبدالعظيم عماد احمد104538231751191001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيمحيبس عبد عقيل مسلم104539231851182028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيعكال زيد بدر احمد104540231851201001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيعوده كاظم نعمان زهراء104541231852168008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيتفاك سلمان لفته حسنين104542161851047025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيعباس عون عبد صادق غدير104543231852271055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيحسين الحكيم عبد نعيم كاظم104544231851028012
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الخالدية اعداديةاالنبارتطبيقيمنسي عبدهللا عبدالسالم مصطفى104545191751007032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيعبود لفته كريم محمد104546231851044041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلتطبيقيمحمد عباس حيدر كرار104547231851041024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيكظوم حميد قاسم علي104548231851040036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس هزاع شالل حنان104549111852076012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيفزع فهد بالسم عصام104550231851012030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلتطبيقيجاسم حياوي ماجد مالك104551231852133008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيكاظم علي رياض منير104552271851154180

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجادر عباس كريم حاتم104553271851002041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلتطبيقيخلخال لطيف ستار سالي104554231752133008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيخليف غازي ماجد استبرق104555231852142001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيمجيد علي نهاد أمير104556271851014001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيعلوان كاظم احمد حسنين104557231851067024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد ظاهر كاظم احمد104558231851251039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسن شهيد نضال أمين104559231851251014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيرمضان مجيد حمزة هللا عبد104560231851252024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيمحمد هادي نهاد صابرين104561231852127045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيشاكر حسن سالم حسن104562231851003020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيسلمان ابراهيم يوسف هبه104563231852078059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيخضير رسول سعد رسول104564231851043017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيالعباس عبد عبيد هادي خمائل104565231852098014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعبد سلمان مهدي ديانا104566271852160047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيرفش كاظم مثنى علي104567271851014074

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد جبار علي اسراء104568101852110003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد عبيد جبار زينب104569231852143013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيعبيد طاغوت احسان علي104570231851040032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيمحمود هادي علي بنين104571231852124008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيطعان عباس حامد حوراء104572271852088028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيحمود جابر ستار مهيمن104573271851023018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيحركان محمد سالم سعد104574231851255017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح احمد كلثوم104575161852274016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيكاظم فاضل عباس رسل104576251852059109

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلتطبيقيمهدي علي عبد ميثم ليلى104577231852142048

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعويد كاظم عيسى حسين104578231851033026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيشريف خضر مؤيد سجاد104579231851020043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيخليل عبد عدنان محمد104580271851004069

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حميد ماجد محمد104581271851024076

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيمطشر مكي سالم داود104582221851004024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيحساني دحدوح طالب هدى104583231852103030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيمحارب الحسن عبد االمير عبد احمد104584161851357025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلتطبيقيشاهين صبار حيدر عباس104585231851162012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيحسين سماوي علي عبد فرح104586231852121033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحيسن شهاد صاحب بنين104587241852080008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيخشان كاظم حمزه الرحمن عبد104588231851016015

2889 من 2377 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيكاظم كامل محمد ايات104589231852090005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيشاكر محسن ثائر مرتضى104590231851067097

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلتطبيقيعلي محمد ناجي محمد104591231851005050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيرشيد حميد علي محمد104592281851008112

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيعبود كاظم عباس حسن104593231851033020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيمزعل محمد حيدر اسماعيل104594231851251043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيعمران حمزه عمران مريم104595231852107026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيصالح جواد نعمه نريمان104596231852134030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد وفر نعمه منتظر104597231851013065

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقيمتعب فرحان حازم حسين104598271751023007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيعبد علي حبيب علي104599231751163015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيمراد علوان حسين مها104600231852102034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيشعالن طعمه سعيد زينب104601241852114050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيرشيد حسن سعدي مصطفى104602231851043042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيجعفر شهيد حيدر حوراء104603231852092023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيعباس بحر محمد منتظر104604231851173054

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم محمد زينب104605231852105020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيحسين عبدالكاظم حيدر هاجر104606231852101032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيالواحد عبد فاضل فراس سجاد104607231851004039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين البشائر ثانويةبابلتطبيقيكاطع تايه علي زيد104608231851028009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيعبود نجم حسين حمزه104609231751204006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيعطار العباس عبد حسن زيد104610231851040019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعلي محمد عباس سعد سجى104611231852108025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيمحيسن فرحان محمد جاسم104612251851111009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقينادم حسين سليم حسين104613281851018016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيكحط سكر حامد حسين104614221751068010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيشخير داخل ناظم زينب104615231852098037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيثجيل منشد كريم غيداء104616221852178010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيسعد نعمة مسلم نعمة104617231751061042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيوداي جاسم تكليف هيثم104618231851168028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيمصيخ سطاي كاظم جواد104619231851256012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيمحيسن تركي قاسم مصطفى104620231851163022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيخنياب الكاظم عبد عباس انور104621231851205005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الخلود ثانويةبابلتطبيقيجبر جدوع هللا عبد غفران104622231852137009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيجاسم كاظم علي نور104623231852127058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيشهاب غازي محمد منتظر104624231851018046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيحسين محمد باسم فاطمه104625231852100042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيهالل فخري شهيد كرار104626231851020070

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلتطبيقيبلعوط جواد كاظم امجد104627231851038010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيرفيق حميد احسان سندس104628231852108028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيعليوي عيدان محمد قاسم104629231851044028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم جواد حامد رغد104630231852092033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعسكر عباس سعيد علي104631231851251189

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيصالح هادي جواد محمد مجتبى104632271851015063

2889 من 2378 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيمزهر الساده عبد كاظم زهراء104633271852054011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيفنوري جبير رحم امين104634271851013024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيناصر قاسم حسين حوراء104635161852152018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد حميد رائد محمد104636161851140094

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقينجم محمد االمير عبد محمد104637161851049133

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد صباح يوسف104638101851021017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيمصطفى شريف عامر امير104639271851010009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيجواد جبار قاسم غدير104640231852153018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيبريس كاظم طه هللا عبد104641231851181041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيالكاظم عبد جواد ناظم رغد104642231852271021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة البيادر ثانويةبابلتطبيقيوصخ حسين راضي محمد104643231851224033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيابراهيم خليل فالح يقين104644231852115041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي حمد علي كاظم104645161851352167

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيحمود سلمان جبار ايات104646271852081002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جودي الكريم عبد شهد104647161852196007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقينعيم علي فرهود منتظر104648161851029031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيحسين محمد محي مرتضى104649231851173051

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةبابلتطبيقيابراهيم أحيمد عذاب جعفر104650231851260007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيناصر عباده عايد علي104651231851014034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيناصر عبدالحسن حيدر علي104652231751017055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيجعفر عليوي محمد احمد104653231851007003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيشاهين كاظم جبار سجاد104654291851003103

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيسلمان جبر حسن علي104655231851069037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين االهلية العراق ثانويةبابلتطبيقيبطاح محمد جاسم رشوان104656231851062002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيفرحان حميدي حسن محمد104657241851009047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيشاكر علي محمد جواد حسين104658231851020023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعبود كاظم محمد حوراء104659271852063033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيجميل عابد نجم آيه104660111852072002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المدى اعداديةكربالءتطبيقيهزاع حسين محمد مرتضى104661271851026012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيكريم حسن الباري عبد علي104662271851032038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيفيصل االمام عبد حسن محمد104663161851112053

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد حاتم صالح محمد104664161851090043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيمهدي العباس عبد علي حيدر104665271851003025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيجبر الحسين عبد جبار محمد104666161851033095

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيعمران محمد رائد نور104667231852141015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيمحمد ابراهيم اسماعيل مؤمل104668231851040041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحمود عناد محمد يوسف104669231851067119

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيالسادة عبد حسين جليل فاطمه104670231852089032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيعبد عبعوب حيدر شمس104671231852108029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيراضي عذاب كاظم زينب104672231852078032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيلفتة قاسم خيري محمد104673281751021074

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد هاشم كريم علي104674131851009037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيعيدان كاطع عدي نرجس104675221852141023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعروج سالم طارق زيد104676231751008027

2889 من 2379 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمهنا جسوم الرضا عبد محمد104677161851363169

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيمهدي مريح حسون اميره104678231852121009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلتطبيقيعبيس ابراهيم مصعب هللا عبد104679231851252026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة االخالص ثانويةبابلتطبيقيعبيد سعدون عباس مصطفى104680231851221008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيداغر مطلب مكي هللا عبد104681231851204011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيحمزه حسن صالح سليمان104682231851033039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلتطبيقيخليل اسماعيل حيدر اسامة104683311851063002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيزيدان هاني علي حسين104684231851007021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيناصر هللا عبد صباح ألق104685231752127002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيعبيد هادي جبار علي104686231751180008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هادي علي محمد هادي104687161751131084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيسلوم هبل مهدي صالح104688291751100083

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسين صادق حسين علي104689271851002141

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسن عزيز زينب104690161852227025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيزعماك غضبان داخل محمد104691221851310137

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيصاحب الزهره عبد حيدر االء104692271852064014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الجنائن ثانويةبابلتطبيقيعبد حبيب يوسف زهراء104693231852102012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيشباط عبدزيد صادق ايات104694271852059011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيفرمان الحسين عبد راشد صابرين104695231752098045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جهاد مجبل حيدر104696271851037011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب لفتة حسين ليث104697161851090041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيسلمان حسين سعد منتظر104698271851010113

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيعبود كريم سرحان الستار عبد104699231851257031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحسين كريم علي طيف104700231851007042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيكاظم جواد هللا عبد نور104701271852089046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0الخارجيونكربالءتطبيقيحسين باقر محمد رزاق كرار104702271851400013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيحسن هاشم علي الحسن ابو104703281751009001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيخشان نعمه جميل حسن104704271851002046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عبد علي زهراء104705271852063054

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجواد جياد سالم شهد104706271852058110

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقينعمة خلف احمد هاله104707161852209060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيشبوط خلف الكريم عبد تقى104708161852184026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيهاشم زيد عبد محمد حيدر104709271851001042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيكريدي حسن الجبار عبد احمد104710271851014004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيهللا رحمة راهي جاسم يوسف104711271851014119

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيمصطفى موسى قمر استبرق104712231852123003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلتطبيقيضعيف شهيد عالوي مسلم104713231851168022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيناجي عبود حيدر نبأ104714231852098062

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيابراهيم عطية نعمة هبة104715231852205017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم علوان حسن علي104716291851004122

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطتطبيقيعيدان طالل مهدي حسين104717261851208008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيرحيمه مجيد موسى كرار104718221751001108

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0المختلطة الفالح ثانويةبابلتطبيقيموسى ابراهيم سامي احمد104719231751198002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيحمود مشرف عاصي خالد104720221851300072

2889 من 2380 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيكاظم محمد جاسم نغم104721271852070023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد الحسين عبد علي سيف104722271851154085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيشخير حسين ناصر عالء104723271851154107

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيعلي عطوان عالء ضي104724271852071026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات العرب شط اعداديةبابلتطبيقيحسن كاظم عقيل نور104725231852124050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات دجلة ثانويةبابلتطبيقيعبيد حسين رضا فاطمه104726231752107029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجاهل شريف محمد مصطفى104727221851030042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةالبصرةتطبيقيعاشور جواد هيثم سيف104728161851134006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيسعود حمزه فاضل احمد104729231851033005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات ميسلون اعداديةبابلتطبيقيجوبان صبر عامر نرجس104730231852080062

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعران كاظم حازم علي104731271851030054

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات السلوى ثانويةكربالءتطبيقينور كحط سمير منار104732271852084011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي عبيد الكريم عبد علي104733111851023025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيمهاوش سلمان سعود العزيز عبد104734221851306058

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيمونس نعيم حسين حسن104735221851310038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيهاشم عليوي الفتاح عبد محمد104736271851019084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيصكبان علي كريم علي104737221851022068

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيفدعم صاحي شناوه محمد104738221851053047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيناصر خلف ميثم ايات104739161852207005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيمفضي حسين قاسم علي104740161851371202

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيحمزه كاظم جاسم مريم104741231852121040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيمحمد رسن وليد ياسر104742231851019080

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلتطبيقيراهي سدخان غانم باقر104743231851257011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيهاني عليوي محسن احمد104744231851204002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة الفجر اعداديةبابلتطبيقيمجبل عبيد حسين انور104745231851173006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيطايس عباس ادخيل علي104746231851027027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم حسين علي104747231851067061

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعطيه زيد عبد يحيى علي104748231851006056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيحمزه زغير هادي بنين104749251852089005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعطية حسين عادل انور104750251851122023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد علي قصي فواز104751161751049134

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي محسن مهدي نشوان104752111751151041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحمزه راضي ثامر زهراء104753231752090015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيتطبيقيحطاب محمد قاسم عباس104754221851067053

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.2للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيدهيم محسن خالد علي مهند104755231851021047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكتطبيقيمرتضى الحسين عبد زيدان احسان104756331851070003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيشهد رزاق مهند علي104757221851019047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيمرزوق جبار قاسم مها104758271852062075

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيخضير مهدي علي نور104759231851251284

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيسلمان هاشم علي امير104760231851017010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعباس محسن الحكيم عبد اسماء104761231852131007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيفضاله علي محمد جاسم104762161851033015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحمزه كاظم عقيل محمد104763231751007070

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيعبد حمزة نجاح احمد104764291851025009

2889 من 2381 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيعلي جبار هالل اسعد104765261851202013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيبوري هليل سليم حيدر104766261851204008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيخضير فاضل محمد عبدهللا104767231851051062

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيسدخان جويد مهيدي اسراء104768221752106008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيمزهر حسين مؤيد عباس104769241751015047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعباس جبار ستار الزهراء104770231752114003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار رزاق كريم حاتم104771221851311035

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيالحسين عبد طاهر غني فاطمه104772221852171040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات قوينلي قره ثانويةنينوىتطبيقيحسين شاهوار صادق سلوى104773171852308011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيخليل عبيد فرحان ذوالفقار104774231751014015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيساجت جبر علي مرتضى104775221851382056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجاسم دخيل خضير منتظر104776271851002252

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيغالي كاظم علي حسين104777271851045019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيكاطع كاظم الرحمن عبد مصطفى104778271851030088

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية العلوم نهر ثانويةالبصرةتطبيقيحسين االمير عبد طه علي محمد104779161851390017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةبابلتطبيقيكاظم الزهره عبد كاظم محمد104780231851280020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيكاظم عبيد منير ليلى104781231852100049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيهندي هللا عبد ناصر زينب104782231852087028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيلفته جبار الزهره عبد زهراء104783281852050031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي فهد جواد هللا عبد104784241851203186

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيغيالن جاسم محمد غدير104785281852190033

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صالح ناصر حوراء104786161752267005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيثامر احمد كريم ختام104787251752122023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار حميدي حميد مصطفى104788221851300198

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيعواد صباح عدنان السالم عبد104789231851255022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد طارق الدين عالء هللا عبد104790161851089118

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمسرهد صافي عبود سيف104791271851007047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيداود عباس حسن علي104792271851010055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيعلوان مزهر محي جعفر104793231851256011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيسالم ابراهيم صادق جعفر104794221751063008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيعبيس عبيد سليم رانيه104795231852081012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد راهي مهدي احمد104796241851010009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبريج زعيبل رسن حمزه104797221751028039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير عبد بنين104798271752088021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيموسى حسين هللا عبد ضياء104799271751005059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيعبدالحسين كاظم عالء سجاد104800231751046019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحسن عبيد عالء زينب104801271852088046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيجواد يحيى فاضل عالء104802271851154106

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحمزه الحسين عبد حيدر سجاد104803271851002097

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد المهدي عبد لؤي علي104804271851005050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيحسين كاظم محمد كاظم104805231851018036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيابراهيم عبد رياض نور104806231752086057

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيطراد ابراهيم ميثم علي104807231851030017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيعلوان حسين طارق زهراء104808231852095006

2889 من 2382 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب الدين بهاء احمد104809161751060005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيحسن جواد صادق علي104810271751019047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيكزار جاسم نصيف قاسم104811231751202009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيشغينب سايل خضير علي104812291851004127

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيعبود فرحان هادي حوراء104813271852092007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيعبد صاحب هادي حسين104814271851008031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد كامل ستار علي104815271851036048

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيكمال الحميد عبد امجد مصطفى104816231851251262

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيسويد جابر ستار حيدر104817221851007018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسن سيد شرهان امين104818281851151068

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيحمود جابر فاضل طه104819231851032036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيعلون احمد عماد ادهم104820231851011004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيعلي محمد جاسم اسعد مؤمل104821231851067084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمحمد هاشم صاحب شولير104822231852086040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيدرج حمادي تركي حنين104823101852110019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيرسن حلبوت شاكر هادي104824161851355310

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيجبر عبادي حازم سجاد104825271851150076

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيوادي هراب نعيم نور104826221752155036

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيهاني دوشان حامد كرار104827221851307149

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيبرع سلمان رحم افراح104828221852172005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيناصر كامل عامر احمد104829231851251031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين  (ع) العابدين زين ثانويةالبصرةتطبيقيثامر صدام كريم علي104830161851104006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيفيصل منعم شاكر كرار104831231851201014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيصبر رسن رياض علي104832161851034083

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيكاظم محمد جاسم زينب104833231852127034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيحمزة حناوي عمران محمد104834231851027045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيحمزه حلبوص عباس ياسر104835231851020117

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيموسى محسن نجاح علي104836231851007060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيكاظم عزيز حميد اديان104837231852086001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيسبتي عوده علي سجى104838231852108026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيجويعد عبد محسن زهراء104839231852086029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد حسين سامي محمد104840251851205110

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيظاهر ابراهيم محمود مصطفى104841111851400017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيجاسم حميد عالء حسين104842231751042013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالرحيم عبد الرضا عبد الحسين عبد تبارك104843271752056026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيحميد حسن حسين مرتضى104844231751206016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيعزيز عوض واثق حسين104845221851078006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيعبد هادي ليث آمنه104846271852089002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيهادي خضير ياس سماهر104847271852087042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلتطبيقيغالب اللطيف عبد فرات فاطمه104848231852123024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيهواس جاسم عبد طيف104849231851206012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلتطبيقيجاسم عبداالمير اخاء حسين104850231751036008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد جابر توفيق ايهاب104851241851039008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيحسين علي حسين مصطفى104852231851072011
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيمسلم محمد حمزه محمد104853231851054083

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيمحمد صالح عوده الدين طيف104854291751007109

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيعلي هادي صالح مصطفى104855231851206020

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة657.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيكاظم عيسى عادل سرى104856271842095040

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكاظم محمد فاضل عباس104857231841008089

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيحسون حسن ميثم دانية104858231842112010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيزعيان كامل اسماعيل مروه104859231842079039

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيسهيل حسين كاظم زيد104860231841034022

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيرضا عباس محمد الورد ندا104861261842108107

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحمد غانم جابر رؤاء104862271842160065

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد محيسن قاسم احمد104863111841039005

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيمهدي ثجيل محمد نور104864231842079047

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم عبيد غانم حمزه104865231841008055

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيلفته مكي بشير بتول104866231842139009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيعون عبد شاكر مؤيد نبا104867271842095071

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعبد نجم سهيل محمد104868211841011073

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيسلمان داود سعد حسن104869231741008033

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد رشيد فارس مريم104870231742081074

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيمشكور ثامر علي محمد104871251841156019

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرشيد ساجت محمد كوثر104872251842100579

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيغنام جبر علي منار104873231842126071

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعواد مهدي فليح غزوان104874231841008122

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيمحمدعلي سلمان كريم رضا104875231741027017

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0خارجياتاالنباراحيائيحسين ناصر حسين حنين104876191842401009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمنثر عبد رسول كفاية104877221842155075

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيالرسول عبد الهادي عبد الواحد عبد علي104878271841030036

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلاحيائيحسين عبيد احمد محمد104879231841058027

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي شياع علي مصطفى104880111841032072

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيجلوب نايف فاضل وفاء104881231842093107

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيامين عجمي صابر آيه104882231842095004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيزغير ساجت طالب ضرغام104883271841034026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيعبيد يوسف حسين مصطفى104884231741034078

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيفاضل غركان مؤيد اثير104885231841010001

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد هادي حسن علي104886271841040021

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة472.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد عباس محمد صالح104887141851005024

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيحسو كاظم احمد حسن104888231851027010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيماجد عناد مثنى الحمزة104889131851041006

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيجويد عويد هادي زينب104890151852045019

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقينجم هللا عبد صالح شهد104891231852119064

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيكاطع حسن سهيل امينه104892231852213001

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيجاسم عبد احمد منتظر104893231851004086

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هللا عبد علي مصطفى104894161851007120

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيخضير كريم مصطفى علي104895231851031027

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلتطبيقيابراهيم حسن علي طيبه104896231852094012
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المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد عليوي عباس نمارق104897231852114038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيمحمد خليل صباح حوراء104898231852079011

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيغافل خضير محمد نماء104899231852093039

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيحمود مهنى مصلح ابتهال104900231852079001

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيمطيوي جواد سلمان علي104901271851003038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيهزاع مطشر مزهر حاتم104902221851302014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيصبي حسن كريم شيماء104903161852215019

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيناصر الحسين عبد حسن مروان104904161851364254

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخازي بابير صادق منتظر104905131851016029

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيحسين مطلب علي هللا هبه104906231852114042

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسن كاظم حسن محمد104907271751002167

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيالرضا عبد علي تحسين سجى104908231852117026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمزه خليفه خضير حسين104909111851151006

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيهللا عبد حسين يوسف بنين104910231852079008

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيمحسن ادخيل فاضل حوراء104911231852111008

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيعبد خلف كريم احمد104912231851051007

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيغافل خضير محمد سماء104913231852093027

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيظاهر كريم السجاد عبد اسراء104914271852160004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي عبيد عباس حيدر104915231851251103

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيعبد ناصر رحيم امير104916221851307017

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيصبيح بنوان غضبان كرار104917231851181056

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيغازي نعمه عايد وسام104918271851151093

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيعبد طعمه علي محمد104919231851010073

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيمحمد سلمان حسين يوسف104920231851181082

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعاكول شنيار كاظم ايات104921221852156008

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمحسن صبيح رياض علي104922281851006086

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيجبر ناهي علي احمد104923231751020010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيمحمود كاظم سجاد زينب104924231752114018

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعبد زويد رياض حسين104925161851371062

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيجابر كاظم نصير علي محمد104926251851034028

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحميد حسن موسى ضرغام104927231851251145

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيساجت مونس بشارة علي104928161851027033

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيهاشم فاضل عقيل العابدين زين104929271851004030

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة المسار اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه جريد دحام عباس104930221851255016

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيمطر عبد غافل سلمان104931291751016033

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيكاظم سعدون حسن آيات104932231852271005

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيطعمة احمد صباح محمد104933161851358090

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيموسى هللا عبد الباري عبد غصون104934161852350002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيتايه عبيد حامد محمد104935231851213009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيكاظم فليح ابراهيم كمال104936231851008070

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعبد علي عبد نعمه علي104937271751035035

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم بشار علي104938141851049014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيالحسن عبد علي عباس حسام104939251751111018

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين كريم احمد صهيب104940101851006011

2889 من 2385 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاشي ساجت كاظم حسين104941271751001055

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيغازي سامي اسعد حسين104942271851001027

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0الخارجياتبابلتطبيقيمحمد ناجي فاروق نهى104943231852401012

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد ردام حسين علي104944111851058067

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيزغير عباس نماء محمد104945271751024066

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعبيد خضير محمد منتظر104946271851005087

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة االصول ثانويةبابلتطبيقيمطرود عيال مالك يوسف104947231751180014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعباس حسين علي منتظر104948251751007336

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات االهلية المجتبى الحسن ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد حسين علي ياسمين104949221852422013

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيياسين خليف كامل ايمن104950231851051013

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين الزهرة عبد عماد سجاد104951161851365071

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعلي حمزه جياد حياة104952271852160043

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيشالل خضير احمد محمود104953101851011036

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيحسن علي محمد قاسم104954251851113030

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحسن فليح راضي امير104955251851044026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيصالح سعيد اياد ياسين104956231851164056

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد حمزه فراس الهدى نور104957231852079037

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيحسين هللا عبد نجم هللا عبد104958231851031020

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية الفراتين اعداديةبابلتطبيقيفرهود هادي فؤاد عادل104959231751048004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين القدس اعداديةبابلتطبيقيخضير عبدالمهدي قاسم احمد104960231851055004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين البيان اعداديةبابلتطبيقيكزار ناظم واثق كرار104961231751014042

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيحمزه هاشم علي اسامه104962231751022004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيكويس حسن مؤيد علي104963231851068030

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعريبي مزهر المحسن عبد منتظر104964231851009080

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيحسين فنيغش كاظم مهدي104965221851078023

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد يوسف سليم ذوالفقار104966231851012016

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيمحمد محسن عامر ياسر104967271851030096

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالجبار عبد الرزاق عبد قاسم علي104968161851060112

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات اآلمال ثانويةبابلتطبيقيمحمد حسين علي زهراء104969231852118007

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلتطبيقيحسين باذور الحسين عبد عمار104970231851255029

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيعبود محمود عالء الحسن ابو104971231851004005

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي محمد عبد الكريم عبد احمد104972231851020010

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيفضل عايط كريم اية104973231852077009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيصبر كاظم عهد ياسر104974231751067094

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيموسى عظيم احمد زهراء104975231752092032

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيطاهر داخل الحسين عبد سلوى104976271752063059

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيصالح محمد عباس المانع عبد104977231851251166

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيكظومي علي جمال اشجان104978111752064002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد كامل محمد ايه104979271852055009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيعبيد خليف عباس مريم104980231852091047

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيعبد طه مهدي طه104981231851052026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيجاسم فالح محمد كرار104982281851015035

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطتطبيقيحسوني سالم رياض مصطفى104983261851203038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم عبد مسلم حمزة104984291751025044

2889 من 2386 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيكاظم هادي محمد دعاء104985231852100017

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقييحيى حسين هاشم عقيل104986241751070005

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيشهيد غازي عقيل السجاد علي104987231851067057

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحنتوش علي نعيم حسين104988231851008023

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس رحيم علي سجاد104989111851058044

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيسلطان اسحق االمير عبد زهراء104990231752091013

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطوف الفتاح عبد محمد علي104991141851020070

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقياالمير عبد مراد رياض محمد104992231851020081

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمطلك خضير رحيم تبارك104993141852090009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيعباس حساني صفاء مرتضى104994231851026030

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة642.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيحسن حسان حسين علي104995251841003028

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة636.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن فالح علي104996251841031489

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة635.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد طاهر علي البراء104997251841031081

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة576.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الرضا عبد زيد زهراء104998251842062283

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالمحسن عبد علي صادق ريام104999251842059180

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حبيب ظاهر منتظر105000251841031859

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعبادي هللا عبد محمد باقر محمد105001251841009211

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد علي عباس زاهره105002251842062247

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالمحسن عبد علي صادق عبير105003251842059350

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعبيد كاظم عالء حسن105004221841058013

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيسكر علي احمد ايهاب105005251841007032

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيرمضان محمد الكريم عبد فاطمة105006161842219023

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيداخل محمد فاهم عهود105007241842117085

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيجبار صاحب زهير مصطفى105008271841014187

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحافظ مرهي كاظم رسول105009231841257045

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفاحيائيكاظم جواد صبحي سرى105010251842082025

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالرسول عبد جبار زمان منتظر105011251841009288

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيسلمان شنشول كريم تماره105012251842122040

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد يحيى عاصم سرى105013251842096177

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيعمران حسين علي رقيه105014251842057012

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين احمد جواد فاطمه105015251842100521

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين عباس جواد محمد غفران105016251842084475

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيمحمد كاظم عبدالكريم زينب105017231842144036

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيحسن يحيى علي حسنين105018251841012022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجابر مهدي صالح غفران105019291842057188

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيعيسى مجيد هللا عبد كرار105020241841029066

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيياسين الحسين عبد عبيد رقيه105021251842084234

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمزهر عباس حازم عباس105022251841031375

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيمحمد ابراهيم جبار مهدي105023251841048050

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعبد جهادي الزهره عبد ايه105024251842089005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد عباس حسين هاشم105025251841009298

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي مسلم فؤاد مهيمن105026251841031879

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيردام عجيل فاهم مريم105027251842084573

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيناصر علوان محمد ميثم105028251841151147

2889 من 2387 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم حيدر علي105029251841205110

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيحسن شنين كاظم علي105030251841200055

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيصالح نعمه فالح حسنين105031251841151033

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسوادي عبود عمار حسن محمد105032251841031628

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعلي كاظم نبيل عمار105033251841012082

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيخليل عبد الزهره عبد حيدر105034251841011008

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيمزيعل حسب رحمن احمد105035221841007002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعطشان حسن احمد علي105036251841122123

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحميدي عبيس تحسين زينب105037251842170155

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيالرزاق عبد نزار صفاء جعفر محمد105038251841034033

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيمحمد حسن جاسم عباس105039251841050017

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيجواد هادي ثامر حمزه105040231841257039

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيمهدي جابر حيدر حسن105041251841030007

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين ميسان اعداديةالنجفاحيائيخليل ابراهيم صاحب محمد105042251841011028

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس تركي رياض مرتضى105043251841150365

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحمد جودي حسن زهراء105044251842170131

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيعبدالكاظم صاحب رحمن أمنه105045231742109244

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن علي محمد هادي سرور105046251842100424

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيجري شمخي فاضل ابتهال105047111842081005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيعاكول عناد غازي باقر105048251841030004

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكاظم احمد عالء ليث105049251841205143

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن جبل كامل زهراء105050251842100319

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيشاكر مهدي عقيل عباس105051251841151069

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد علي نجم عمار105052251841049017

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيصادق جواد عباس هللا عبد105053251741007129

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيابراهيم عبد نجم نجالء105054251842059462

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمحسن ظاهر محسن علي105055251841009171

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيعبد رحيم عبد حسن105056251841008032

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيطاهر رسول سليم سيف105057251841150179

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيشريف مبارك مهدي منتظر105058221741214019

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات االهلية المقدس الوادي ثانويةالنجفاحيائيمحسن هادي سلومي هديه105059251742069007

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية العراق ثانويةبابلاحيائينصر شاكر سمير امير105060231841062001

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد راضي كامل سجى105061251842096172

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحمد عبيس عواد نوره105062251742059465

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيعبد جبار ثائر زهراء105063251842083032

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير ياس عدنان مرتضى105064251841031761

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبيد نعمه الجواد عبد نوره105065251842170334

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيكاظم وحيد كريم امير105066251841200011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرحم الحسين عبد نجم زهراء105067251842100337

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم كرم سلمان ليث105068241841076076

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجواد نقي يحيى علي105069251841150262

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد حسن فالح رقيه105070251842059171

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0الخارجياتبابلاحيائيمال عبود جبار زكيه105071231842401016

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعطية ذهيب محسن فاطمه105072251842170252
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالحميد عبد مازن ثائر انهار105073251842059035

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيلفته الحمزه عبد هادي فاطمه105074251842059390

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفاحيائيكاظم صيهود فالح حسن105075251841157009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيشمران محمد علي زهراء105076251842096114

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجديع كناص فالح حسن105077251841150099

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد عوده احمد جعفر105078251841205035

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيعلي غائب مالك ابراهيم105079251841034002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيعلي محمد الكريم عبد مروه105080241742144028

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيعبد مثقال صباح مؤمل105081251841050027

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعبد مزهر فؤاد زهراء105082261842102050

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيشهيد جليل محمد سجاد105083251741012062

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم سوادي باسم احمد105084241841076001

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم علي محمد محسن علي محمد105085121841030147

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيعطية الخالق عبد علي تبارك105086251842066006

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين عباس جواد محمد فرقان105087251842096252

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيتمل عبيد امير عذراء105088241742119153

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكريم صاحب مكي علي105089251741009191

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكريم علي مرتضى علي105090251841205126

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيسعيد االمير عبد قيصر مرتضى105091251851205125

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحبيب تركي كامل علي105092251851001154

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة492.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيمهدي علي طالب علي105093271851011031

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة486.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيصالح االمير عبد علي حسين105094291851013009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة481.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمدفون فاهم سعيد مريم105095251852062091

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيكاظم جواد علي تقي محمد105096251851153129

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيمحسن علي حسين احمد105097251851012005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيخيون غويلي احمد علي105098251851116063

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيكاظم عباس خضير محمد105099251851007205

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيراضي مكن حسين اكرم105100251851016004

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد كاظم حوراء105101251852083013

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيمطر هاشم علي امير105102251851008023

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقيحسين عباس فيصل حسين محمد105103251851034022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعون رشيد حسون زهراء105104251852084080

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفتطبيقيحمد ابراهيم محمود رقيه105105251852099003

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيصكبان كاظم عدنان بنين105106251852096009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم رزاق محمد ضحى105107271852058116

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيحسين جواد ثابت عمار105108251851153109

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسين محمد مرتضى105109251851008168

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الدورة ثانويةالبصرةتطبيقييوسف صادق عدنان يوسف105110161851101009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجبار جياد فارس دعاء105111251852084053

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيحسن علي هللا عبد هادي105112161851028060

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيعباس خضير حيدر رسل105113241852097011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيفاضل يونس جاسم فاطمه105114251852059228

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمحمود ضياء علي ابرار105115251852084009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمحمود عزيز علي نور105116251852070079
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيسلمان ناجي الزهره عبد عبير105117251852083030

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسن علي حسين105118161851050037

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي الحسن عبد علي سارة105119241852085020

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعبيد نجم عدنان منتهى105120251852084177

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجعفر رمضان محمود ايمان105121251852059033

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيحمزه حسن فرحان حسين105122251851044065

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحمزة نور ضياء مجتبى105123251851122118

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعيسى موسى كريم ضرغام105124251851200026

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيالحي عبد الزهرة عبد هشام زهراء105125161852189011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيموسى حسن حيدر بنين105126251852059049

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد غانم صاحب ميساء105127251852111059

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعبيد علي فاضل وفاء105128251852084212

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيغالي عبد غانم بنين105129251852097005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيزعالن الواحد عبد بدران احمد105130251851150002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفتطبيقيعباس عبد نجم مؤمل105131251751041017

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيعبود رشيد محمد قاسم105132251851153114

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمحسن جواد اياد سجاد105133251851001092

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعبود عباس جاسم تبارك105134251852059060

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر جواد فؤاد مؤيد105135161851038085

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعبود نجم رياض يوسف105136161851015091

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةتطبيقيناصر عبيد موحان حسين105137161851124002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعبد نجم سالم علي105138251851150168

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفتطبيقيحسن غني عقيل زينب105139251852087010

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الصباح اعداديةالنجفتطبيقيابولول تركي طاهر ابتسام105140251852064002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيفرج ايوب علي عبد حسين105141161751050025

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىتطبيقيكاطع عباس جبير غافل105142291851016089

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيجازع عبيس علي فيصل105143241851014049

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيعلي الرضا عبد حيدر الهدى نور105144251852122063

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد خزعل مالك هاشم105145161751013068

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقياحمد صاحب محمد مالك105146251852056027

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبد الرضا عبد سعد سيف105147251851031069

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعلي عبداالمير علي احمد105148251851009011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيحمزه نوري حمزه فاطمه105149271852061022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0المختلطة الرصافي ثانويةقار ذيتطبيقيشنيدخ جابر كشيش وردة105150221852268002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيعطيه يعقوب جبر محمد105151221851017067

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحسن الرحيم عبد جعفر صادق105152161851079030

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيمهوال جيجان وسام ماريا105153251852076046

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيعلي الرزاق عبد هللا عبد ورود105154281852066018

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيجياد جابر االمير عبد زينب105155241852142010

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقينايف العباس عبد حسين علي105156231851052032

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين االهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيتبينه قاضي حسين مصطفى105157221851385007

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيعطيه محمد سجاد علياء105158271852061021

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد جابر بهلول مرتضى105159271851024081

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0الخارجياتكربالءتطبيقيستات زغير علي ماري105160271852401013
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جاسم محمد مختار105161251851031158

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيشرهان رستم جواد فاطمة105162281852051065

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيمحمد يوسف عدنان صادق105163281851101025

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيسالم قاسم جواد زيد105164231851032023

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيجابر كاظم كنعان فاطمه105165251852101014

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيحسن جواد خالد احمد105166271851154005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمطشر العباس عبد ميثم علي105167161851085095

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفتطبيقيحسين نزال سعيد حيدر105168251851116033

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمرزوك جياد جاسم زهراء105169251852059128

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيكاظم حسين هادي احمد105170261751009005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيعايش علي فيصل فردوس105171221852116024

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيالحسن عبد عطيه محمد جاسم105172161851311013

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيصليبي حميد كاظم زينب105173221852248005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحميد عامر فائق حميد105174161851038039

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد نجم فاهم حسين105175231851250005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيجياد جميل حسين علي105176251851001130

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفتطبيقيعبد موسى صباح حسين105177251851113014

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور الهادي عبد نوري نور105178161752223029

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيفهد ماهر كاظم يوسف105179161851027061

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيصالح محمد علي محمد105180251851012113

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صادق محمد سجى105181251852070044

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعلوان موسى صاحب فاطمه105182291852057098

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيبديوي تبينه جمعه حسين105183221851022022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي رياض وجدان105184221852170054

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيجخيور براك فرج زينب105185221852141015

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيثجيل زاهي محمد معالي105186221852106030

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيعبيس شاكر محمد سراب105187231852145017

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيصالح محمد جمال محمد105188161751073020

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي جلود الغفور عبد حسين105189161851050033

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيجميعي كاظم علي حسين105190221851042020

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقياحمد لفته عدنان محمد105191161751011044

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم الزهرة عبد احمد محمد105192101851030009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانتطبيقيخنجر شنين رحيم فاطمة105193281852053010

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيعودة زريجي صادق خديجة105194161852204009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيشجر عريف علي أسماء105195221852164001

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد علي حسن فاطمة105196161852198011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم الرزاق عبد طاهر الرزاق عبد105197161851039068

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم صالح محمد105198161851356060

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الكفل اعداديةبابلتطبيقيمحمد معين سمير ذوالفقار105199231851032021

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيدبيس هنون عمران حسنين105200251851001053

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيوهاب كريم عدنان محمد105201251851007221

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيمهدي عباس رحيم غسان105202251751001221

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الوحدة اعداديةالنجفتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم الدين صدر105203251851005008

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم الرضا عبد خلدون نرجس105204161852243070
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيجابر راشد جاسم حبيب105205221851311036

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيسفيح كشاش يحيى حيدر105206221851318011

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحسون ناظم اكثم منتظر105207161851007125

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد محمد عباس مجتبى105208251841205153

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة560.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيناهي علي عبد محمد زهراء105209251842084315

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمشكور العالي عبد خالد مصطفى105210291841003296

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حسين خالد فرقان105211241842082070

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفاحيائيمهدي فاروق عمر سجا105212251842063008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنات االهلية الضيافة ثانويةالديوانيةاحيائيعباس عبد محمد ساره105213241842182005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة481.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيناجي عباس االمير عبد عباس105214251841150447

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم حسين خالد روان105215241842082034

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجعفر حسن رافد صادق محمد105216121841026107

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعوفي عبود محمد فرقان105217251842084539

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسين كامل عباس مريم105218251842070153

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيعبد حسون حيدر سيف105219251841008062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.2للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي حسن فالح الهدى نور105220251842084620

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد قاسم علي رامي105221111841004021

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجواد الهادي عبد حسن محمد ميثم105222251841150412

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيحسن فاضل سالم فاطمه105223251842056048

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مرداس حميد علي105224241841016050

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيحسين علي االمير عبد زهراء105225251842053033

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمهدي علي عبد فاضل نبأ105226251842059457

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيمهدي فالح شاكر محمود105227271841151031

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد حسين علي ابابيل105228251842070009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيداخل كامل نعمه زينب105229251842056040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيهاشم كريم محمد بنين105230251842102009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيحسين وحيد علي براءه105231251842076015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيكاظم مهدي كاظم حسين105232251841007063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعمران ناهي سلمان ابراهيم105233251841044008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمود رسول نجاح رسول105234251841044081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0الخارجياتالديوانيةاحيائيتعبان حسين علوان هناء105235241842401027

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم نصيف رحمن ايات105236251842059042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائينعمه نهيب عباس حسين105237251841003014

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيمحمد هاتف صادق علي105238251841150231

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيد خضير كاظم محمد105239251841044222

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد رزاق حسن الهدى نور105240251842056051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن هادي طارق مصطفى105241251741031777

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم سعيد مرتضى105242251841205192

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائينوري االئمه عبد قيس فاطمه105243251842084518

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمريهج الحسن عبد كتاب فاطمه105244251842059385

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبادي حسين محمد احمد105245251841044018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيهادي يحيى ضياء افاق105246241842117010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد محسن محمد مالك105247251842100622

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيفرحان حميد فرحان البنين ام105248251842075003
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيسليم حسن رضاوي ليث105249251841150299

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيمحمد الكريم عبد حازم سامان105250171841351063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيناصر عالء فراس فاطمه105251251842096239

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيصدام عباس عقيل استبرق105252241742081004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبعيوي عبدالحسن جاسم علي محمد105253251841031685

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحمد جواد محمد رضوان105254251841010061

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحمد عزيز طارق ليليان105255251842170272

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيالرزاق عبد الهادي عبد حيدر فاطمه105256251842053054

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجودة ابو وهبي جان رقيه105257251842062218

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعباس راهي سعد رقيه105258251842122065

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيرسول هادي علي محمد اسيل105259251842108007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيجبار هاشم خيري اكرام105260251842084044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيساجت مناتي كاظم زينب105261251842059276

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد هادي الشهيد عبد جعفر105262251841044031

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المعارف ثانويةالنجفاحيائيجاسم غزال عباس فاطمه105263251842060009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيسلطان كاظم الرضا عبد الهدى نور105264251842108224

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيعنيزان حسن رزاق نور105265251842089062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائييوسف حسن قاسم اسالم105266251842084035

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيجاسم موسى نعمه حمزه105267251841151044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيعلي كرم صادق تبارك105268251742058011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجبر عبود صاحب مسلم105269251841150372

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمظلوم مراد علي هبه105270251842170344

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيخريبط نعمة صباح لقمان105271251841150298

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائينومان الزهره عبد ثائر صادق105272241841016036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم يوسف كريم مهدي محمد105273251841031724

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشاهين نعمان منذر زينب105274251842170180

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيابراهيم رزاق جاسم محمد105275251841044185

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعبيس عبد عباس مريم105276231842144056

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيعبيس حسين محسن حسين105277251841151038

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيراضي جابر فاخر زهراء105278241842144036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيهندي تركي رحيم مزيد105279251841049024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد شاكر محمد حسين105280241841011024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفاحيائيحسن كريم حسن مرتضى105281251841030030

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيحريجه موازي احمد رباب105282241842117032

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم رحيم محمد زهراء105283251842100328

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيصالح العظيم عبد عالء زينب105284251842059266

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيكاظم عيدان ماجد رقية105285271742088052

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيظاهر عبد عقيل عباس105286251841150195

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر الحمزة عبد هيثم حوراء105287251842062175

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيطالل عبد قحطان عباس105288251741016046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعبد تركي هللا عبد يوسف105289251841009306

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيالساده عبد زيد عبد سعد مرتضى105290251841009256

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيناصر جابر شاكر زهراء105291251842084277

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيحمودي الهيل ابو جواد صفاء105292251741014094

2889 من 2393 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيعلي جاسم عمران امين105293251741012019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةالديوانيةاحيائيحميزه بشتاوه قاسم حنان105294241842167003

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيراضي حداوي جابر دعاء105295251842056024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيشاهر هادي صالح عمار105296231841014063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيكريم الزهره عبد عالء حسين105297251841003015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0الشيعي الوقف-للبنين (ع) المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيشكر عبد ابراهيم علي105298241841026004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيحسن جواد محمد زينب105299251842103004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيالوهاب عبد سعيد يوسف مهيمن105300251841202004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة عرفات ثانويةبابلاحيائيهللا عبد موسى هيثم محمد105301231841161026

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائي محسن االمير عبد رائد رقيه105302251842056028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيشناوه حلواص الرضا عبد زيد105303251741014081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس حمزه عقيل المختار105304251841010019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد فاضل رقيه105305251842055027

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيعبد االمير عبد علي محمد105306251841049019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الوحدة اعداديةالنجفاحيائيكاظم عدنان الدين بهاء مصطفى محمد105307251841005011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيجاسم رحيم عباس مصطفى105308251841151138

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائياسد كاظم حيدر زيد105309251841007084

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيحسن كاظم حيدر غاده105310251842059359

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد رشيد صالح حمزه105311251841151043

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعلي الواحد عبد الحسن عبد زينب105312251842096146

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيباقر محمد ماجد سجاد105313251841007102

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفاحيائيكاظم جبر علي كريم105314251841004040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعليوي الحسين عبد علي زهراء105315251842084296

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبدي حنون غالب سجاد105316271741001066

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيرزاق فرحان حامد خالد105317251741014073

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيشنان عبد عقيل زينه105318251842057019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمرعب احمد ليث محمد105319251841031713

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفاحيائيخلف جابر علي احمد105320251741013002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائينعمه عبد اسعد بالل105321251841001046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيصالح ذعذاع فائز مصطفى105322241841001293

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشعالن رياح قاسم مجتبى105323251841031588

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الوحدة اعداديةالنجفاحيائيجاسم حسين عايد الدين بهاء105324251841005002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسين نعمه ظافر منى105325251842096275

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيمحمد كاطع وحيد خليل105326221841017023

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيسلمان جعفر حسين يونس105327251741010114

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعباس االمير عبد سمير احمد105328251841205012

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيمحمود كاظم سعد فاتن105329251842083066

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيعيالن الخضر عبد ناهي احمد105330271841152002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم حسن محمد حميده105331251842170079

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجعفر الرضا عبد سليم زهراء105332251842059208

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعلي عبد ياسر حسين رسل105333251842084201

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيسليم جاسم فائز زينه105334251842053040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيصالح علي طاهر حيدر105335251841151048

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيولود حاكم قاسم مريم105336251842101132

2889 من 2394 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد جاسم مسلم عبد عقيل105337251841031405

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات واسط اعداديةالنجفاحيائيعيالن جواد دوسر طيبه105338251842066028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيكريم الزهره عبد عالء حسن105339251841003009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيعبد كشمر سليم ياسر105340241741016138

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبدالمنعم مازن محمد105341131851005042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة527.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحبيب رضا عالء فاطمه105342271852064080

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم كبيح نواف مرتضى105343241851016099

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة489.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد كاظم عباس كرار105344151851020038

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة481.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيجبار مهدي فالح سجى105345271852056046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة479.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيضاحي رشيد عادل زينب105346151852044025

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيخريم الكاظم عبد مظهر شاكر105347241851016050

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيكزار شعالن حميزه فيصل105348231851054070

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان هاشم فايز علي105349221851081054

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحليو رميح حاكم يوسف105350251851001262

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد قاسم بنين105351251852111016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيعبيد محمد منصور محمد105352231851006077

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعليخ هداد الحسين عبد حمود105353251851150091

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيموسى محمد رحمن ياسر105354251851153170

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيصياح مسير حيدر محمد105355251851001202

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعلوان حسين حيدر زهراء105356251852108012

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيشمخي جبار المجيد عبد منتظر105357291851013041

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيجويعد علي العلم عبد مؤمل105358251851016039

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيعباس صبيح عالء مجتبى105359251851030025

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمجيد حسين مجيد احمد105360251851009012

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيراجي حسن فالح زينب105361251852059176

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد مسلم قيس العزيز عبد105362161851374014

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم الواحد عبد صالح حسين105363161751050021

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجاسم محمد حيدر نور105364251852084192

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيبادي كريم كاظم فاطمه105365251852084153

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه شعالن حبيب حسين105366241851207042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيماشي جبار كشاش مروه105367241852117064

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيحمود عبيد عطوان فاضل105368271851150149

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم رحيم ياسر105369241851168063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيغازي اليمه عبد نبيل حوراء105370251852066010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد ناجي حسن منتظر105371251851111064

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيعباس الغني عبد نزار محمد105372251851153144

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0الخارجيونالبصرةتطبيقييوسف هارون صادق محمود105373161851400069

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد راضي محسن علي105374251851001159

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبيس احمد عباس105375271851035019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيعجيمي راهي حميد مرتضى105376221851031057

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيعدوان عويز اسماعيل فرقد105377221851026074

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر احمد ناظم احمد105378161751050007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقييوسف عمران صالح علي105379161751050066

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيكاشي الحسين عبد ياسين زينب105380241852097020
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةتطبيقيعلوان كاظم مكي علي105381241851169009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان حساني نوري الفقار ذو105382161851358036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمود عباس اياد زهراء105383251852059126

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيصياح مسير علي حسن105384251851001047

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقينجم ناجي سالم خديجه105385251852059096

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيمهوس حسن كاظم محمد105386281851043042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجواد عبد محمد مصطفى105387251751009272

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيزبيل صيهود حازم منصور105388241851061073

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد الصاحب عبد ياسر عمار105389251851150189

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقينعمه جاسم حيدر كرار105390251851009116

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةميسانتطبيقيهاشم أمين علي زهراء105391281852053007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجباب كاظم عباس مريم105392251852059258

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمنعم ازهر حسن علي105393251851009093

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيعوده حميد الحسين عبد علي105394271851020043

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعباس جواد حيدر زهراء105395251852059135

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيطاهر نعمه محمد زيد105396251851205056

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عبيد محمود رباب105397251852075015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيحبيب وهاب مكي محمد105398251851001221

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعذاب جواد سباهي ابراهيم105399241851003002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيسلطان لفته أحمد يعقوب105400271851014118

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي محمد ابراهيم خليل مؤمل105401251851044127

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيصراوه محمد خضر محمد105402251851111051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعبد طارش حسن احمد105403251851031011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيجبار حبيب غانم عذراء105404251852083031

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيمذخور هللا جار خضير فاطمه105405161852219039

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيرزن ساجت كاظم كرار105406221851022082

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0الخارجياتالنجفتطبيقيعباس عبودي عماد مريم105407251852401010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمطلب فائق سعدي احمد105408251851007007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيماشي جلعوط نافع حسين105409251851045005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيشاكر كامل سعد حنين105410241852117022

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيمجيد هادي جليل افراح105411241852100007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم علي زهراء105412161852206007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عبيد علي حوراء105413251852170029

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعبد طعمه سعدون امجد105414271851034003

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيخلف كاظم نبراس نبأ105415161852218090

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكوين كامل علي ساجد105416241851016047

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة الرميض بدر ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن فارس العظيم عبد مناف105417221851250006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيمحمد محسن عبدالكريم عبدالمحسن105418251851009087

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود مدفون واثق احمد105419241851207015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيخضير فرهود حسون تهاني105420291852160009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيعلي عبد شنيور علي عذراء105421221852164038

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيواوي خالد علي حسن105422291851007043

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقيتالي نور عبد زكي زهراء105423161752179014

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيكريم عبد احمد محمود105424251851007228
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيناعور مالص طالب هللا عبد105425241851203189

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيمجهول محمد جاسم شهد105426251852054018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم الحسن عبد رزاق حسين105427161851023010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيصالل صاحب عباس هللا عبد105428251851045010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمرزه علي عبد عامر مصطفى105429251751007321

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيفالح حنون الحسين عبد دعاء105430221752171007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيتعبان عنيد علي حيدر105431221851017017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسلمان حمادي جهادي ايمان105432251852084024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعطيوي كاظم مؤيد علي105433251851001158

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي جابر ذياب زيد105434241851016042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيخفي بدر حبيب حسين105435161851135017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيجواد عبود علي شمس105436161852184067

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيبريج جابر سالم امير105437291851003027

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقينعيم موزان الكاظم عبد وفاء105438221752104024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيكريم كامل فاضل عباس105439261851010051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيمهدي صالح سعد امنه105440251852084019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيهادي حسين محمد حيدر105441251851205049

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقياحمد علي حسن محمد105442281851006116

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيمؤنس هللا عبد رعد حسين105443161851036028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيفنجان جدح ريسان رقيه105444251852070029

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفتطبيقيعناد مسلم عبد عباس زينب105445251852068011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيراضي فاهم ناظم مصطفى105446251851016055

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيمحمد محيبس علي مرتضى105447281751022079

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيطالب يعقوب العالي عبد حسين105448221751073005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيسهيل عبودي جبار حسين105449251851022015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيهادي هاشم عقيل ضي105450251752053036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيطالل عبد قحطان نغم105451251852104036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيحويوه الحسين عبد سعد جيهان105452251852170022

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعناد دخيل محمود رحمه105453251852170035

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعلي عباس نعمان نورس105454251852084204

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيحسون هادي االمير عبد علي105455251851150175

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقينايف مزعل عدنان فاطمه105456161852220038

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيداود صالح عقيل الزهراء105457161852213003

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيمشلوخ عاجل فيصل ايثار105458221851033102

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيجابر حافظ صباح فاطمة105459221852138058

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيسوادي جعويل غماس كرار105460291851153183

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيعبد محمد بكر مروة105461291852085020

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةتطبيقيموسى معارج بشار زمن105462241852081004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد حسن عماد عامر105463241851016060

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمحمود علي رشاد أسماء105464251852096001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفتطبيقيدريس هاشم سعد رباب105465251852099002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيحسين كاظم ضياء مجتبى105466251851008125

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيناصر حسن الدين عماد زينب105467251852084113

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةتطبيقيرحمن الهادي عبد عدنان غفران105468241752142034
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقياعور داخل مايح حميد105469291751002046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفتطبيقيعباس رشيد حسين سجاد105470251851048009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الرملة ثانويةالنجفتطبيقيجبار محمد مهدي زهراء105471251852061009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفتطبيقيكاظم احمد كاظم محمد ابراهيم محمد105472251851048016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعبود زيد عبد احمد معتز105473251851044191

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد فاضل حبيب حسين105474161851029005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيإسماعيل زهير سمير حسين105475161851045008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيراضي مطشر سالم علي105476161851355197

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيسلطان محمد وجيه جهاد105477271851154040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيعلوان نعمه كاظم ميثم105478251851031179

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقياسماعيل رزاق سمير أمير105479251851044004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعبيد حسين حيدر مرتضى105480251851001229

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيشمخي عباس نعمه احمد105481251751011003

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيمهدي فالح باقر علي105482251751007202

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيناصر قاسم حسين علي105483221851310106

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد تقي محمد سجاد أحمد105484161851085007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشفي جبار سليم محمد105485131851011032

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات واسط اعداديةالنجفتطبيقيطاهر طالب مجبل شهد105486251852066024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيشخينب فنجان جاسم علي105487161851355186

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةتطبيقيياسين طه احمد مريم105488161852273006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعبد جياد عبادي علي105489251751111047

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيجوي مخرب صباح زهراء105490281852065017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيدوايل عيسى جابر مسلم105491241851203297

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفتطبيقيمحمد سعدون مجيد آيه105492251852099001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد محمود علي مؤمل105493251851150217

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيراضي علي رشاد عقيل105494251851153078

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيتطبيقيغالب علي طالب منتظر105495221851039068

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيمزهر هويدي مرتضى زهراء105496291852079016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحنون طوين حيدر كرار105497221851006051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين جاسم اسماعيل احمد105498161851352006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم خضير خالد احمد105499161851357016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيجبر صادق احمد فضل105500251851009110

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيهديهد كاظم يوسف كاظم105501291851026057

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة الوالية نور ثانويةالديوانيةتطبيقيسوادي جاسم ابو حمادي مصطفى105502241851166015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيصاحب سامي عماد أساور105503251852084001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيمحمد شمران االمير عبد غفران105504251852101011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيالمجيد عبد ناجي محمد نور105505221852152020

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيداود هاشم نعمة مصطفى105506161851064030

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيرويضي فيصل حسين جعفر105507221851310033

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0الخارجيونالبصرةتطبيقيهاشم هالل وجدي انور105508161851400011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيجابر طحيور كامل محمود105509291851153214

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيبريج جابر سمير علي105510291851003143

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم احمد ابراهيم105511251851022001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيعبود الحسن عبد قاسم سجاد105512251851030017
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن فليح ستار دعاء105513241752154006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد قاسم مؤيد حسين105514161751079011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيرجب زيد عبد قاسم محمد105515251751009233

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجبر حسين سليم الهدى نور105516241852117072

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيسعيد محمد علي محمد وليد ياصف105517161851034140

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجبر عباس كاظم زينب105518161852204016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيصالح حميد عيسى زهراء105519161852268013

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيصالح مهدي احمد صادق105520161851357158

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيالحوس ابو فرحان حازم مؤمل105521251851205089

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيجاسم الرضا عبد جاسم افنان105522281852063002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيحمود مجباس محمود علي105523231851001037

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيسهيل عبادي اللطيف عبد محمد105524161751053089

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيلطيف هاشم طالب صفاء105525221851318017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيمحيسن محمد قادم حسين105526281851001036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن وحيد فرهود مصطفى105527241751059025

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعلي حسين عدنان فاطمه105528251852059237

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيمحيسن خاجي جابر حيدر105529221851332004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسن لفته سمير حسن105530161851084040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيحلبوص جابر نغيمش سجاد105531221851305015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيحسن عوده حسين فاطمه105532291852085018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيويس حسين نبيل محمد105533241851029063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيياسين علي عبد هشام شهد105534251852056017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيجعيول كاطع فيصل ازهر105535251851111004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد هاشم االمير عبد زينب105536251852122034

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيحسين حميد حسن علي105537271751004047

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقياالمير عبد عباس العالي عبد احسان105538251751001004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةتطبيقيالعباس عبد عاشور هادي امير105539241851061013

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيالخضر عبد ياسين نوري حسين105540161851039044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى جاسم احمد كرار105541161851371230

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيشنيور ناجي عامر روان105542291852051064

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيروضان جاسم الحميد عبد محمد105543281851009078

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيحسن محمد عباس جالل احمد105544251851022003

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيشالش هاشم عبيس زهراء105545251852108015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيغني عبدالكريم قاسم عبدالكريم105546251851009076

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيرضا الكاظم عبد علي مهند105547251851007255

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيصاحي حامد نعمان االء105548161752175006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيشاهين حسون فاهم جعفر105549241851015015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيوسخ فليح وليد زينب105550161852243042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذيتطبيقيجسب الواحد عبد باسم االعلى عبد105551221851332007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد عالء حسام عباس105552161851363098

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعبيد اسد اسعد رسل105553251852108006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيجياد الرزاق عبد الكريم عبد علي105554291851151164

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيشهيد عون احمد حيدر105555251851008053

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيمحي هادي رزاق حسن105556221851309006
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة640.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمصيخ فالح علوان منى105557271842068114

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيمتعب عبيد الرضا عبد محمد105558231841256061

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة509.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعويد فهد بدري رواسي105559271842083026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيجدوع االمير عبد رحيم امير105560271841027007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة495.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيالعزيز عبد مطشر قيس محمد105561271841007085

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليل حسين حوراء105562231842114024

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيعلي رضيوي سالم زينب105563271842083040

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيسلطان جبير عباس اشرف105564271841005026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيالسادة عبد عباس احمد ختام105565271842087026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد احمد العليم عبد حسنين105566271841002053

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالفرهود عاصي محسن مصطفى105567141841019097

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيحميد عويد احمد آيات105568271842062004

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيشهيب شايش احمد علي105569271841040019

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيخضير نعمه صباح علي105570271841030035

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيزوير احمد عالء الدين علي105571271841007054

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيعبيد محمد علي زينب105572271842052057

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيصايغ عبيد حسن زهراء105573271842055087

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيحسين مجيد موفق هبه105574271842160234

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيغايب حسين عامر كرار105575271841033035

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيميخان مبارك محمد احمد105576271841154003

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمحمد علي عقيل آيه105577271742058006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءاحيائيهالل مطر عقيل وفاء105578271842072039

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيتكليف حتاش معين ميثم105579271841030062

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيدهام سعدون عليوي ايالف105580271842055026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيحسن مهدي عماد احمد105581271841150012

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعباس كامل عباس ساره105582271842079054

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيجواد كاظم الرزاق عبد علي105583271841151022

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيياسر جودي كريم موده105584271842067045

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيكاظم االمير عبد محمد ساره105585271742083034

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءاحيائيخالد علي عبد جمعه حوراء105586271842096007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيحسين عزيز مزيد حميدة105587271742069027

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعلي الكريم عبد علي زهراء105588271842055096

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيشريف ساجت سعد وليد105589231841010071

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائينجم حسين ناصر اسيا105590271742055009

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد لفته شاكر محمود105591271841005268

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجبار جهاد علي ثامر105592271841005040

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحمد حسن طالب نبا105593271842160209

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحسن كريم مالك مالك105594271842088131

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد مراد ساره105595251842170184

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيحسن كاظم حاكم اسراء105596271842091008

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيمحمد طالب فضل اسراء105597271842088007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيخضير ضيدان خضير علي105598271841009080

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعبد هاشم احمد ياسين105599271841033053

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيشراد اسماعيل فاضل فادي105600271841001154

2889 من 2400 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمحسن علوان احمد مرتضى105601271841010118

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيمخيلف حبيب مصطفى ضحى105602271842144038

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم الواحد عبد سمير انور105603241841207043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد هادي علي سالي105604271842064069

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيالزم كاظم سالم سجاد105605271841007036

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيسلمان عبيد الحسين عبد أمين105606271841001004

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيحسين احمد صالح مروه105607271742064098

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيعلي مهدي ابراهيم مختار105608271841003026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائينايف كاظم رياض نايف105609221841022065

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيالرزاق عبد صالح مالك ادريس105610271741002020

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيالجليل عبد جواد الجليل عبد مروة105611271842079068

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيعون عبد علي حسين علي105612271741015027

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيكحيط تركي حسين علي105613271851027056

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.7للمتميزين الذرى ثانويةكربالءتطبيقيحمزه جواد حامد علي105614271851029008

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمنذور فاضل سماوي احمد105615271851001007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءتطبيقيياسر جواد مؤيد احمد105616271851009003

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيتقي جعفر عادل جعفر محمد105617271851005062

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيالهادي عبد وحيد احمد آيات105618271852058003

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيحلبوص عبود علي حسن105619271851014027

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة497.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيجاسم حميد احمد حسين105620271851032012

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة493.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيعباس محمد ابراهيم رضا105621271851027038

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة487.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسين عباس مرتضى105622271851030084

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة485.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخليفة عبد حيدر رسل105623131852094018

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة479.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيثعبان محمود ثامر اسامه105624271851030007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة474.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيبندر فضال محمد زينب105625271852072043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيفياض الساده عبد عادل كاظم105626271851003045

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان طعمه احمد اسراء105627271852091006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقينعمة مهدي محمد عماد هدى105628271852059089

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسن عبد فليح حسن عباس105629241851016063

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيفرهود حمود عايد محمد105630271851015069

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيحمدان محمد علي منتهى105631271852080051

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيجبر نتيش خريص مهدي105632271851154181

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيعبود نجم محمد حنين105633271852067015

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيجعفر صادق ثامر صادق105634271851030043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حميد ناظم شهد105635271852058111

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيياسر رحيم حسن بنين105636271852160023

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءتطبيقيحسين عليوي حسون ليلى105637271852061027

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعاشور خضير علي زينب105638271852160071

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عيسى عقيل مسلم105639271851045057

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيمحمد رزاق عبد علي105640271851010064

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيجعفر هادي كريم صالح105641271851006017

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعاشور خضير ياس سجى105642271852059058

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقييوسف االمير عبد حيدر رؤى105643271852058054

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعلي عبد زغير عباس زينب105644271852057052
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقييوسف عباس حسين شفاء105645271852058108

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيجواد نعمه جليل بنين105646271852058026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيحسين رحيم باسم تبارك105647271852094009

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0الخارجياتكربالءتطبيقيعلي حسن علي ضحى105648271852401010

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر كطران محمد نور105649221852141026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم حميد االمير عبد زينب105650271852067036

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسن محمد مكي مصطفى105651271851015083

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيمحمد نوري محمد علي105652271851007078

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيعطيه حيدر حسين انهار105653271852072009

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيعبيس سلمان جاسم عذراء105654271852052055

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيجاسم ظاهر احمد اسماء105655271852091010

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيفارس الحسين عبد رحيم تبارك105656271752058024

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد هاشم محمد105657271851005080

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد رشيد طالب حسين105658271751005043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيكاظم الحسين عبد سليم احمد105659271751011001

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيمحسن حميد حسن حيدر105660271851154063

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيزياره حمودي رائد مصطفى105661271851005084

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعمران محيسن حسن محمد105662271851001110

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعلوان مهدي هادي زهراء105663271852088044

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيجمعه محمد فائق فاطمه105664161852168023

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيسلمان جبار عقيل زهراء105665271852063053

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيموحان موسى احمد كرار105666271851015060

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيكنبر عباس حميد حسين105667271851003020

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحسن سالم ميثم علي105668271851036053

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيشاكر فائز حسن مصطفى105669271851032060

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعون عبد عبيد جبار اشجان105670271852091012

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جعفر ضياء نور105671271852063108

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيجبار جهاد الحسين عبد سجاد105672291851025052

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيالوهاب عبد محمد حامد يمامه105673271852087065

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيمحمد وهاب سعد مرتضى105674271751003070

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيرمام الرحيم عبد مالك علي105675161851363131

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس علي منتظر105676271851004082

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيحسين عطيه سليمان فاطمه105677271852095041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيدحدوح عزيز غسان ايهم105678271851005012

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقياسيود كريم علي تبارك105679271852052020

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيرجب هادي زهير حسين105680271851014032

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءتطبيقييحيى الحسين عبد عالء صدرالدين105681271851015039

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيعباس خضير عطية حسين105682271851021014

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس فاضل فاطمه105683271752063079

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيموسى حسين حميد ايات105684271752055006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيالدين شمس محمد احمد هدى105685271852056079

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقياكبر وحيد عبدعلي زهراء105686271852094020

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيكاظم رايح صباح علي105687271751004049

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعلوان جابر ضرار خوله105688271752060017
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس محمد زينب105689271852067037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعوفي حمزة طالب الرحمن عبد105690161851039067

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيالحسين عبد مرزوك محمد سجاد105691271851034024

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيحسون ناصر صفاء هدى105692271852088088

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حميد جاسم هللا عبد105693271851007058

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيجواد محمد سعد حسين علي105694271851002140

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقياللطيف عبد زيد عبد حيدر زهراء105695271852068032

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيعجيل حران راضي قيصر105696221851077041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيعباس حسين برير حسين105697271851033006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن حسين جعفر حيدر105698161851047052

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيوحيد داخل فائق سجاد105699271851151033

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيحسن سلمان مرتضى ثناء105700271852065006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي حسين بنين105701271752056019

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقينده عبد سالم زينب105702271852064050

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيهاشم زيد عبد علي مرتضى105703271851002228

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى علي الرضا عبد رقيه105704161852240026

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعويد علي جبار المطلب عبد105705221851311115

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيجاسم حبيب حسين غدير105706271752064100

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيخوان عريبي حسين زينب105707271852054014

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيحسن حسين سليم ياسر105708271851033044

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءتطبيقيجبر عبد لطيف مصطفى105709271851153087

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيكاظم جواد يحيى سالم105710271851151037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيخلف دنين الكريم عبد محمد105711281851012065

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقياالمير عبد علي حيدر سيف105712271851019047

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيرسول حسين احمد زينب105713271852095020

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان مهدي سليم حسين105714161851015012

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيمحسون علي عباس فاطمه105715271852060039

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيحمود علي الهادي عبد فاطمه105716161852220037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحسين جلوب عباس علي105717281851008083

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين كميت اعداديةميسانتطبيقيدنانه جاسم حسن علي105718281851015025

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان محسن محمد طاهر محمد105719221751010066

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيعلي الكريم عبد سامي حسين105720271851034008

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسين كاظم غفران105721271852056054

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد غازي رضا شهد105722271852072052

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيجواد ظاهر علي نور105723271852060052

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعليوي حسين علي زينب105724271852091050

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقياحثال خماط لقمان الدين نور105725221851037083

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيمهدي سعيد صالح سجاد105726271851154080

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المدائن ثانويةكربالءتطبيقيالحسين عبد حسن مكي زهراء105727271852089025

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقينادوس بدر عباس هللا عبد105728271851036037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد فضل عبد حيدر105729271851005029

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة650.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد عبداالمير رائد فاطمه105730241842139092

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة615.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيالكريم عبد سعدون حيدر الفقار ذو105731241841001104

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة592.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيمشتت الكاظم عبد االمير عبد قاسم105732251841008113
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيريل جالل احمد إبراهيم105733161841089001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد فائق اقبال105734141842140007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة484.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيلفته علي محسن حمزيه105735241842120042

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة478.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيناصر حاكم عقيل نسرين105736241842124143

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيعبدالحسين عبدزيد حسين زهراء105737241842096040

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيجهلول رحيم ماجد أسماء105738251842170004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيناهي عبد حسين رفل105739251842122061

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان زياد حسين علي105740241841036066

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبود مراد صالح منال105741241842220279

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيحسن يحيى محمد الهدى نور105742241842078031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعبد حنان كاظم سيف105743241841400024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيهربود عواد عامر مها105744241842141079

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم كاظم محمد حنين105745241842220073

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي لعيبي حاكم فاطمه105746241842115033

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيموسى عباس فاضل ريان105747241842123050

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم محمد صاحب ابتسام105748241842220006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم داخل الحسين عبد رتاج105749241842093036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن جبر حسين بتول105750241742094014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم مشكور مسلم علي105751241841002054

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيرباح هللا عبد نجم علي105752241841207216

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد نجم سهيل رقيه105753241842124059

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعلوص االمير عبد وحيد عالء105754241841207181

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي فرحان لؤي محمد105755241741029083

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيشريف هللا عبد هادي هدى105756241842141087

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيزغير عبيس عذاب مصطفى105757241841203194

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه نعمه حسين حيدر105758241841015026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات االهلية العلم مناهل ثانويةالديوانيةاحيائيحسين عودة محمد رقية105759241842129007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعبيد كاظم جواد زهراء105760241742088013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االهلية الوطن ثانويةالديوانيةاحيائيامين مجبل محمد بالل105761241841067002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيخلف عطشان ابراهيم زهراء105762241842095035

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جابر هادي بهاء105763241841207050

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن كاظم مطر رحاب105764241842220109

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائياسماعيل عجيل احمد اسماعيل105765241841003020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعبد حمزة علي حسنين105766241841207071

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيالمطلب عبد الرزاق عبد محمد ضحى105767241842120153

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعباس كاظم حميد علي105768241841207191

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات خولة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد شعالن عادل الهدى نور105769241842116018

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةالديوانيةاحيائيحبان حدود رحيم اسيل105770241842133001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيكريم زيد عبد كفاح وسناء105771241842121222

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد الحسن عبد حسين نور105772241842139115

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيعليوي هاشم صباح مرتضى105773241741015095

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيصكبان علي عامر زينب105774241842134051

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيمحمد عباس جاسم عباس105775211741015006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةاحيائييازع الحسن عبد عواد مصطفى105776241841204072
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحمد عزيز محمد احمد105777241841001026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االهلية بغداد ثانويةالديوانيةاحيائيحلواص جبار علي رسل105778241842127002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائينجم حسين علي امير105779241841071005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائينوماس نسيم كريم مريم105780241842220274

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمحسن الكاظم عبد حسين علي105781241841001177

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيجبار حسن فالح كوثر105782241842081043

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعلوان عباس فراس هللا عبد105783241841001156

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عبد علي حسين105784241841211006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حسن شاكر أمير105785241841046005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عون عبد علي عماد105786241841203131

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيكزار هاشم جاسم احمد105787231841042001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات االهلية االميرات ثانويةالديوانيةاحيائيعلي محمد الرحيم عبد خالد نرجس105788241842125018

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائيعودة رباط نعيم علي105789241741038021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهاشم محسن كاظم محمد105790241841008112

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر جاسم محمد انوار105791241742119022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيعنجور كاظم جواد مؤمل105792241841064036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيفنجان حواس كريم حسين105793241841207092

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكدر علي خالد هللا عبد105794241841001153

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم ماجد بنين105795241742123021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد محمد مهند حسن105796241841003041

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةالديوانيةاحيائيراضي هللا عبد علي زينب105797241742091005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحسين مكي غالب رواء105798241742139023

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيخزي عبد اكرم هديل105799241842103095

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان جبر هادي مجتبى105800241841005126

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعوده نوير حسن احمد105801241841036004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيجواد شاكر مسلم علي105802241741028047

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جواد عائد محمد105803241851062016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة481.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيعبيس عجه ابو محمد نور105804241852101053

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة478.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد الرزاق عبد حليم مؤمل105805221851018060

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة472.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد عنبر كاظم محمد105806221851081076

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجوده جبر قايد علي105807241851203221

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيمطر هويدي جمعه مريم105808241852104038

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيوناس حليبص صالح ضحى105809241852120035

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةتطبيقيهللا علي كردي باسم فاطمه105810241852107013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيشالل شاكر توفيق وسناء105811241852114108

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين الزهره عبد عباس هللا عبد105812241851003035

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد جاسم جواد زهراء105813231852145011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيرعد جويد حران مريم105814241852134032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين علي عبد حسن سماح105815241852108024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيعكله كلف الرزاق عبد بتول105816241852088001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيضمد كامل فارس سجاد105817241851207069

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسين علي حسين احمد105818251751007010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيسلمان فرحان نايف انعام105819241852114007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيطه شاكر معن محمد105820241851018057
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون حاكم محمد حسين105821241851003020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيمصراع ناهي مهدي عهود105822241752134043

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم نعمه رعد ليث105823241851203262

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيمحسن مهدي رعد سهاد105824241852102040

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالديوانيةتطبيقيمعارز برهان حامد منتظر105825241851045015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيوادي علي عبد موجد علي105826241851039036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيمرهج حسين عبيد سلطان105827241851153014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم شاهين محمد حسن105828241851203080

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيراهي ديلي جاسم سجى105829241852220062

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيعطيه كاظم الحسين عبد علياء105830241852121036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد سرحان حامد دعاء105831241852102015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود شناوي كاظم غفران105832241852120041

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيالجليل عبد جميل جالل علي105833241851005047

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيبديوي خلف حمد احمد105834241851013004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيناصر خومان نعمه منتظر105835241851015095

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد عبد االمير عبد حمزه سحر105836241752134034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيلعيص مجابل غالب علي105837241751153020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن حسين محمد زينب105838241852220057

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسن عيسى عماد أمير105839241851075001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةتطبيقيطارش عالوي حسين سجاد105840241851012019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيصديان فاضل راتب سجا105841231852193007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه جمعه خالد وليد105842241851002086

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيعطيه عبد عالوي نداء105843241852130037

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة المحمدية الدوحة ثانويةقار ذيتطبيقيعباس فداوي محسن عايد105844221851248008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيجابر طعمه مردان عمار105845241851160023

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد العزيز عبد حيدر طيبه105846241852149011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس بعيوي عبدالكاظم ساره105847241852096027

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيصلف ملوك علي بنين105848241852080010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيحميد علي عبد حسن بنين105849221852167008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيعاتي حسين نعيم عباس105850241851204023

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم شهيد هاني نور105851241852130042

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيكطش لفته حسن رنا105852241852102024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم هادي مريم105853241852119057

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيعيساوي حنش ناجي نور105854241852401012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيمزهر حساني جمال ضحى105855241852110026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي فاخر جاهل غفران105856241852114071

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيابشون حاكم نهاد محمد105857241851020027

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةتطبيقيورد االمام عبد عامر عباس105858241751029024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيكليوش محيسن صباح سلمان105859241851074011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيفنجان مجهول حسين رؤى105860241852095012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيمراح باجي محسن مرتضى105861241851207128

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيروضان قند عطية محمد105862241851013083

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيشرماهي هادي حيدر ثمر105863241852096012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيوناس صاحب وناس محمد105864241851203290
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيس كاظم احمد امير105865241851036014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيخزعل ابراهيم خليل ياسين105866231851181081

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين حسن محمد فاخر رنا105867241752101011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيعبد رسن رحيم حنين105868231852077013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيشياع راضي فاهم زهراء105869241852121021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود كاظم فاضل علي105870241851002048

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد كاطع حسين اسراء105871241852104001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيراضي نغماش دكمان منتظر105872241851001093

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيجبار هاشم حسن تقى105873281852081008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيشالكه شنشول محمد الباقر محمد105874241751015070

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيرسن سعدون عدنان احمد105875241851071004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيغلوم شاني عباس هيثم105876241851017103

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيخضير عبيس مجيد فرقان105877241851003051

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيغيدان حمزه محمد غدير105878241752080032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيمرزة كامل حاكم كرار105879241751001099

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون جابر محمد علي105880221851008025

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيخلف هاشم حاكم مصطفى105881241751008034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيشمران فرحان حميد ازهر105882241851027010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيالرضا عبد حسن طالب وفاء105883241852220109

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيحيدر عارف حيدر محمد105884291851151214

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين علي احمد زينب105885241852095024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةتطبيقيحمد سعدون حسين حوراء105886241852121012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةتطبيقيهديد راشد حسين مصطفى105887241851153022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةتطبيقيحميدي الحمزه عبد حسين هدى105888241852102070

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي حسين الحميد عبد علي105889161751060138

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيديوان شمران محمد سجاد105890241851010029

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةالديوانيةتطبيقيالسادة عبد جبار علي زهراء105891241852181002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيخلف جواد مرتضى حسن105892161851044014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان حنون الحسين عبد غيث105893161851038076

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيعالوي هالسه الكريم عبد ابرار105894241852220004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم كاظم احمد محمد105895241851203267

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعوده مبارك الحسن عبد محمد105896221851096064

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين جالب كاظم مريم105897241852096034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسن سلمان خلف منتظر105898281851151582

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيصالل عبد كاظم سراب105899291852056043

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيموسى بجاي حمزة زينب105900291752051078

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الرسول بضعة ثانويةقار ذيتطبيقيعور سالم جعفر سعاد105901221752129017

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيمطلك جاسم هادي وجدان105902241752122038

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته فرحان زاهر اسراء105903241852103004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةتطبيقيهدوان حمزة باسم باقر105904241851034009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد طالب منير هاني105905241851010074

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم داخل كريم عادل105906241851211010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمطلب هادي عدنان اسعد105907241851203036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد بردان كريم زينه105908241852114053
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد نجم حيدر محمد105909221851300171

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم محمد جواد سالم زينه105910221852170030

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر السادة عبد الحسين عبد كرار105911241851005062

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيرحمان سرحان ذياب سحر105912241852220064

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود رسيل سعيد رقيه105913241852126015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيضيدان وحيد جليل علي105914221851050021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيمهدي عبد مظفر عباس105915221851011054

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقينعيمة حسن حمد حيدر105916291851151084

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيالعالي عبد هللا عبد فيصل احمد105917291851002008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه حسين حافظ زهراء105918241852118024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةتطبيقيناصر محمد كاظم سجاد105919241851015042

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيدهيم ثجيل مشاي ماجد105920291751008036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيحسين عبدهللا محمد ايات105921161852381022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيخصاف طليب كاظم زينب105922161852213010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةتطبيقيعبدالمنعم عبدالرحيم انور طيف105923241852082011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيعلوان يوسف قاسم يوسف105924231851031047

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقييونس فرحان رعد ميسر105925291852051148

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيمنادي كريم احمد زهراء105926221852125016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمحنه كاظم صباح يعقوب105927241851006063

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبطان داخل كريم ايات105928291852057013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيحمد جتيوي جابر علي105929291851007116

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيمحيسن حمزة حبيب علي105930271851154111

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد هللا مع صباح علي105931241751027059

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان دنين مطر محمد105932221751042049

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه داخل علي مرتضى105933241851002074

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيجبار عجمي فارس علي105934291851107031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم نعمه محمد لبنى105935241852106044

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيمدير محي كريم حاتم105936241751059003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيشمران عبد مزهر فاطمه105937241852220114

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جابر محمد رقيه105938241852122016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيجعاز علي حسين ايات105939241852120006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات النبوة ثانويةقار ذيتطبيقيحسن حسين الرضا عبد زهراء105940221852205006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيغالي راضي محمد زينب105941221852134018

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جابر ثجيل زينب105942221852171024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيدوخي عنون جواد ليلى105943291852070014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم اياد ابراهيم105944161851006001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقينعيثل شدهان احمد داليا105945221752115022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيحسوني صالح محمد فاضل105946241751009032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيعلي كاظم حيدر براء105947291852056012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسين حلبوص باسم احمد105948291851003003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيهليل منصور عامر سيف105949221751001059

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةتطبيقيامين عمران صادق مرتضى105950241851013090

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيمبارك جمعه جواد نوره105951221852108032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيمحيبس كاظم حسن سجاد105952221851100010
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيمزعل مطرود نجاح كرار105953221851040046

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيوناس كاظم جواد غسق105954241852120039

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيوادي محيل ناصر فاضل105955241751036072

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيعناد حمزة فهد نورة105956291852107014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيخفيف حسون فليح زينب105957221852172031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم محمد جاسم حسين105958241851207041

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحسوني كاظم نعيم سجاد105959221851311086

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين عايش شداد خلود105960291852051048

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين محمد عيدان عباس105961221751006034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الشمس ضياء ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود سعيد حسن رائد105962241751059008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيسعدون كاظم جواد محمد105963221851313018

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمراد ناجح فائق ساره105964241852220060

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيكيطان الزم حازم حسين105965161851112016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقينعيمه حبيب مظاهر العابدين زين105966221851081030

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيثجيل ظاهر كاظم رباب105967221852413012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيسلمان صالح مهدي علي105968281851150016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعواد جبار سوادي حسين105969291851003064

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيلهوكي منشد كريم اسراء105970291852051003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيمشحوت عليوي فرحان يعقوب105971281851013047

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيكطفان علوان احمد رقية105972241852119026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيهريس شيحان سامي احمد105973221751031009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد محمد حسن105974161851005016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين كاظم كريم حسين105975241851203103

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيسلمان تركي جبار نصير105976271851005091

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيعوفي عبد الواحد عبد محمد105977221851275026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيياسين يوسف موسى كاظم105978241851017074

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحمزه عبد لفته كرار105979291851153184

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد مجالد رعد احمد105980241751043001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيحمود صافي اسماعيل حسين105981291851101001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات االهلية بغداد ثانويةالديوانيةتطبيقيعويد نعيم محمد ريام105982241852127003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيمشري خضير رحمن زينب105983241752119019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيصديان حسن فليح اسراء105984231852193001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0الخارجياتالديوانيةتطبيقيعلي اسماعيل محمد ضحى105985241852401005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالنجفتطبيقيموسى مردان عائد نرجس105986251852098004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيجاسم داخل سعد هناء105987291852056065

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيشمران جابر نور ازهر105988241851203032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيخلبوص الهادي عبد فالح حسن105989231851193004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيحنون الرضا عبد محمد احمد105990221851017004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيصباح عجيل طالب المهدي محمد105991221851021110

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيعوده جواد حازم حيدر105992241851204011

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيجبار مياح سالم هدى105993291752051154

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيغياض حسن مظلوم مالك105994241751036078

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيضاري الحسين عبد علي ابراهيم105995241851003003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد الزهرة عبد عباس طيبة105996241752106026
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيمراد طاهر يحيى زهراء105997241752025009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيايدام كاظم حماد سعيد105998291851107019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين الزهره عبد احمد رقيه105999241852118020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الدرعية ثانويةالديوانيةتطبيقيشالل هادي عسكر الدين جهاد106000241851165005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيرديني حمود الخضر عبد محمد106001291851151221

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةتطبيقيجبر محسن محمد حسنين106002241751062007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيعبد حسين عبيد حسون106003231851054031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةالديوانيةتطبيقيجازع شاكر كامل دموع106004241852154006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم بريكط كاظم اسيل106005161852241003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعبد رحيم حسين أسراء106006221852134002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيعبد حسن محمد فالح حسن106007161751131014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية ليث ثانويةالنجفتطبيقيالزهرة عبد الدين نور علي صادق محمد106008251751201006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيكاظم الحسين عبد عالء الهدى نور106009291852067039

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيدريفش فتيني عجمي حسن106010291851151052

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيناصر طعمه جمال مصطفى106011221751054078

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيحسين محمد علي زينب106012291852062016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جاسم حماد حمزه106013241851006020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيعطية دينار الكاظم عبد علي محمد106014231851054085

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيحمد نعمه فليح احمد106015231851054009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيسلمان عبدهللا وعد حسن106016231751008013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيشهيد عون احمد رضا106017251851008058

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيكاظم نعمه نزار مؤمل106018251851047021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد خيون رعد حوراء106019161852240021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيباجي زاجي هللا عبد معتز106020161851029030

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيجبار جاسم خيري ياسر106021251851007262

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم علي عبد سوادي مسلم106022241851016102

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيمجيد عفيف علي كرار106023241851069025

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةتطبيقيناجي ذر أبا مؤيد مجيد106024241751050010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد داخل وليد شهد106025241852144009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة667.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيعالوي محسن حامد حوراء106026291842050052

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة637.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيعبود هللا جار كاظم رواء106027291842077016

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحسين هول فالح وفاء106028291842054062

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة627.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعيدان نعيمه كاظم مرتضى106029291841003289

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة598.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيبويج سيران محمد فاطمه106030221842412041

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيشايع سعود عزيز حسين106031221841001047

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعباس نجيب غانم الهدى نور106032291842057235

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة488.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيرحيم كاظم ابراهيم عثمان106033231841012064

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيمكاوي محمد ليث غدير106034291842055069

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد جعفر الملك عبد علي106035291841003209

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيلفلوف هللا عبد كريم علي106036291841004086

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيمشعب فاضل شالل احالم106037291842077001

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيوالي عزيز حسين علي106038291841013027

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيجبار صالح هالل الرحمن عبد106039291741026026

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمحمد سالم جوان خولة106040291842052079
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السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمداعي ليسه حامد سرى106041291842051168

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيعبادي عكال رعد محمد106042241841063027

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعناد شعالن احمد الهدى نور106043241842101058

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيصخر عبادي يوسف ايات106044291842056010

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيشناوه النبي عبد كامل رواء106045291842085054

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيمهدي حمودي عماد رسل106046291842051096

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيغني قحطان جواد تبارك106047291842051059

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيشوجه جابر صالح ميثاق106048291841100145

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيراضي شعشاع موسى زهراء106049241742144015

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعباس ياسر هادي سحر106050291842051167

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيحسون تالي يوسف زهراء106051241842104038

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيياسر راتب مؤيد اسماء106052291842050009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحمزة الحسين عبد طالب مهدي106053291841003327

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعطيه حسين عبدالرضا فاطمه106054291842057203

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيبالي الحسين عبد علي اسراء106055291842052011

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمشل محمد جميل منتظر106056291841003309

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيمرهج عبود علي مريم106057251842101131

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه عليوي نعيم سجاد106058241841012013

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجبر عبد حسن نوره106059291842057248

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيناصر هادي علي المجتبى106060291841013003

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيضايف عبد نجم منقذ106061291741109050

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعلي خضر حسن علي106062291741003137

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىاحيائيمحمد جاسم علي حوراء106063291842066009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيعبود ناهي علي تبارك106064291842065021

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع لفته صالح حسين106065241841012008

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيسلطان يونس خليل الدين نور106066291841013051

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصالح محمد جاسم محمد106067291841003252

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيجواد هادي علي بنين106068291742051053

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسن هادي حسن ساره106069291842057166

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعبود كاظم جواد دنيا106070291842153030

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيحسين شوني حاكم حميد106071241741152004

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهوين حنج ناصر الهدى نور106072291742052223

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيعبود حسن قاسم محمد106073221841022053

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهالل كاظم كريم محمد106074291741003204

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيغياض اعطية العزيز عبد علي106075291841025040

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيساهي حسن علي زينب106076291842054028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيعجل عبدوش سالم صادق106077291841004065

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيلطيف سعد محمد حنين106078291842053017

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجاسم ابراهيم خليل حسين106079291841007054

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيزماط كنيوي جميل سندس106080291842057173

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيعباس كتاب علي حسن106081291851005028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيياسين شهيد اكرم حيدر106082241851039018

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة504.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيجايد حميد محمد صادق106083161851307020

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسون علي حيدر زينب106084291852051085
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السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة471.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيهاشم كاظم نعيم عهود106085291852054048

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيحاشي جبار صبيح محمد106086291751107035

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة468.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيجواد شهيد علي حسين106087291851013008

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد رويضي مهدي محمد106088291851003195

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيالحسين عبد خضر فارس زينة106089291852065010

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحمد مهدي عباس زهراء106090291852052043

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد كاظم جواد مصطفى106091291851003211

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيحنون جبار اياد علي106092291851005069

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيمجهول صالل حسن مريم106093241852093041

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيعلي عبد الزهره عبد حسن رعد106094251851205053

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيبدر ميزر انور زينب106095291852051082

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعطشان شليب عزيز رعد106096291851153092

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيكسار شبالوي حمزة حسين106097291851025029

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم جخن تركي سجاد106098241851203140

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمطر محمد رفعت المصطفى محمد106099291851003175

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيساجت عناد جميل دعاء106100291852054020

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيفالح النبي عبد عباس ماهر106101161851079051

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيسلطان حاجم غازي مصطفى106102291851025090

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيشجاعي طالب محمد مهدي106103291851002132

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعبد حيال حسن فؤاد106104221851022073

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيراضي علي حسين ساره106105291852056041

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيصكر مطرود عواد عمر106106291851151182

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيضاحي خزيان كريم اسماء106107291852053004

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةتطبيقيدليمي كاظم مراد كاظم106108241751025007

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمهدي عبادي حاتم محمد106109291851151213

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةتطبيقيفجر كاظم صادق كاظم106110241851010051

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيضايف عبد نجم زينب106111291852153014

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعلي عبد مخلد حسين106112291851003078

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيحسن كاظم علي زهراء106113291852058012

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيحسن جبار تحسين ايات106114291852051011

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعطشان خواف عالوي سماح106115291852051109

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيدهام عكاب ساجت حسن106116291851153051

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيناهي فنطل غالي سحر106117291752056026

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيحمزه طعيمة عزيز ماهر106118291751004122

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبود سعد جامل سعود106119291851003107

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعذاب راضي محمد كرار106120291851007153

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخطار مشوني حمزه بنين106121291852057024

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمجدي عباس جفات رحاب106122291852051058

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيمجلي هادي عباس ناديه106123241852104039

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان هللا عبد كريم صفاء106124221751019057

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيفتنان جابر محمد هاجر106125291852050045

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيجبر محمد جاسم فرح106126291852050033

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن كاظم سعد منتظر106127291851003224

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيساجت جبار عباس علي106128241851046023
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السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيثويني بهلول مويح وائل106129291751003249

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد كريم رحيم غيث106130241851001066

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيردان عبيد رياض ايمان106131291852051013

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيوالي فهد مهدي محمود106132291851109044

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيهادي خضير جاسم احمد106133291851004002

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيحسن جبار حيدر مريم106134291852085023

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد الحسين عبد وسام سجى106135291852052056

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيصالح سوادي سالم اسيل106136291852052005

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيبجاي جابر غانم فاطمه106137291852079028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسين زعيج حميد امجد106138291851153027

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد خردال حاكم هللا عبد106139241851152026

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيجبار علوان حسين علي106140291851151156

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه محمد تركي موسى106141241851009059

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىتطبيقيمدلول فرهود واثق علي106142291751013024

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىتطبيقيرهيوط عطيه كريم حاتم106143291851008015

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقينعمه غافل عباس اسراء106144291852057001

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيكاظم محمد علي صادق106145291851003113

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىتطبيقيوالي عكل هاوي امير106146291751109004

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيمطير محمد نور علي106147291851026050

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيطارش السادة عبد عايد غفران106148291852051122

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد حسين ابراهيم موسى106149291851002134

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد عكل هللا عبد العنود106150291852082002

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىتطبيقيراضي نعاس فرحان حسن106151291851026019

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيراضي حافظ كريم زينب106152161852170022

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيموزان حمد راجي حسين106153221751008009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةتطبيقيراضي جلوب صالح رعد106154241851208012

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحواس الرضا عبد عقيل مجتبى106155161851363154

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيمداعي ديثان علي اسراء106156291852101001

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد غالي حميد رواء106157221752160023

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم مصراع كامل فيصل106158161751034109

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيثامر مشكور محمود استبرق106159221852323005

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين االشبال ثانويةقار ذيتطبيقيكامل علي عباس كرار106160221851383016

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيحمود سلمان قاسم صادق106161291851151115

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي علي عبد محسن106162161851307039

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيالحسن عبد فاضل رزاق رحاب106163291852160016

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان جبار علي عبد زهرة106164161852225018

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةتطبيقيعبد نجم اياد غفران106165161852194019

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيجابر مظلوم سعد فاطمه106166221852125037

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة663.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعودة ضبع حسين ميسرة106167111842080111

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمسلم علي محمد زينب106168101842117057

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان حمزه العزيز عبد سرى106169111842104032

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيبرهان محمد جاسم منتظر106170271851001138

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيمنصور تايه فؤاد مصطفى106171231851009076

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيراضي مريح جمعه وفاء106172231852119123
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المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقياشكح ريس حميد عزالدين106173231751033055

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين النجوم ثانويةبابلتطبيقيالرضا عبد محمد نبيل ابراهيم106174231851030001

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيياسين عوده هللا مال مصطفى106175271851151083

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيعبيد نعمه سعدي حوراء106176271852063030

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات السلوى ثانويةكربالءتطبيقيراضي هاشم ضياء زهراء106177271852084006

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيحمزه عمران حمزه اسراء106178271752062005

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد لفته علي زينب106179221852418007

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيعطب محمد طالل ميس106180231752210005

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيجساب علي تركي محمد106181271851007086

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الضرغام ثانويةالثانية الكرختطبيقيهادي جليل زمان االله عبد106182111751014020

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيدخينة محسن احمد علي106183231851040033

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين عادل طيبه106184141852140040

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيكاظم جواد سعد بنين106185251752059033

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الضرغام ثانويةالثانية الكرختطبيقيهاشم فاضل جالل نبيل106186111751014036

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي صالح زينب106187271852083021

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيحسوني كاظم حيدر مصطفى106188231851251267

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسين عبيد ضياء مريم106189271752064115

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكريم الزم عالوي رشا106190151752040010

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين بابل ثانويةبابلتطبيقيحسين محمد حفظي علي حسين106191231851021017

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقينعمه عيسى اياد امير106192231851016006

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيمحمد االمير عبد حسين محمد106193231851020077

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيردام علي رزاق وسام106194271851001146

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيثاني ابراهيم راهي علي106195271851002144

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناموس مهدي تقي امير106196141851022016

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعبدالمنعم رحيم حامد رائد106197231751027011

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيحسن الدين شمس الدين ضياء تقى106198271852055012

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيهادي عبد نجم صفا106199271852057062

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمهدي علي حسين علي106200271851002142

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيعلي مهدي صباح كرار106201231751003081

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحمزه محمد حسين رقيه106202231852271023

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلتطبيقيهللا مال عبدنور رحيم احمد106203231851254004

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقيعباس محمدعلي مازن حيدر106204231751029008

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين نعمه جميل زينب106205111752079010

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود الحسين عبد زهير ذوالفقار106206111751011033

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان محسن سعدون مصطفى106207111751024038

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيحسن حسين ناصر فاضله106208271752072045

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد جاسم تحسين يوسف106209141851008061

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفتطبيقيسلمان خلف داخل حيدر106210251851048006

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيابراهيم نايف رميض ايه106211231852122004

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعلي خيري علي مروه106212231852098059

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيياسين خليف محمد هديل106213231852119119

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الطليعة اعداديةبابلتطبيقيسلمان حسن سعد غدير106214231852088040

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيمحمد عزاوي عباس علي106215211851026019

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيسعيد حميد رسول سمر106216231852114027
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المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيياسين طه ياسين يوسف106217161751043194

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد نجم احمد هدى106218271752160098

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد عبدالعزيز هشام عائشه106219101752086010

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيحسن عبدهللا احمد مصطفى106220231751009052

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االهلية الرحمة ثانويةالديوانيةتطبيقيناجي عمار وسيم سيف106221241751050009

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيجوير حسين هارون علي106222231851190019

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيوفر هاني عباس ساره106223231852111021

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيالزهرة عبد محمد رسول نوره106224231852115037

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهبابلتطبيقيعباس مهدي كاظم الجواد محمد106225231851036020

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيعبيس خضير سليم ايات106226231852093006

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيكاظم زغيرون ثابت سرور106227271752052059

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيجاسم كتاب هللا مال ايالف106228231852271007

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيحميد حمزه حسين طيبه106229231852120025

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الشموس ثانويةبابلتطبيقيعبيد حسن عباس رشا106230231852101020

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيفاضل جابر مهند شهالء106231231852091028

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيمهدي جاسم علي حسن106232271851033004

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلتطبيقيالساده عبد كريم حسين زينب106233231852083007

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين السجاد اعداديةبابلتطبيقيغضيب عبد حاتم احمد106234231851031001

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعبعوب حبيب حسن علي106235271851005041

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد عثمان رائد حيدر106236251841031252

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبد كاظم يوسف هاله106237151842045062

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيجاسم عطيه جاسم أحمد106238251741001003

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد محمود صاحب محمود106239251841031737

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائيحميده جابر علوان نبأ106240251742103025

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة484.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيثجيل جابر احمد ايات106241221852118003

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيراضي موسى اسامه امير106242251851044024

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته جمعة جميل علي106243241851017054

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيتطبيقينصار فزيع رياض علي106244221851041044

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقياحمد رضا محمد علي رضا106245271851002091

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيعطيوي كاظم محسن مسلم106246251851008172

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيغالي جينه غالي محمد106247251851022043

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيتايه غازي علي محمد106248251851009146

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيداود حسين جبار زهراء106249291752056021

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيالرضا عبد حميد حيدر يونس106250251851007267

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد راضي رشيد جهاد106251221851375006

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيصالح عباس خضير مصعب106252221851278023

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيعبار كاظم هاتف مريم106253251852083040

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعلي عبد حميد عادل عادل106254251851200027

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيرياح صبار موحان مهند106255101851030015

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعلي المحسن عبد حسن شهد106256271852160083

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيفاضل عباس حيدر محمد106257231851002110

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءتطبيقيوهاب حسن سليم مرتجى106258271851033035

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيبجيه حسون عباس زهراء106259231852149010

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيحمزه مرزه صالح مهند106260251851157079

2889 من 2415 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي حسين هبه106261271752094052

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعبعوب حبيب حسن مرتضى106262271851005082

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعبد احمد اياد زياد106263251851007089

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس اسماعيل محمد رقية106264121852107018

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيجبار حبيب غانم رقيه106265251852083017

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيعطية حمزة مهدي دعاء106266241852100038

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيناصر ناجي حسين بتول106267231852092010

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيجلوف جمعة علي تبارك106268221852116011

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيخضير محمود مهلهل طيبه106269241852097029

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل علي حسن106270161851353032

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيفاضل كاظم ليث رسل106271231852117013

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزة هيجل حمزة محمود106272241851018059

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيعباد فارس وميض نبأ106273251852089025

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفتطبيقيعلي طالب عمار مؤتمن106274251851024020

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجاسم عباس حيدر امنه106275251852070004

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيالعزيز عبد رؤوف علي حسن106276251851031037

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيالزهره عبد كاظم جواد حسين106277251851022016

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءتطبيقيسلمان هادي تايه ورود106278271752054020

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفتطبيقيالحسن عبد رحيم اركان مرتضى106279251751041023

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيهادي محي حازم سجاد106280111751004059

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيعباس كريم محمد احمد106281271851019006

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيجاري محل محسن علي106282291851100155

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعبد باقر حمودي رضا محمد106283251851007207

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمه عواد عالء حسين106284111751011027

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي اسماعيل ميثم الهدى نور106285241852108035

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيعطيه حمود عباس ياسين106286251851150315

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيهادي حسن حمزه حنين106287251852059075

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيمحسن كاظم سالم قمر106288241752114093

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيحميدي عباس محيسن فاطمة106289231822092034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيناجي فاضل سعد ريام106290231822098032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيمانع ذياب صالح رقيه106291271822088030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيجديع عاصي علي ساره106292231822098051

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيصالح سلمان محمد ايالف106293231822117010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيهاتف دايخ صباح زهراء106294231822107021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيمهجهج تركي محمد حوراء106295231822177003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيعذيب عبيد حسن زهراء106296231822126027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيحسين عبيد حسين حيدر106297231821031015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيسعيد كريم سعد ضيغم106298271821154041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيضيدان كاظم مازن محمد106299291821014201

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيدانه هادي محمد حيدر106300231821038023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيمهدي الكاظم عبد ناظم طيبه106301231822121028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعوده فيصل مهدي رسول106302251821008071

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيهش جاسم قاسم الكريم عبد106303231821006038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيحسن عبد كريم سهى106304231822077021

2889 من 2416 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات التحرير ثانويةبابلادبيالحسين عبد لطيف محمد زهراء106305231822096009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيرفيق جليل ابراهيم سجاد106306231821033027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعباس هاشم مسلم ميثم106307231821016078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيخضير عبد خضير ياس106308231821189041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيحسين علي عباس محمد106309231821018030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيطعمه محمد علي ايمان106310231822107006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعلي صبري محمد هات106311231821058045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيكاظم جابر كاظم فاطمه106312231822107040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية الكفل ثانويةبابلادبيحجيل كاظم جواد عماد106313231821250037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيعبود حمزه احمد زينب106314241822134026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيالحسين عبد خشان صادق الزهراء فاطمه106315231822191005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيلفته عباس هللا عبد عباس106316231821213012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيعبد هادي ليث غيث106317271821012017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلادبيهللا عبد حفظي رعد عباس106318231821005015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيشعنون عبد نجم سميه106319231822084015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيجاسم حسين حمزه بنين106320231822148004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيجاسم ناصر كاظم بنين106321231822145004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيمحمد جاسم محمد وهب106322231821046055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيعواد ابراهيم خالد علي106323231821028037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيعالوي مرزوق علي زهراء106324231822101011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيباصور علي عبد الكاظم عبد زينب106325231822113030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيابراهيم خليل اسماعيل اسيل106326231822191001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيمحمد حامد عامر علي106327231821189023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيمحمد جاسم رضا الصادق جعفر106328231821004017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيجاسم حسين جاسم احمد106329231821068001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلادبيالساده عبد جواد حيدر ايات106330231822134001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبينور عجيل عباس طيبه106331231822091026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيعبيد محمد موفق اسراء106332231822078004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيسرهيد الحسن عبد صالح ايمن106333231821189006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجميل حمد اياد فريق106334231821160027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيكريم سلطان كريم احمد106335231821028005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيحسن جبر ناظم ايات106336231822172004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيصليبي رحيم نور ابراهيم106337231821198003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيذياب عباس سالم قاسم106338231821197025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الجنائن ثانويةبابلادبيشعالن المهدي عبد صالح حوراء106339231822102010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيراضي سالم الرضا عبد هللا عبد106340251821024152

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيشهاب الرضا عبد ماهر علي106341271821031137

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيرزيج العزيز عبد علي حوراء106342231822083007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعمران االمير عبد مهدي استبرق106343231822099001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات فلسطين ثانويةبابلادبيسباهي عمران جابر فاطمه106344231822084019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيابراهيم فاضل محمد يونس106345231821003094

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيعبيد حميزه أمير احمد106346231821220003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلادبيموسى فاضل ناظم مريم106347231822140015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الخلود ثانويةبابلادبيطالب تايه مجيد ندى106348231822137020
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيرشيد عباس غانم سيف106349231821173033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيحمود شهيد حيدر محمد106350231821007033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيصالح محمد حسن عاصف حسين106351251821039003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيحمود عريبي عادل صفا106352231822091024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيجمعه رزاق فارس زيد106353231821020019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيمهدي الزهره عبد علي منتظر106354231821014104

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبياالمير عبد هادي حيدر العابدين زين106355231821032033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيقاضي عادل علي ايه106356231822077006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيوالي مهيدي سوادي مجيد106357291821016071

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيعلي حسين الزم مصطفى106358231821012076

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيحسن ديلي كاظم فاطمه106359231822080020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعلي صبري عباس مصطفى106360231821058042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعبد بعيوي احمد شعبان106361231821169025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحميد مجيد مازن ايه106362231822117014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيجبرات فاضل مؤيد أمير106363231821060005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيمحمد االمير عبد محمد استبرق106364231822129001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيتايه فالح محمد فاطمه106365231822121031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيزباله كريم علي ليث106366231821002025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيمحسن الواحد عبد نعمه االء106367231822089005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيزيدان جاسم ماجد عباس106368231821043021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيغالب حسين عادل الفقار ذو106369231821044041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيعلي حسن حامد زينب106370231822109022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيعبود حسن اياد حسين106371231821028015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيضاحي عبيد رحمن حيدر106372231821012020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحمادي عطيه اركان ابراهيم106373231821055001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيمهدي هادي فاضل فاطمه106374271822078040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيجاسم دخيل نعمه محمد106375231821044105

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيمجيد حسن سعد عباس106376231821006032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات السدة ثانويةبابلادبياسماعيل حسين يوسف شهد106377231822110032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيخضير يوسف نعيم يوسف106378231821044120

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيمحي عبيس حيدر حسن106379231821046009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعباس هاشم قاسم احمد106380231821002007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيحمزه كاظم جواد منتظر106381231821063078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيعون عبد الجاسم عبد رزاق زهراء106382231822076021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيعجيل سعد احمد باقر106383231821055007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيمريض عبيد علي عبد سجاد106384231821058017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيحمود جدي جبير طيبه106385191822213008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيحمزه حسين سعيد نمير106386231821191016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيمطر ناصر علي حسين106387231821192006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيعبيس حسين علي فاطمه106388231822183017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيمحمد يوسف علي محمد106389231821251193

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعطيه جاسم سلمان الرحمن عبد106390231821031029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعباس جبار سليم كرار106391261821047139

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيمراد الحسين عبد ثائر علي106392231821044069
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحبيب عباس تركي مصطفى106393271821049154

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيمهدي جابر العالي عبد مهدي106394231821068037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعبود االمير عبد علي حيدر106395231821061024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0الخارجياتبابلادبيعاشور مزهر رزاق زينب106396231822401023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبياالمير عبد خيري مهدي هدى106397231822099039

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيهللا عبد عباس علي حسين106398231821052022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيفرهود جاسب اياد حمزه106399231821046017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيخضير ياس جاسم محمد106400111821168014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيالصاحب عبد مالك مكي رقيه106401231822098031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيحسين هاشم شعالن حمزه106402231821033023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبيخفي كامل رعد مصطفى106403231821195033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيعبود حسن صبحي عباس106404231821033042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيحمزه شنداوي عواد عباس106405231821257021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيمحمد جاسم احمد حيدر106406231821173024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيحسون سرحان سعد يحيى106407231821012083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيهندي محمد احمد شهاب106408231821058018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيمحمد خضير طارق زهراء106409231822086027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيعباده وناس ماجد حسن106410231821200008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيدريس حبيب اسماعيل محمد106411231821197031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيسعدون كامل سعدون مصطفى106412211821077166

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمحمود نعمه ابراهيم سالي106413211822095017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيحسون حسين صالح زينب106414231822172009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيجموع عبود الورد ابو حسنين106415231821068014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلادبيرويح هاشم شاكر علي106416231821256042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي مجيد نصر مينا106417111822067050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة الرحمن ثانويةبابلادبيزيدان جاسم سعد جاسم106418231821165009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحمادي جاسم فاهم همام106419231821004133

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيهادي فاضل عباس اسامه106420231821004009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيفرمان الصاحب عبد حكيم حنين106421231822099009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيجياد كريم ناصر جعفر106422231821033013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيكريم رضا عباس هاشم106423231821016079

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجاسم تركي حسين رقيه106424231822117036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيحاتم عبد سجاد علي106425221821073018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيهللا عبد هالل عفر فاطمة106426231822119078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبياالمير عبد نجم تأميم مصطفى106427231821212030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيكاظم حمد حسن امجد106428231821200005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيخليل عادل احمد إيهاب106429211821065004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيجواد جعفر عباس زهراء106430231822112015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعلي صبار العزيز عبد امير106431231821032012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيكويني نايف حسام علي106432231821014061

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيفارس جابر مسلم عقيل106433231821032042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيرحيم حميد الستار عبد حيدر106434231821016018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيحسون عباس علي بنين106435231822212004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيكاظم عمران موسى كاظم106436231821031049

2889 من 2419 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيزريزب مهدي سليم سرى106437231822098055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيصفر رويش سالم كاظم106438231821042032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الرشيد ثانويةبابلادبيعبيس حمزه حسن حمزه106439231821065014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيعباس جابر حيدر مصطفى106440231821020048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيجاسم علي حسن شفاء106441231822078028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمهدي محمد جاسم حسنين106442251821008046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيشالش ذياب الخالق عبد عبير106443231722114029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمهوال الحسين عبد زاهي مصطفى106444251821111060

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيمهدي حسين جليل ارشد106445271821153009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيكاظم مالك كفاح سجاد106446231821001034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيمزهر االمير عبد منصور االمير عبد106447231821030028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيالرزاق عبد هادي عباس احمد106448231821009009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيهاشم علوان احمد دعاء106449231822110015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجاسم حميد ضياء منتظر106450231821009133

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيخليل كاظم يحيى ضي106451231822127030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيسلطان شلش سلطان زينب106452161822254014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيعلي عبد حسن قاسم محمد106453231821044100

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعبيس صالح محمد قاسم106454231821169040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيحمزه حسين محمد صالح106455231821220011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيعبود علي اسامة شهد106456231822189006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيخفي فليح خلف ضحى106457131822071084

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكزار عليوي احمد ليث106458271821038083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيدوالب حسين سعدون رافد106459221821067014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيخضير غانم طارق حسين106460231821032023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيوثيج جاسم سعدي امير106461231821013006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبياالمير عبد غازي حيدر حوراء106462231822088011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيديكان غفار رعد رقيه106463231822124022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيمحيسن خليل رعد حسين106464231821003021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيكاظم هادي علي محمد106465231821009111

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيصالح علي حسين علي106466231821015013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيكاظم نور عقيل علي106467231821038040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبياعور كاظم موسى مروه106468231822098088

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيبريج حسين محمد قاسم106469231821006056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيعبيد محسن عامر ريام106470231822127021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيخضير قحطان امين احمد106471231821020001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيعزيز جابر مهدي زينب106472231822117055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيهويش محسن نصير صادق106473231821055028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيخفيف خضير حسن احمد106474231721044002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيمهجهج تركي محمد فاطمه106475231822177013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيعبد طالب عايد احمد106476271721038006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيحمزه حبيب رعد علي106477231821001047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعبود جاسم احمد هدى106478111822105070

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيسلمان عبد مجيب زينب106479231822136022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيعلوان جبر حسن حسين106480231821189009
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيعبيد نجم محمد عمار106481231821004084

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيموسى نعمه رعد زهراء106482231822127022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبياالمير عبد مجيد ضياء الفقار ذو106483231821251079

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات البنين ام اعداديةبابلادبيزنكاح الستار عبد خالد رسل106484231822091012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعيسى عبيد جبار الهدى نور106485231822087045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيكريم فاضل عادل ليث106486231821022046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةبابلادبيعبد عباس أحمد علي106487231821258007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيمصطفى عبود الستار عبد علياء106488211822064012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيهللا عبد كاظم ماجد حسين106489231721043015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيعلوان حسن سليم غيث106490231821068025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيعبد عباس سمير نور106491231822100031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيحسين الحسن عبد بهاء نرجس106492231822105031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيجبر حسن عالء محمد106493161821017038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلادبيناصر خليل علي الدين عز106494231821019013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيحسين عبيس خضر زينب106495231822105013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيحسين مطلب حامد كرار106496231821022044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحسين سلمان الحسين عبد علي106497231821044076

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيحلواص محسن رياض احمد106498231821172002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيالزهره عبد سالم حيدر كرار106499251821008131

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلادبيعبادي الصاحب عبد راسم حمزه106500231821193004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيراضي صبار رياض انمار106501231821038009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحنتوش هاتف موسى مصطفى106502231821004125

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيتركي عيسى علي حسن106503231821046012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيبريسم عطشان خالد عباس106504231821014050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعويد سالم جبار سوسن106505101722096046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيكاظم غازي فيصل محمد106506231821004110

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيمحمد كريم عادل زينب106507231822088023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيحمود كريم فارس الفقار ذو106508231821003031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية الفراتين اعداديةبابلادبيكندوح تركي حمزه ليث106509231821048008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيمهدي جواد حسين بنين106510231822130004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمحسن محمد اسعد محمد106511221821047084

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيحمود عبد حسن اسيا106512261822126007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعباس حميد قاسم ورود106513231822087050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى علي حامد ندى106514151822044090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيحمود جاسم هللا عبد تبارك106515251822082007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الفضائل ثانويةبابلادبيحمود هادي سالم رضاء106516231822112010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيجاسم حسين علي حسين106517231821253026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيزايد جاسم مالك مروة106518231822145031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيجمعة الكاظم عبد حيدر علي106519231821027028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيجواد علي مزهر مريم106520231822080023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة صفين ثانويةبابلادبينجم حامد اياد علي106521231821195020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلادبيالحسن عبد اسود سجاد سكينه106522231822143015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيمزعل حامد حمزه امير106523231821251026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيحركان اسود عبيس علي106524231821044077

2889 من 2421 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيكاظم حمد محسن علي106525231821033056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيناجي طالب مشتاق حيدر106526231721068024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمغامس كاظم الرزاق عبد حسين106527151821008038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيمزهر عبيس حبيب منتظر106528251821044011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيحمد شهاب أحمد زهراء106529231822083015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيوادي سرحان حيدر محمد106530121821003083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبينايف خضير عدنان يوسف106531191821101029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعبد جميل أحمد زيد106532231821002015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيشالل عطيه حسن زينب106533231822124028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيحسين علي خالد صفا106534231822099024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيكاظم ابراهيم عامر نريمان106535231822103032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيموسى غالب رعد امجد106536231821163001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبييعقوب كريم فاضل فضل106537251821024200

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيخضير كاظم عباس محسن106538271821026031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيهللا عبد قيصر عامر زهراء106539231822103016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيعبود محسن امير فرح106540231822099032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيجاسم عيسى حميد سجاد106541231821013024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيالحسن عبد حمود كاظم الكريم عبد106542251821122078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيكاظم محمد صالح رفل106543231822212007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلادبياالمير عبد نجم ماجد امير106544231821040004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيعاصي سرهيد جواد حسين106545231821200011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة سبأ ثانويةبابلادبيحسين علي محسن زهراء106546231822191003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيسالم نجرس بخيت كرار106547231821253083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيابراهيم صاحب مهدي حسنين106548231821002008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيحسن سويدان عباس فواز106549271821152061

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيعلي ابراهيم ماجد محمد106550231821022055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيجالب كاظم سعد حسين106551231821061016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحسين جاسم جبار ساره106552231822121019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيعبود نجم فالح روان106553231822114017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلادبيسعد حسان ناصر ايات106554231822134002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيبريج كامل شاكر حسين106555231821055016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عبد كزار علي محمد106556111821201174

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيعلوان العباس عبد علي زهراء106557231822145013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الشموس ثانويةبابلادبيمحمد ناجي فاضل ضحى106558231822101023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيحسين صبر سليم حسين106559231821003022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيملبس كامل ابراهيم زهراء106560231822090020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات النجوم ثانويةبابلادبيهللا عبد حسين قيس حوراء106561231822130010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيهللا عبد حمزه جاسم غدير106562231822105025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيابراهيم خليل راجي علي106563231821251146

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيحسين مجبل سالم مرتضى106564231821058039

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيمانع عمران موسى اسراء106565231822144004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الطبري ثانويةبابلادبيعوده لفته عبود امجد106566231821061005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيغائب علي محسن طارق106567231821007024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيعنين علي عبد حسين عباس106568231821055030

2889 من 2422 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبودي مسلم علي محمد106569251821024250

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعمش حمزه محمد علي106570231821043032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيشويخ جاسم الكاظم عبد تبارك106571231822104005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبينايف فرحان فايق أحمد106572231821170003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحسن مالك ميثم حسين106573231821020015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيهاشم عباس محمد رائد106574231821046022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيكاظم الحسين عبد احمد عالء106575231821177003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيدلي كاظم الحسن عبد عماد106576231821030031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيعالوي صايل خلف ناديه106577231822271055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحسين شاكر عباس دعاء106578231822078013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الباقر ثانويةبابلادبيسمير عبيد نعمه محمد106579231821046047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيحامد نذير عدي شيماء106580231822107032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبينايف محسن حسن احمد106581231821022005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيابراهيم عطيوي مؤيد امجد106582231721183010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات ميسلون اعداديةبابلادبيناجي حامد فاضل هالة106583231722080034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيعبود كاظم سعود نزار106584231821255074

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات العرب شط اعداديةبابلادبيعبد سليم حيدر تبارك106585231822124016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد مجيد حميد نورس106586111822083051

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعباس حميد رحيم محمد106587271821049135

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيشعيرة جودة سعد سيف106588111821027050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيعبيد رحيم محسن سارة106589231822087028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد عامر حسين زهراء106590141822111016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالحسين طاهر ابراهيم سيف106591121821033008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيسلمان حسين محمود علي106592231821161026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيعبود حمزه عباس مريم106593231822118024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيمعيوف علي مكي عباس106594231721033038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحمزه عبد محمد منى106595231822148030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيحسن زيد عبد نجم حيدر106596231721043019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمذكور مطشر علي فاطمه106597151822048094

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيناصر كاظم حسن خضير106598231821034031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحمزة صالح علي الدين شمس106599101821015028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعباس خضير الكريم عبد هديل106600231822110057

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيحسن حنين ابراهيم امير106601231821006009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيكاظم جواد اياد جواد106602231821164002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلادبيعبد كاظم كريم هللا عبد106603231821164021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الباقر ثانويةبابلادبيحسين يوسف رزاق سماهر106604231822105021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجواد حميد سعد االكبر علي106605231821009078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيعلي حسين الحمزه عبد احمد106606231821043003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيدرباش االيمه عبد رحيم نبأ106607151822041048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيحسن هالل لطيف حسن106608231821038015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان قاسم كريم جعفر106609121821033004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعزيز زامل سوادي بيداء106610101722096013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم قدري لبيب هال106611111822137050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم حميد نورس106612111822129017
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيفهد مذكور كريم محمد106613111821203181

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيكاظم حمود عوده منتظر106614271821049166

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم سعدون ضامن سيف106615111821053070

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيعبيس جاسم حسين ابراهيم106616231821022002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيعبود كشاش جاسم حسن106617231821006015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيعبود مظلوم رزاق حسن106618231821006016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيناجي علي محمود زهراء106619231822100018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيزغير محمد هاشم منتظر106620231821035027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيجاسم حمزه مهدي اسعد106621231821038007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيعيسى الواحد عبد ناظم عيسى106622231821253077

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيبريدي سرهيد حسين مؤمل106623141821045034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم علوان حسين حوراء106624141822088020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيخلف ياسين طه مصطفى106625231821003087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيهللا عبد مهدي قحطان امير106626231821027007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيحسين علي عبد حسن علي عبد106627231821055035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيمحمد حمزه سعيد محمد106628231821023040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين حسن مصطفى عذراء106629121822117021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعبود فضل علي سجاد106630231821197016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبييعقوب النبي عبد محمد داود106631111821027035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيغازي عبيد علي احمد106632231721003004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيعباس رسول عادل زهراء106633231822127023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات التراث ثانويةبابلادبيحسين حميد محمد هالة106634231822148032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحمزه فرحان محمد بنان106635231822121002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيبدوي حمزه خالد سجاد106636231821009047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيعبد لفته قاسم حسنين106637231821060013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيشيحان عبد سهيل حسين106638231821001019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيهنين باقر سجاد حسين106639231821007012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الربيع اعداديةبابلادبيمهدي الصاحب عبد جمال رسل106640231822098027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيعبود طالب جاسم الهدى نور106641231822086055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيموسى سلمان مهند مؤمل106642231821008115

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي عبود جليل علي106643141821037205

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيمناحي هللا عبد زيدان زيد106644261821151010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيجعفر العال عبد عقيل محمد106645231821163031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيعبيس منذور عجيل احمد106646231821251012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيابراهيم علي غانم طيبه106647211822095024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد عائد ثائر مصطفى106648141721037283

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعبيد نعمان الحميد عبد علي106649271821031130

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيخليف حمزة يحيى زهراء106650231822089025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيجاسم شناوه فالح اخالص106651231822118002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيعبود حسن فالح الحسن106652231821023004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيشبيب مجيد عدنان علي106653101821060083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيخضير عالوي سالم فاطمه106654231822119081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيمحيسن علي رسمي مصطفى106655231821196020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيكريم داود هزاع علي106656231821028041
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيحسين علي الحسن عبد زهراء106657231822118007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيلفته يونس كريم منتظر106658111821057111

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشقص حسوني بشير غدير106659151822046051

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيماهود عوده رضا هاجر106660111722112117

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيعسر مالك كاظم العزيز عبد106661231721042018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين جاسم سمير رسل106662131822107047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيظاهر شبيب ظاهر مياسه106663231822212019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيكاظم الحسن عبد الرحيم عبد ساره106664231822271040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيداود الواحد عبد حسام علي106665231821004071

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيموسى فرحان صدام محمد106666231821044096

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيصافي المحسن عبد جليل المحسن عبد106667231821183051

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة االخوة ثانويةبابلادبيعبود علي احمد محمد106668231821212027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان رحيم احمد رامي106669101821033016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد ماهر عباس106670121821032067

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيصالح محمد عامر عباس106671231821055031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبينعمه عبودي عقيل مسلم106672251821024269

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيغفوري احمد عادل حسن106673111821019004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيشبيب عبد هاتف عمار106674231821013034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيزويد طالب كريم زينب106675231822100020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيسعيد ضاحي تركي محمد106676231821016057

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين مأرب ثانويةبابلادبيكاظم خليل حمد حيدر106677231821049008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيعبود مطر الحسن عبد سجاد106678231821007022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيناصر مشعان بندر أحمد106679231821008001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المربد اعداديةنينوىادبييونس مصطفى باسل زينب106680171822291040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيحمد القادر عبد احمد هديل106681191822229036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىادبيجمعة حامد هاني فهد106682171821350219

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيمحمد طه موفق ابراهيم106683171821026011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيمطرود مياح عاجل سامي106684231821163012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيكاظم محمد جاسم هجران106685231822183020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيعباس حسين كريم محمد106686231821185022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبياحمد شهاب حماد مصطفى106687231821255070

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد هاتف ضياء نبأ106688111822112122

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنبارادبيعبيد احمد علي دنيا106689191822159006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيعطيه محمد جاسم تمارا106690261822089008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيحمد يوسف لطيف هللا عبد106691111821011034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيجبر محمد قاسم فاطمه106692231722089028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيخلف السادة عبد الرزاق عبد نور106693111822215055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيابراهيم زيد عبد هيثم محمد106694231821020045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلادبيمحمد درويش علي مريم106695231822083035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيشناوه رحمان نعيم صادق محمد106696231821002031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعيسى نوري صباح براق106697231822111003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0الخارجياتبابلادبيعبد جاسم محمد هاله106698231822401054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيعبود شاكر االمير عبد شاكر106699231821038026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيحمزه كاظم جاسم شيماء106700231822121025
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0الخارجياتبابلادبيعبد جاسم محمد مروه106701231822401043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم محسن عقيل نورهان106702131822099055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0المختلطة االنفال ثانويةبابلادبيعباس منفي الستار عبد احمد106703231821169003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيحمدان ابراهيم عامر سرى106704111822069020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم حميد مظفر محمد106705111821027106

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيشبيب محمد سلمان حسن106706231821173015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيهالل مهدي صالح مهدي106707261821047183

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس عبدالكاظم صفاء امير106708121721032020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيعباس حسن عباس امجد106709271821022009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيمرزه محمد عادل عباس106710231721011058

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيحسين منصور حامد محمد106711231821001068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيعبد فوزي رحيم يحيى106712231821016083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد سلمان حسين بنين106713141822081014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الحميد عبد هاني وسام106714141821176088

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم سويدان سمير ايه106715101822091002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي العظيم عبد غالب موسى106716141821028130

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم حميد اديب محمد106717101821012012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيعبادي علي عبد حسن عباس106718231821177002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجبر مهدي باسم مرام106719231822117091

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الجبل ثانويةديالىادبيمحمد احمد خليل جعفر106720211821036005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيشالكه لفته هاشم مريم106721131822084033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيعبد حمزه طالب علي106722231721004053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات المدحتية اعداديةبابلادبيحمزه محمد عهد نرجس106723231822090042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةبابلادبيخليف عطية فاضل العابدين زين106724231821208005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيالرضا عبد ناجي محمد انفال106725231822120003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيشبيب دخيل عباس سجى106726231822089033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيمصطفى ابراهيم محمود ايات106727171822357011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمحمد كطوف حميد عذراء106728261822111038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيحمد خميس نوري طيبة106729101822113026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيياسين طه رافع مريم106730101822116029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيخليل ماضي وليد محمد106731231821009120

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسون حسن محمد اكرم بلسم106732111822071023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلادبيعبود طالب سعدي علي106733231821012048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد الصاحب عبد عصام عادل106734131821003033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيقدوري عبد الدين عماد مصطفى106735131821008161

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيهيدي كريط نعمه عباس106736121821172013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيسلطان كاظم علي محمد106737231721252072

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيراشد مهدي علي عبد طيبه106738231822093065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الحلة ثانويةبابلادبيعواد غني احمد تبارك106739231822100008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيحسن سمير سامر طيبه106740231822099028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلادبيعيسى عبد عايد قاسم106741231821038046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلادبيمحي طالب مرتضى زينب106742231822121015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيسعد سهر علي شهد106743121822090029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيحمزه الخضر عبد طه بهاء106744231721189006
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيكريم خضر محمد رعد ضرغام106745231821004058

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيمحمد علي عبد حيدر106746221821062017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0المختلطة الطف ثانويةبابلادبيعبيد زغير فرحان حسن106747231821177001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيبريسم مهدي حسين كرار106748231821002023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيجواد خضير رياض احمد106749111821180011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيحسن عباس كاظم حسن106750231821252026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيحبيب خليل حبيب احمد106751211821034003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيكريم علي قاسم محمد106752111821025045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيمحمد جاسم صبري احمد106753231721002004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيدفاك اعبيد عادل شهب106754111822220043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيلفته عبيد عباس أسامه106755251821122009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيالقادر عبد صالح ثامر الدين نور106756191821095050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الطليعة اعداديةبابلادبيحسين كاظم الحسين عبد آمنه106757231822088001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات رشد ابن ثانويةبابلادبيشاكر عباس ستار يقين106758231822099041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن شهاب هشام خضر106759131821002027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيعبود غازي عباس شاكر106760261821162017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيمرزوك عبيد رياض فرقد106761261822126082

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات المطلب عبد ثانويةبابلادبيعباس حلبوص منسي حنين106762231822136009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيمزعل مظلوم سلمان خالد106763221821018015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المسائية البدير ثانويةالديوانيةادبيفياض علي جمال امين106764241821209004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيبركات اسماعيل ذاكر القادر عبد106765171821005062

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيعوده حمزه هادي زينب106766231822183013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الحلة ثانويةبابلادبيكاظم جواد فاضل سجاد106767231821015005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الدستور ثانويةبابلادبيمزعل هادي عثمان علي106768231821018026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين السدة اعداديةبابلادبيهاشم حميد شهاب محمد106769231821016061

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسين ناصر القادر عبد ناصر106770231821011125

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين علي االمام اعداديةبابلادبيعلوان نعمه سالم محمد106771231821002030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الثورة اعداديةبابلادبيمهاوش تركي فالح جعفر106772231821003010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيسلمان حسن محمد علي106773231821001053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلادبيحسين صالح مهدي أمير106774231821252017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيفهد محمد ابراهيم غدير106775231822118017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيخلف حمزة رسول حسين106776231821197010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيسليمان عمر شريف تاله106777171722273056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيرحم موسى رمح فاطمه106778211822170025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيهدل النبي عبد عماد ريام106779111822112053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيملك علي حاج سعيد سجاد106780121821400036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم اسماعيل علي زهراء106781101822133029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيركن بخيت هاني غزوان106782271821012016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحسين االمير عبد سعيد احمد106783231821014004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس جواد علي نوره106784131822077076

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد العزيز عبد كمال عال106785131822116040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبيياسين طالب مشتاق حذيفه106786191821351029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيسعيد رزاق وهاب علي106787231821006051

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيناهي حمد الحسين عبد علي106788231821170022
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيمحيسن عبد علي سجاد106789231821033031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبينشمي رحيمه كريم اوراس106790131822109003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيهزاع عبيس محمد عباس106791231821004062

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع حاجم هادي شهد106792141822074075

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيياسر خضير جمال زهراء106793261822102024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيحميد كامل وليد اسماء106794191822246001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيعباوي قاسم ابراهيم هللا عبد106795171821016055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد اسماعيل هيثم فهد106796101821033030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نعيم اكرم الرحمن عبد106797141821030036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن محمد رائد شهد106798141822106027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيمراد سليمان هاشم وديان106799101822106030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر اسماعيل مهدي ايمان106800151822051011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخادبيرستم حبيب عهد حيدر106801121721201019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيردام خلف زاهد علي106802261821151016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيكاظم خلف سامي فاطمة106803211822112033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمحمد كاطع ستار بهاء106804261821008010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيحسين عليوي وهاب هللا امة106805261822074004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيناجي جابر باسم ليث106806121821032098

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيسرحان حمد صباح رسل106807111822071044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبينجم محمد جاسم هللا عبد106808211821037017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيأحمد حردان محمود سهام106809111822081035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبياحمد محسن ثامر ابان106810111821021001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيخضير ناظم راسم هدى106811211822165037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيابراهيم اسماعيل حامد زياد106812191821058018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيعباس محيل عبد حوراء106813231822104009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيحبيب حسن عدنان محمد106814231821052083

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيفياض نمر قاسم حسين106815141721009024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيحريجه كامل ناصر خالد106816141821151006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيصيوان انتيش محمد الهدى نور106817141822075196

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبياحمد بالل احمد محمد106818171821143149

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0المختلطة الكرار ثانويةبابلادبيهاشم كامل هيثم وليد106819231821175011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيراشد حسين نجم فاطمة106820211822097062

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيعبود خلف مزيد مياده106821261822086046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر الصاحب عبد طارق علي106822151821074114

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيرمضان حميد ماجد حيدر106823121821032048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين التراث ثانويةبابلادبيابراهيم حمزه محمد عالء106824231721068035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد محمود عقيل مسلم106825131821004068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيعلي كاظم عامر علي106826111821033069

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان غالي الكاظم عبد رقيه106827111822071049

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر علي محمود ميس106828131822086067

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارادبيعبد حمد طه قبس106829191821110037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات الحوراء ثانويةبابلادبيمهدي هاشم محمد رند106830231722103007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعلي اسماعيل وليد خلود106831211822140024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيحمزه جبير ثامر غدير106832121822102076
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيعبد سهيل محمد عمر106833111821034043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيجرمط سلمان علي محسن106834261721165017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيخلف مجيد يوسف ادم106835111721059022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيحسون علي ابراهيم حسن106836261821169005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعبيد ابراهيم سعيد منار106837131822097046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيكسار ثجيل سالم حسين106838231821032022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيداخل علي فالح علي106839121821006028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيياسين خضير حسن بكر ابو106840101721018001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيارضيو كاظم نبراس زهراء106841141822115043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين المؤمل اعداديةبابلادبيزغير وحيد جاسم احمد106842231821060008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيمطر مالح منذر حسن106843261821016009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن احمد سعد معراج106844101822117048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيهبر حمزه حبيب علي106845261821018042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيحسين محمود صادق محمد106846211821012037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيحمد هللا عبد قصي هللا عبد106847111821051018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيمحمد احمد الدين عالء هللا عبد106848211821014038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيشهاب عمر حميد هدى106849191822187018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم محمود سجاد106850131821028006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيجمعه علي سعد مريم106851211822208010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات المناذرة اعداديةبابلادبيحسن ادعيبل حميد بنين106852231822078008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيجسام جميزه جاسم حسين106853231821197009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيخليل جواد صباح حمزه106854101821017022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةنينوىادبيخطاب محمد مسعود فاطمه106855171822249024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيصافي المحسن عبد عزيز رواء106856231822183008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيابراهيم اسماعيل وليد علي106857211821051021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيايدام هادي حسين الندى قطر106858211822227010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيعلي هللا عبد عامر علي106859211821238006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيحسين محمد سامي الرحمن عبد106860111721203150

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيجبر كاظم كريم فاطمه106861111822114026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعباس ازرق وهاب نريمان106862211822101040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيفنجان كاظم فؤاد ايالف106863111822070013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيكشاش سبع سالم عمر106864211721065065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيهللا عبد حميد مصطفى الحميد عبد106865211821051013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيصيوان علي عبد ماهر مهيمن106866261821006094

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبينصيف عباس محمد اية106867211722097014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيعبيد حسين سعدون السالم عبد106868231821257024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين (ع) الحسين االمام ثانويةبابلادبيحنون عبيد عالء حيدر106869231821063022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعمران محمد سمير غفران106870131822097041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد مظهر هشام موسى106871111821015146

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيناهي حسون علي زينب106872261822086028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعبيد رحيم محمد جاسم106873261821013022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الجمهورية ثانويةكركوكادبيمحمد كنعان محمد شاديه106874201722132012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات اليقظة اعداديةبابلادبيكاظم سايب رحمن فرقان106875231722089029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعباس محمد طارق نور106876111822112130

2889 من 2429 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيمحمد حسون فالح مقتدى106877211821001108

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيشاكر محمد منير نور106878111822101059

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىادبيمحمود حسون الكريم عبد ايه106879211822293003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيسبتي كريم معاذ رويده106880191822196017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلادبيجابر الرضا عبد محمد حسين106881231821029010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الثورة اعداديةبابلادبيمحمد جاسم احمد رقيه106882231822086020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيجاسم محمد يوسف محمد106883231821004114

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات حلب ثانويةبابلادبيجاسم عباس بهاء زهراء106884231822129004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحسين عباس حيدر منتظر106885231821004128

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيكيطان صدام سمير ايمن106886211721054016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيشرقي كريم ثائر علي106887141821001012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيموسى سلمان ظافر غدير106888261822127031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيبيجان سهراب محمد علي106889131821017100

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيهللا عبد عزيز علي حسين106890231821198012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيحسن سرحان ناجح سرور106891101822109057

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد كاظم بيان زهراء106892101822155008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد جبار صالح عزالدين106893121821016009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات المعرفة ثانويةنينوىادبيخلف محمود صالح اسيل106894171822298006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين اليرموك اعداديةنينوىادبيصالح راشد علي احمد106895171721003020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد عمران عالء رسل106896141722076042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيجواد هللا عبد علي ضحى106897111822070047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيغضبان خزعل جمعه شهد106898111822089030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيياس عدنان عدي فاطمه106899111822114025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبينجرس يحيى طاهر احمد106900211821040003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الزهراء اعداديةبابلادبيغيدان حسن كريم ريام106901231822109020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىادبيحسن مرعي محمد احمد106902171821351014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخادبيمصطفى مهدي احمد ساره106903101822223016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيسالم مصلح حامد مروان106904101821200074

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيصالح عزيز سعد ميس106905101822092022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن عباس نصار علي106906141821205115

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيخلف اسماعيل حقي هدى106907131822099060

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي داود محمد صفا106908131822110019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيخزعل جمعة جاسم مهند106909111821024042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبياليذ لفته علي العابدين زين106910141721019031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيوداي والي حسين فاطمه106911141822102089

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيهالل مطر عامر مرتضى106912111821024038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجواد الكاظم عبد هشام ياسر106913231721160040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيخليف خضير قاسم بشار106914231821033011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح عباس جمال محمد106915131821008132

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد العزيز عبد محمد حسام106916111821021040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيكمر طالب مازن محمد106917231821004112

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعباس طالب رحمن رنده106918111822079023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيفليح مراد عبيس حسين106919231821257005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الجهاد اعداديةبابلادبيحيدر محمود قيصر علي106920231821004078
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلادبينور عبد جبر مؤيد اسامه106921231821040002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات اآلمال ثانويةبابلادبيهاشم علي مكي حنين106922231822118004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةاالولى الرصافةادبيمهاوي كركان صالل محمد106923131821255058

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيارحيم ياسين عادل ايات106924121822104003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس عزيز عباس علي106925121821032091

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيابراهيم الحسين عبد علي احمد106926201821081007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيجاسم ناصر اياد ليث106927211821001075

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين الجزائر ثانويةبابلادبيكظيم مهاوش علي محمد106928231721043048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىادبيعبد احمد يوسف دعاء106929211822098009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0الخارجياتديالىادبيحسين مخيبر محمد زهراء106930211822401017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةكركوكادبيتوفيق أحمد طارق محمد106931201821313075

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن خزعل يحيى ساره106932121822110037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيداود سلمان نزار علي106933111821181081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0المختلطة خورسيباط ثانويةنينوىادبيعلي حسين عمر اسماعيل106934171821058003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيخانه جاسم ابراهيم رحيق106935211822093009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات دجلة ثانويةبابلادبيالساده عبد حمزه حسين زينه106936231822107026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيسلطان كاظم ضياء ساره106937231822116016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد محمود شاكر غيث106938131821001074

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيمحمود صالح حسين نور106939261822106043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيسلوم ابراهيم جاسم هللا عبد106940101821027052

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيزاير كاظم عامر حوراء106941111822108025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الشوملي اعداديةبابلادبيجواد فضيل هروطا حسين106942231721054010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمهدي صالح سالم عمر106943211821023050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي ذيبان ابراهيم علي106944131821023047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيكطران محسن كريم مريم106945231822113044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الشوملي اعداديةبابلادبيمحسن صاحب تحسين كاظم106946231821054025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيعزيز موفق علي ناجيه106947171822288093

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات المسائية المثنى ثانويةاالولى الكرخادبينجرس حسون حسين زينب106948101722220013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةكركوكادبيرسول عرب اسماعيل شهلة106949201722144018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيعباس مهدي بوهان زينب106950231822144011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود هللا عبد هادي نور106951141822102114

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبيعباس محيل عبد ايالف106952231822104002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبياسماعيل ابراهيم فؤاد عمر106953211821022021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعيسى عكش رسول تقى106954261722093013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الحلة اعداديةبابلادبيحسين محمد مهدي عقيل علي106955231821020028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيسليم زغير محمود رفل106956131822095013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيبيرام محمود شكر سيماء106957211822123010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيمحمد خلف حسن الرحمن عبد106958191821053017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيحميدي الجليل عبد شاكر علي106959221821376081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد حافظ جاسم الهدى نور106960131822122055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيمزيرع نهير هيثم مصطفى106961131821030073

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىادبيصالح يحيى طالب منار106962171722273215

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمطر حسين رائد السالم عبد106963181821094010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعباس محمد علي مصطفى106964101821027107

2889 من 2431 صفحة
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد حنون رزاق حيدر106965131821017045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارادبيحسون مهدي محمود طيبة106966191822187011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحمدان عواد سعد محمد106967211821237012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزوير غضيب زغير فاطمه106968151822048092

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيجاسم نصيف محمد زهراء106969211822124016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيصالح رشيد احمد الرحمن عبد106970191821060015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيقدوري نعمان مزهر نور106971211822221020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكادبيصالح خضر عباس حمزة106972201821009028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم جواد عامر باقر106973231821008024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيحمزه زيد عبد عزيز حكمت106974231821251065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةدهوكادبيهرمز ادم حزقيال ستيوارت106975331821070071

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيعويد احمد عزاوي عدنان106976171821099006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيسايه غالم عامر مصطفى106977131821014089

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد خلف فالح امنه106978141722065007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المدى اعداديةكربالءادبيناصر كاظم محمد علي106979271721026035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين علي يوسف106980111821181135

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيهدهود علي راضي رغد106981311822038009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيصالح عبد محمود علي106982101821014044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات طليطلة اعداديةبابلادبيرضا طالب علي دعاء106983231822092017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيعبد حسن حسين مثنى106984211721214023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةدهوكادبيخدر مجو سيدو سعاد106985331822064003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيهبيش خشان عباس محمد106986251821122137

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيحسين ثامر هادي حسين106987211821278017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيريحان حسين عبد فاروق يوسف106988111821015156

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيالكاظم عبد صيهود حسن زينب106989261822109031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيقاسم جثير علي ايه106990151822051014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الحكيم اعداديةبابلادبيابراهيم االمير عبد الحسين عبد حسن محمد106991231821044092

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيصالح جاسم صالح عبير106992111822130011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيمحمد اسماعيل الودود عبد ياسمين106993211822218017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيكاظم مجيد سعيد قتيبه106994211821204010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحزيم حمزة عادل زينب106995141822220015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسن عبد خضير سجاد106996231721011049

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي حميد آيات106997111822133003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيصالح حامد بشار مصطفى106998191721031058

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيزيدان رحيم عامر امل106999211822226005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيخضير أبراهيم نبيل كرار107000261821025043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيخلف محمد عاد احمد107001111821033007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المتنبي اعداديةكركوكادبيحسن رشيد حسن براق107002201821081017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد داود الرحمن عبد محمود107003131821001090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيسليمان خلف ناظم ميسم107004191822243034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيموسى عبد سهيل هديل107005211822207018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيحبيشي كاظم حيدر شيماء107006261822087040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيرسول عبيد طالب محمد107007261821203066

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيكنوش زاير كاصد علي107008151721008099
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيعلوان ابراهيم جميل مريم107009211822095028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيجميل سفيح مجيد احمد107010261721004006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين البيان اعداديةبابلادبيحميد مرتضى ثائر حيدر107011231821014039

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي مهند غفران107012111822099047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين النجوم ثانويةبابلادبيمدلول طالب رياض احمد107013231821030004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين البشائر ثانويةبابلادبيابراهيم عباس حيدر كرار107014231821028044

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد مصطاف يحيى عهد107015101822109069

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيكريم علي حيدر علي107016141821013090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين المسائية الفلك ثانويةالنجفادبيعزيز عجه جالب مراد107017251821158018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر عيدان رحيم مصطفى107018151821008140

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعلوان كريم محمد يقين107019231822119113

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سعيد كامل علي107020131821042061

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين الكندي اعداديةبابلادبيالكاظم عبد جواد محمد حسين107021231821007016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلادبيكريم خليل ابراهيم منتظر107022231821040017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحميد عناد فاضل امنة107023291822067004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىادبيعلي حسن قيصر حيدر107024211821015013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيالحسن عبد صالل فيصل حسين107025261821005034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان داود كمال سرمد107026101821015026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم مجيد علي محمد107027121821005059

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيكاظم خلف خالد حنين107028211822156005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان داود كريم علي107029131721004038

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح صبحي ثامر علي107030121821025064

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر عكار ضياء طيبه107031131822107090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيعلي محمد مازن أبرار107032191822243002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيحميد حسين توفيق ايات107033111822085002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات اذار 11 اعداديةكركوكادبيمراد امين حسين جيمن107034201722136004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيدغر مانع حازم علي107035231821213016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخادبيعداي خلف يونس يعقوب107036111821160050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعبد شكر حميد اميره107037191822195004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبينجم محمد علي خالد107038111721053067

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حامد فراس حامد107039141721177031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيابراهيم شمران اياد ابرار107040231842271014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحسون الحسن عبد كاظم موسى107041231841012139

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات االهلية الضيافة ثانويةالديوانيةاحيائيعنيد غازي فتاح نور107042241842182007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيجاسم شاكر جعفر طيبة107043231842124056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيعباس نوماس قاسم بتول107044231842106007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيدايش شبيب حبيب شهالء107045231842112022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيوحيد صالح صباح هدى107046231842088352

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيرشاد حسن فالح بنين107047231842271055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد الحكيم عبد مصدق علي107048231841251148

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيحسن فليح طه نرجس107049231842145081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحمادي وحيد ناظم رحاب107050231842271104

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المستقبل ثانويةبابلاحيائيجاسم عباس حسن زهراء107051231842106016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الخلود ثانويةبابلاحيائيهاشم محمد علي ضحى107052231842137020
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحساني هادي حمزه غفران107053231842144048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد هادي صالح زينب107054231842271153

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين علي العابدين زين107055231741044027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيكاظم عبدالحسين ميثم احمد107056231841177001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعبود مطرود طالب اكرم107057231841012005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيخضير مهدي ناصر اطياف107058231842082006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيهللا على عباس الرضا عبد حسين107059231741169019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيضعين مهدي حازم احمد107060231841010003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيدرويش سالم حيدر حسين محمد107061251841050029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيراضي حسين علي حسين107062231841181010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيسلطان علون عبد حسين107063231841252035

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيشمران عليوي حمزه سالم107064231841016013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات النجاة ثانويةبابلاحيائيحمزه نايف كاظم اماني107065231842139006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيعسر حسين علي حسن107066231841176004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيغالي هالل حسن نغم107067231742076031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعبود حسن جبار فاطمه107068271842055149

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيعبد جاسم حيدر حسين107069231741040008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيكطيف مروح فايز حسين107070231841257037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم زيدان عايد ازهار107071231842119008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعطية محمد عالوي امير107072231841252016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيمحمد محسن حامد نور107073231842086084

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةبابلاحيائيعبد وناس عناد زهراء107074231842150007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيدرويش كاظم حمزه زينب107075231742096028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيشمخي عبيد هاشم لطيفه107076231842134063

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيسعدون حسين علي نور107077231842130049

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمهدي ناصر محمد ايناس107078231842142022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيكاظم العباس عبد سليم حسين107079231841007026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة سيناء ثانويةبابلاحيائيجعاز عليوي عباس يوسف107080231741206027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيذياب حسين عباس سجاد107081231841054048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبدهللا حامد قاسم مصطفى107082231841020283

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيغاوي هادي االمير عبد اياد107083231741166001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيأمين كاظم محمد عباس107084231841252078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيحمود خامان قحطان بيداء107085241842139022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيهريبد السادة عبد محمد اوراس107086231841176003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات االهلية المزايا ثانويةبابلاحيائيهادي الحسين عبد ضياء ضي107087231842151010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات االهلية بغداد ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عزيز سعد شهد107088241842127006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين االهلية المنار ثانويةبابلاحيائيعليوي محي عالء حسين107089231841071010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعليوي عصفور حسين سعاد107090231742081050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسين علي جعفر ازهار107091231842164002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيهاشم عبيد حيدر محمد107092231741014065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلتطبيقيعلي شعالن محمد اسعد107093231851205003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم قاسم محمد حسين107094231851020031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.8للبنات التحرير ثانويةبابلتطبيقيسلمان طالب ميثم زينب107095231852096015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيحسين رزاق وهاب زهراء107096231852182003
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيراضي عباس عبدالحر مؤمل107097231851069052

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيعبيس حاكم شاكر اسراء107098231852153004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيغانم الرضا عبد االمير عبد رضا107099271851007043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقينوماس مهدي ماجد محمد107100231851182027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيمحمد كاظم جواد محمد107101251851016043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمشعل وحيد عماد بسام107102231851003018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيالرحمن عبد ابراهيم لؤي ياسين107103231851012053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيزيد عبد صالح علي رحاب107104231852182002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيعباس صكر االمير عبد محمد107105221851004054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيعبيد سميسم صالح حسن107106231851210005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيابراهيم محمد صباح محمد107107231851008076

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيمزعل طه حامد بنين107108231852086008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيجبر كاظم داخل لقاء107109271852064085

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيمحمد طراد جاسم محمد107110231851006068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0المختلطة السهول ثانويةبابلتطبيقيعبود علي حسين محمد107111231851182023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعوده الحسين عبد محمد نرجس107112231852078001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعباس ستار جبار فاطمه107113231852114031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيعبيس حسين هادي عبدالرحمن107114231751068018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيحسين فرج رحمن الهدى نور107115231852120036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الثورة اعداديةبابلتطبيقيعلي حسين علي وفاء107116231752086063

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الكفاح ثانويةبابلتطبيقيعوده لفته عبود حوراء107117231852113013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحمود صالح حميد زينب107118271852058087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلتطبيقيرحيم حاتم مظفر أمتنان107119231852083001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقيالرضا عبد سليم جعفر براء107120231852127009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيساجت كزار حسن قهار107121241851207107

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيصكبان كاظم سالم فاطمه107122231852089034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيحسن خليف علي سجاد107123231851002059

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيمحمد هللا عبد كريم زهراء107124231852147013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الباقر ثانويةبابلتطبيقيعباس جابر محمد شيرين107125231852105026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيابراهيم خليل غانم وئام107126231752093041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين حلب ثانويةبابلتطبيقيحسين اسماعيل محمد ايمن107127231851056001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيمهدي محسن فائز نور107128231852153023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم علي مريم107129231852078052

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيالحسن عبد جبار علي زهراء107130231852092046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيغالب هللا عبد حسن وهاب107131111851151043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيابراهيم كاظم عالء سجاد107132231851040024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيابوحسن الكاظم عبد حميد مرتضى107133271851034057

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيسلطان علوان محمد حنين107134271852052025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلتطبيقيعلي حمزة عليوي حوراء107135231852077014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقياسماعيل عمران مهدي علي107136231851046027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيمجيد عباس رزاق حسن107137231851164004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيعلي عباس عادل الهام107138271852087007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقياسماعيل حمود فليح احمد107139291851002007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيرضا محمود محمد سرور107140271752068035
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعلي عبد راهي كامل حمزه107141231851251098

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيرضا علي عبد عدنان هاله107142271852056078

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيفليح كامل سالم فاطمة107143291852062021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الرباب ثانويةبابلتطبيقيسلمان داود باهر نور107144231852147026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين هارون عبد كريم رموش107145241852130011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيحساني حمود حسين علي107146271851008057

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيراضي موسى بشير العابدين زين107147291751003115

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيشباط عباس حليم هجران107148231752098065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة اسمرة ثانويةبابلتطبيقيراشد محان حمزة زينة107149231852202006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيالحسين عبد جواد ناظم علي107150231851006054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيعبد جبر داخل حسنين107151231851040012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيحسين جواد جعفر جنات107152271852059023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيمنصور هادي صالح هدى107153221852209064

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيرويحي محمد كاظم غدير107154271852160092

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيهادي جواد محمد منذر كرار107155231851016032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحسان الساده عبد ناجح حيدر107156271851002087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيحمد ابراهيم ازهر مصطفى107157221851312032

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيحسن الساده عبد محمد سرى107158231852090029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيلهيمص حمزه كعيد عزيز107159231751188011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المدحتية اعداديةبابلتطبيقيجواد حسين صباح يقين107160231852090056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الفاو اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم حيدر عذراء107161231852111023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيعلي كديمي حسين محمد107162211851007052

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيراضي موحان حاتم ورود107163271852057090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين القاسم اعداديةبابلتطبيقيحمد ارحيم عماد كاظم107164231851006065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيهادي كاظم علي احمد107165231751042003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي حميد فالح صبا107166231752119041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيذياب كاظم علي احالم107167161852172003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيصبح علوان محسن حوراء107168271852081005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات بلقيس اعداديةبابلتطبيقيعبد حسان الواحد عبد زهراء107169231852120020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيخليف بهلول صكر فرح107170221852141021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االهلية العلوم نهر ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن جبار ايثار محمد107171161851390015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيغضيب غبيش حمد الرحمن عبد107172161851062033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد عايز مريح محمد107173221851018071

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذيتطبيقيسالم مري ياسر نزار107174221851236018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي عوي رحمن ريام107175221852153048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقينجم ضعيف عوده مصطفى107176261851009067

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيكريش حمد وليد غفران107177241852085024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي قادر علي هللا نور107178241852106053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيشبيب شاكر نجاح رقيه107179271852060018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيلفته محيسن علي يعقوب107180261851011080

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيعيسى حسن فالح سارة107181231852134018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين النيل ثانويةبابلتطبيقيكناص عبود هادي ايهاب107182231851033009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس عبد رحيم وديان107183271852088090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيعبدهللا حسين مهدي مصطفى107184231751042050
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات البسملة اعداديةكربالءتطبيقيجواد عبد رضا بركات107185271752068007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيطاوي الزهره عبد مجيد دعاء107186271852052029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمحمد علي رضا سكينه107187261852086028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيحاتم جاسم جابر نبأ107188271852083047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيحسون حبيب سعد ايمان107189271752064025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي هاني ياسر هللا بركات107190241752118003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيابراهيم عبد جابر علي محمد107191111851008046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم باسم علي محمد107192251851008151

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيجاسم حاتم مهدي فاطمه107193231852100047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلتطبيقيهاشم كطران كتاب احسان107194231851166003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيتومان جابر فاضل صفاء107195271851032026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمطرود الصاحب عبد حسين صالح107196221851017026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الجهاد اعداديةبابلتطبيقيعبد عنون ناصر علي107197231851004062

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الخلود ثانويةبابلتطبيقيياسر عجيل صباح مها107198231852137015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيراضي غثيث الحسين عبد عذراء107199271852065034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيعبود عبد شبيب عذراء107200231752098048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيهادي سرحان راجي رسل107201241852124005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيشايع جابر شعالن عذراء107202221852156046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقينتوش عودة حسين خالد107203161851374008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيحسن جاسم فيصل عمار107204231851001039

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيجبر زيد عبد زهير باقر107205251751008033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءتطبيقيحسين حمزة ميثم علي107206271751025018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان جاسم سعد علي107207241751016064

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيالساده عبد يحيى فاضل ميثم107208241751017111

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيرسول اللطيف عبد سعد زيد107209251851001087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الحوراء ثانويةبابلتطبيقيداود راضي حامد اطياف107210231852103002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقيكبران مدلول الكاظم عبد اديان107211291852054003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود عويز ادريس رسل107212241852134014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيحسن خضير يونس فاطمه107213231852271066

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلتطبيقيعبود علي تحسين حسين107214231851254012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيعبد محمد بكر سارة107215291852085014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم خلف راجي علي107216221751035065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الخلود ثانويةبابلتطبيقيكاظم عباس صبار فاطمه107217231852137012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيموسى حسن فرج محمد107218251851044154

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفتطبيقيطاهر حسن فاضل اياد107219251851153019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيخضير حسين صدام حنين107220251852059077

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيسعد صبار حيدر زهير107221251851150112

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيعطيه علي عبد العظيم عبد محمد107222271851002207

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات السما اعداديةكربالءتطبيقيكاظم هاشم علي زهراء107223271852083018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيحسن محمد الحسين عبد زهراء107224271852079020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةتطبيقيعواد شاطي رزاق اسامه107225241851076001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المؤمل اعداديةبابلتطبيقيعبد سلمان منشد احمد107226231851060004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الدستور ثانويةبابلتطبيقيعلي محسن علي ضرغام107227231851018023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيعبيد رزيق مالك شروق107228291852067028
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيمنصور عزيز حسين زهراء107229291852052037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي حسين بهاء حسين107230101851014027

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلتطبيقيلوخه ابو جواد محمد حنين107231231852134013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيخضير جباري علي احمد107232161851363009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الثبات اعداديةكربالءتطبيقيكاظم محمد نعيم محمد107233271851024079

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيجدوع االمير عبد ثابت سجاد107234271851150075

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيصياح نصار جبار علي107235221851098025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيجابر عبد محمد مصطفى107236231851016045

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى موسى الرحيم عبد حسنين107237161851027009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المجد ثانويةكربالءتطبيقيعبد ياسين طه علي107238271751012017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيسهل شريف مضر علي107239251751001218

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الفضائل ثانويةبابلتطبيقيعلي محمد فاضل هدى107240231852112021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيحسن عبد اسماعيل زينه107241231752091019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفتطبيقيهاشم شاكر علي حسنين107242251851157018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيعلي ججان الكريم عبد ايه107243251852083006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىتطبيقيعلوان داخل مدلول سرى107244291852101005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي جميل عدنان محسن107245161851357275

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيخلف كريم جبار علي107246281851151339

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الرفعة ثانويةبابلتطبيقيجبار عباس مرتضى مها107247231852081040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيزنكاح الواحد عبد رضوان رسل107248231852091015

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيرستن عبيس صبار حسين107249231851068009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد بيحي عباس هارون107250101851019166

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقينجم هللا عبد حسام الدين سيف107251161851096013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيدنان كاظم علي حسين107252231851251090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم حسن فليح زهراء107253221852170026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيعبود حميدي ظاهر ذر ابا107254241851203001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيفرحان متعب محمد امير107255231851026007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلتطبيقيخليف الزهرة عبد الجبار عبد علي107256231751163018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمحسن ثامر عايد ايه107257231822117013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلادبيرشيد العباس عبد خضير ايات107258231822077005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيكاظم سلمان احمد علي107259231821058023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيكاظم هادي علي سيف107260231821197017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيلفته مراد صباح رسول107261231721011044

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيوثيج وناس شافع عالء107262251821122085

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعبد سلمان حماده بكر ابو107263231821031001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعمران حسن الحسين عبد احمد107264231821197002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلادبيجوير حسين هارون حسين107265231821190011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعباس منذور خضير احمد107266271821017004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيهادي علي حسين البتول107267231722117009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبينتيشون كامل جاسم علي107268231721008083

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيعطيه حميد هللا عبد عباس107269231821179018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيجواد الرضا عبد حيدر علي107270231821160022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيسلمان عامر غيث مصطفى107271231821022058

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيزغير جواد خالد حمد107272191821279005
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيفارس حسين قيس احمد107273231821198006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيخليف خصاف محسن مصطفى107274231821255072

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االمام اعداديةبابلادبيعبيد مدلول هللا عبد عباس107275231821013029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلادبيماضي عبيد رحيم لقاء107276231822082018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات النجاة ثانويةبابلادبيوناس مهدي علي مريم107277231822139022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيمكطوف عبد عمران علي107278231821253070

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات  البتول ثانويةبابلادبييوسف جاسم مشتاق زهراء107279231822104020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيجوده جاسم علي سيف107280231821034039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيحمود جاسم محسن كاظم107281231721008106

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيحميد اديب عالء شهد107282261822111034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيسعدون خليف حسن رواء107283231822093034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيخضير كريم طالل يقين107284231822125046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيحمزه عبيس علي ابراهيم107285231821008017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيهادي الكاظم عبد حاكم عذراء107286231822093066

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيعلي االمير عبد حسن أحمد107287231821170001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيزيدان علي حسن محمد107288231721010057

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود هليل عبد حنين107289151822048019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيحمزه حسين ناصر بهاء107290231821010019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحسين كريم رضا محمد107291231821173059

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة سنجار ثانويةبابلادبيعيدان عبيد نجم زينة107292231822189005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الهالل ثانويةبابلادبيراشد لطيف خوام حسن107293231821179005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيالمطلب عبد هللا عبد غالب علي107294231821160023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبياحمد محمد المجيد عبد آيات107295231822119003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيحمود جبار ستار جعفر107296231821009026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة عرفات ثانويةبابلادبيالحسين عبد منصور هيثم حوراء107297231822161005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعلي صادق جليل نجوى107298231822119092

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد عجيل منعم رفل107299121722016010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم عباس حسن ليث107300111821168012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيجاسم حمزه حيدر اماني107301231822126006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيشبيب عجيل خضير حنان107302231822095010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيلفته جسام علي ايمن107303111821151014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعويد حمود شاكر زهراء107304231722119043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيضيدان عمران ابراهيم ايمان107305231822126008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمظهر جواد العزيز عبد طارق107306231821008072

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيعلي شرطي الحسين عبد محمد107307231821196017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيسجله ستار قحطان ديانا107308231822119037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيمحيميد سعدون عامر هيثم107309231721010073

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيداخل ريسان مزهر محمد107310101821060128

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم شمخي عباس صفاء107311111822081038

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيالجبار عبد حسين محمد الصادق عبد علي107312231821008099

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعربي محمد حازم حسين107313231821058008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيياسه خضير نبراس آيات107314231822114003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيهادي كاظم سالم هيثم107315111821015151

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الدرعية ثانويةبابلادبيخرميط راشد ناطق علي107316231821170026
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيخلف راشد حامد مرتضى107317231821198043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيحسين شعالن علي محمد107318231821198041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيصالح رحمان صباح تمارة107319231822197003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيشياع سعدون زياد فاطمه107320231822095032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسلمان محمد جبار سجاد107321231821178023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبياحمد زيد عبد ماجد احمد107322231821213002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيصالح عزيز الوهاب عبد بروج107323111822079009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين اليوسفية اعداديةالثانية الكرخادبياألمير عبد االله عبد حسين احمد107324111721001004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات المحاويل اعداديةبابلادبيردام علي عبد الجليل عبد فاطمه107325231822115050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلادبيفاضل خلف الرزاق عبد محمد107326231721255048

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيغضيب حمود جاسم علي107327231821034054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيحديد زيدان احمد ايمن107328231821031009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيحسون خليل سعد عباس107329231821011056

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعفن هللا عبد خضير هللا عبد107330111821052056

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعجوب محسن علي يوسف107331231821034092

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبياحمد مهدي الدين عالء ليث107332231821008114

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيمحمد غازي نوفل مصطفى107333231821008138

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيحسن مرعي خالد وليد107334271821152081

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيحمود السيد عبد ناظم تبارك107335231822117022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيكاظم حمزه حسن ايات107336231822093012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيمنصور محمود حارث زهراء107337231822117039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيعلي مزهر حسين عباس107338231821008074

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيعبد عيدان عباس مصطفى107339111821017052

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلادبيخشيش لفته سعد خالد107340231821213006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد حميد احمد حسين107341111821003007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات حيفا اعداديةبابلادبيجمعه عبيد حازم حنين107342231822122013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيجواد فارس حيدر مرتضى107343231821009123

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيمطشر الزهرة عبد خالد تبارك107344111822127013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيفارس منديل احمد سجاد107345271821038041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة المنتظر ثانويةبابلادبيجبر فهد عباس مؤمل107346231821196015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيكاظم عبيد هادي حسين107347231821052025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعباس مهدي صالح علي107348231821009084

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيجواد كاظم جواد مريم107349111822138017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيهرير محمد الجبار عبد محمد107350231821027043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيرشيد توفيق محمد سماء107351121822087033

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيخضير ابراهيم فيصل غسان107352111821053111

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيخليف زويد سعد ساره107353231822119053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلادبيحران خضير نصر مسار107354231721256076

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين النيل ثانويةبابلادبيخليف حرامي عيسى الرزاق عبد107355231821033046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيشهاب عبد احمد ايه107356101822109017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيمغيض نشمي سعد كرار107357261721016030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحبش هادي صالح علي107358111721052082

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيعباس خضير حمزه هديل107359261822111059

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيجوده ضعيف شاكر اسيل107360231822119010
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلادبيمهدي محمد طالل منار107361231822116020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيدرباس حميد شاكر سيف107362151821010043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيسعدون بديوي مالك مثنى107363111821042067

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيبنيان عطيوي قاسم زهراء107364111822104032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيشريجي نصيف احمد قنوت107365111822089041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيعاصي هارف احمد علي107366231821073033

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيالكريم عبد الزهره عبد امجد اسراء107367121822127004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم عبيد جبار منتظر107368101821030016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةبابلادبيسعيد جميل فاضل انس107369231821073013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحديد ناصر خالد هاله107370111822078034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم الحسين عبد علي بنين107371131822098015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيذكر جبر فاضل مروه107372151822056065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيعبد محمود شاكر نجالء107373231822178011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم خليل اسماعيل علي107374231821008090

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيمراح داود ضياء رحمه107375111822079017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعولي جابر جاسم علي107376151821008079

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان داود حميد دينا107377111822070023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم احمد حكيم ياسمين107378111822082043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيحسون هللا عبد عايد مصطفى107379111821157030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمطلك كاظم الكريم عبد غيث107380101821015049

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبياسماعيل خسرو عادل دانية107381131822076007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيمفتن العيبي حسين علي107382111821002037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيمحمد شاكر محمد نرجس107383231822128061

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيحمزه محمد رائد احمد107384231821197001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلوان سرحان علي ضياء107385231821009060

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيخضير شاكر رافد رؤى107386111822071040

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيمزيد هاشم حسن غدير107387131822084026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد جالل صالح كرار107388111721203223

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبييوسف رياض مصطفى زينب107389211822155056

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيعالوي عبيد احمد عباس107390231821197019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن علي حسين امير107391111821028006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيموسى فرحان هادي امجد107392261821026003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيمطر عباس خضير كوثر107393111822138016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرخادبينايف مسير ياسين اثير107394111721208002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيمصطفى علي عمار شمس107395231822095025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيحمد ذياب فريد سوسن107396101822076017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبينايف سالم حامد علي107397231821031037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيابراهيم حسين رحيم زهراء107398231822125017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيجاسم كتاب راهي مروج107399231822119083

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيمحمد عبيد صالح حسين107400231821197011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيبحون كامل حامد مصطفى107401231721001071

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسن المهدي عبد ايه107402121822123005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبياحمد حمدان مصطفى محمد107403111821019024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحمود محسن جابر مينا107404111822095095
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيعذاب كريم ستار هللا عبد107405261821044037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيعريبي الرزاق عبد حامد محمد107406231821011096

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر جاسم الحسين عبد فاطمة107407141822111044

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي علي حسن رند107408131822101032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيغاوي علي احمد مرتضى107409141821200161

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيذياب عثمان مالك هدى107410231822119104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيكاظم فاضل جبار وسام107411231821027057

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجلب جياد الكاظم عبد علي107412131821042058

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0الخارجياتالنجفادبيحنون حسين محسن سجى107413251822401037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيكاظم عبد غالب عذراء107414231722119060

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان منصور حمزة عامر107415111721029075

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيجلوب جاسم باسم جاسم107416111821002009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسين ناصر حسين107417131821019013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيماضي مهاوي ابراهيم زينب107418131822093053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيفهد ياسين عماد احمد107419151721002005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيداود ياسين علي حوراء107420131822107039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيضاحي علي سعد عمر107421121821006031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيعلي حسين أسعد علي107422231821253062

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة النهروان ثانويةبابلادبيحمادي درب محيسن رؤى107423231722181005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيخليفة طاهر ثامر منتظر107424111821015140

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيشمران سلمان مؤيد كوثر107425111822157026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيعباس الرضا عبد علي حسين107426261821203015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبينجم عدنان باسم زهراء107427231822126026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جسام قيس ايه107428111722218010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةادبيداود حنش عدنان حنان107429141822113004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم شمران حمزة علي107430111821032036

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيسالم سلطان عباس ايمان107431231822093016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبيتركي زعيان رياض احمد107432221821306006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيشرهان حميد الصاحب عبد مصطفى107433131821045104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيوني سعد جبار علي107434101821021012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيصايل عزيز عودة نورة107435111822085039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيجسام عبيس خضير ياسر107436231721058038

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمهدي عيدان عامر عال107437251822086128

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيحمزة هللا عبد معاون هللا عبد107438231821253058

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبينومان بدر عماد ايمن107439111721166004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيجسام روكان محمد احمد107440111821151007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيسرحان موحان سعد عباس107441111821007050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الكوثر اعداديةبابلادبيجاسم ابراهيم علي ايالف107442231722114006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيحمزه السادة عبد حسين ليث107443121821002037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيضايع كاظم احمد شهد107444121822105096

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد هللا عبد حسين عادل107445111721158027

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيفرمان شعالن خالد كرار107446261821025041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيمحمد حمزة ماجد جعفر107447231721058005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيابراهيم كاظم حيدر نبأ107448211822113027
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي زكي ضياء زينب107449131822080036

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبينوري فاضل عمار شهد107450111822075035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيهللا خير علي احمد زيد107451111821201065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيراضي طالب يوسف كرار107452261821013107

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن سعيد عباس رباب107453151822048029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان جاسم خلدون الرحمن عبد107454111821020046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيلفتة شالل هادي علي107455141721210046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيمهدي الحسن عبد علي ضرغام107456261821203034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيعزيز حاتم قصي سنر107457101822098014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيضاحي عليوي احمد عمر107458111821029136

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيناشد عبيد رحيم احمد107459111821032003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبينهابه راضي حمدان اثمار107460231822111001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيالحسين عبد فيحان صباح ياسر107461231821009140

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيدحام ابراهيم عمار ياسر107462111821204208

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيجاسم لطيف صباح هبه107463211822161020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيفهد عبيد محمد رفل107464111722082023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيوادي كريم محمد تبارك107465111822075013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيفرحان غثوان حمزه محمد107466231821008118

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر شمخي حيدر أسراء107467141822126001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحمود خضير ضياء خضير107468111821180053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الطالئع ثانويةاالنبارادبياحمد مطلب عايد محمد107469191821100006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيناصر سوادي غازي هللا عبد107470101821009025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس سبع محمد أنس107471141821061001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعاشور سامي ماجد مصطفى107472141821038158

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي احمد صفا107473111822076081

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيجعيول صكب فاهم رقية107474111822157009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم مهدي حيدر رسل107475121822110020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيذهب فرحان قاسم احمد107476101821022006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعبيد احمد شهاب عباس107477231821058020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيداود صالح الدين عالء آمنه107478131822091005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيكاظم سامي عدنان حسين107479231821008050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيكاطع هللا عبد نجم زينب107480111822108052

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد علي وحيد حسين107481151821003034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيابراهيم حسين عادل ساره107482211822118011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيعبود هادي حيدر نور107483261822073015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيمحمد جبر رزاق حسين107484231721058008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيناصر صباح وسام طه107485111821059035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعلي ناجي الرضا عبد خنساء107486211822206003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيعلي ابراهيم خليل قتيبة107487181821313013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي فهد حاتم زينب107488101822116019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد حسين قاسم ضحى107489121722087025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيعبد يوسف صباح علي107490111821025034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي سعدون ياسر سمية107491111822099035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيخضير روميل قيصر زينب107492231822093048
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعلي جبر راضي زينب107493111822071061

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيعباس صالح مهدي محمد107494261821200055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر صاحب قاسم زهراء107495151822048054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرحان جابر مجيد دعاء107496151822051032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عبد عاصي شامل الصادق جعفر107497111821017013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيعلي السالم عبد السميع عبد كرار107498211821022024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد هادي حسن نور107499131722073121

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيقاسم خزام سعدون شهد107500111822116021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الوركاء اعداديةبابلادبيعلوان عمران حاتم علي107501231821034055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم سليمان داود ريام107502111822102020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات البصير مهدي ثانويةبابلادبيالكاظم عبد حمد شهاب حوراء107503231822133010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيزماط وحيد علي امير107504131821008020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيداود صالح محمد معد ايه107505131822099008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيغيالن حسن علي مهيمن107506131821012156

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب عبد نجم ميس107507141822107041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان عبد الكريم عبد باسم صباح107508111822127031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا فتح خليل الوهاب عبد حسين107509151821006030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمحمد جاسم نهاد شهد107510211822095021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل ماجد عمر107511111821033082

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيبيرم حسين الرزاق عبد نبأ107512111822079053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيهللا عبد شفي عالوي وهب107513261821201175

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى مطر الزهره عبد ايات107514141722082004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات المسعودي ثانويةبابلادبيعيدان محمد رحمن فاطمه107515231822095031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعبيد محمد سعد حسين107516231821009034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد جبار طالب دعاء107517141822080018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةادبيهاشم جبر نعمه احمد107518131821252017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن تركي محمد عذراء107519131822116039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محمود شاكر آمنه107520131822098001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيرجب احمد قيس اسراء107521131822104003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين مجيد سرمد مسلم107522141821005086

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيفندي كشيش مزهر منتظر107523151821017112

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الضرغام ثانويةالثانية الكرخادبيعودة ذياب محمود مؤمن107524111721014017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح مهدي عالء حيدر107525121821003032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد هللا نصر عادل علي107526131721027020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيسلطان صعب ضاري زهراء107527131722120007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلادبيمجاهد ياسر علي هللا عبد107528231821040010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم فاضل ايسر مصطفى107529141821003125

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيفياض كريم عزيز زهراء107530131822105018

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد عباس حسن صادق107531121821009083

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيهبول محسن سالم نبأ107532141822116020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحمود حسن فالح طيبة107533141822102079

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيمولود الرحمن عبد نجدت حسين107534131821019014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم شياع كمال فاطمه107535131822078035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيمحمد فاضل الهادي عبد صفا107536111822085025

2889 من 2444 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيفياض مصعب ياسين ماريه107537191722194033

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمهلي صباح حيدر علي107538121821032084

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيعبود ابراهيم اكرم زهراء107539101822079010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيديكان جريان خالد آمان107540231822119002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيهراطه مرزه محمد سجاد107541231821198017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعوده حسن صالح زهراء107542111822094040

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطيوي احمد سعد نادين107543151822044087

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيعلي كاظم علي محمد ايات107544141822077009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيعزيز محبوب طه رفل107545211822147019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيجاسم محمود صباح سيف107546111721022037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيراهي ابراهيم محمد أحمد107547231821008009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعبد حسين علي منتظر107548271821049165

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد رضا سليم ساره107549121822110035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين هالل حيدر حسين علي107550141821019072

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيمحروز علوان غضبان يوسف107551141821009061

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد هادي رحمن نهى107552141822109070

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين شبك منارة ثانويةنينوىادبيعلي جعفر علي كرار107553171821068016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيمحمد جاسم غنام هللا عبد107554191821286011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيجبوري رشيد محمد هللا عبد107555131821015031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كاظم قاسم سرى107556141822144029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيغيدان هللا عبد محيسن حسن107557261821047042

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد هللا عبد داود ابراهيم107558141721151001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد مفلح احمد صالحة107559111822102031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر الرزاق  عبد محمود حسين107560131821003021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمود رافد محمد107561131821034094

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيصبر محمود علي سالم107562141821032025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلادبيعلي محسن مهدي يسر107563231822271068

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيراضي حمود شاكر نور107564131822098159

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرخادبيحمد عطية موفق علي107565101721203056

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيسيد عباس خضير منتظر107566231821045025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحادبيهللا حسب كامل اشرف سرى107567181822242036

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسن عباس رعد احمد107568111821180010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيهليل محمد هاشم آالء107569141822136001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيفياض عبيد عماد الهدى نور107570261822083061

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيحسن عبد اسماعيل ابراهيم107571211821227001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلادبيعبود احمد يعقوب ياسين107572231721052072

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان الحسين عبد قاسم محمد107573121821202224

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيأحمد شهاب حميد مصطفى107574121821032121

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان عباس حميد منتهى107575101822120065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحميد مطشر فاضل مياده107576111822071112

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعباس القادر عبد عباس ايه107577111822083011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات اسماء اعداديةبابلادبيمغير رديف ثامر زينب107578231822093042

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيعلي بدر مهدي منتظر107579181821001046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيابراهيم عالوي محمد ميادة107580191822166039
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين علي رديني107581111821042027

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيمطر داود محسن نور107582111722089048

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيناصر هاشم محمد عمار107583111821157019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيرزوقي الوهاب عبد غازي حسنين107584261821025014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيحمزه صبحي سعد احمد107585231821010010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيفهد جهاد حاتم كريمه107586141822100079

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيخلف محمد عدنان عصام107587111721024038

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيختالن محمد حاتم فاطمه107588111822075039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيخليل علي هشام روكان107589211821043015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان مهدي صالح مصطفى107590141821008104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبياسماعيل محمد علي حسين107591121721025029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين المسائية الفضائل ثانويةديالىادبياحمد رحمان وليد مصطفى107592211821275048

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات البارودي ثانويةالدين صالحادبيمصطفى الرحمن عبد عوف افنان107593181822258004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكطيو ردام قاسم محمد107594111821052102

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد خالد معاذ خالد107595111721021053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعلوان حمزه قاسم علي107596231721031043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصباح جميل فاضل رسل107597151822055025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حسن حافظ ضرغام107598141721211029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيفرمان رشيد رحمان كرار107599211821004055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسدخان حربي امير عباس107600101821060071

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي مهدي حسن عقيل107601141821005055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبيحمد فرحان جهاد ايمن107602191821048001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن مهدي منار107603121822112104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيجاسم صبار باسم طيف107604261821165007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الثائر ثانويةالدين صالحادبيهللا عطا نايف علي يحيى107605181821130014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحميد منصور حسن مصطفى107606151821007196

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر نايل صبري احمد107607151721075013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلادبيعباس خضير صباح منتظر107608231821254040

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيهالل عبيد مصلح حسن107609111821164003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة اليرموك ثانويةبابلادبيعبيد حسن رعد حسنين107610231721200009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيلطيف ابراهيم خليل نورس107611211822100046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيريس عبد محمد علي107612211821214023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيحسين جبار رعد سرى107613101822103021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي نوري حسين يسر107614141822101040

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد هاشم رياض انور107615141821028016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيصالل كاظم زهير كرار107616261821032032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد صالح احمد حنين107617131822071026

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم نوري قصي سما107618141822104025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيجدوع عويد علي محمد107619111821022071

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرخادبيرخيص فليح محسن العابدين زين107620111721200068

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيلكالك حسن احمد امير107621101821060015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبييونس صالح علي حوراء107622131822086012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعذافه كاظم علي حسين107623141821003039

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيحسن ستار قحطان سرور107624111822086024
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيجاسم احمد الرحمن عبد اسماعيل107625211821211004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيعباس سلومي متعب هيام107626231722111054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيداود سلوم الرزاق عبد فاطمه107627121822118035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيردام مياح علي آيه107628231822119005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيكشاش اسماعيل ياسر نور107629111822108104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين السياب اعداديةكركوكادبيمحمد فاضل عمر محمد107630201821078103

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيبريسم كيطان مهدي رفل107631111722112042

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبيتبن حسن صالح ضحى107632231822125029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيسبتي هامل سعد فاطمه107633141822100077

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيجفات كاظم باسم حسام107634231821163009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد حسن زاحم محمد107635131821023065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات الفاو اعداديةبابلادبيمنسي الساده عبد صالح دعاء107636231822111010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيموسى عمران حبيب مريم107637131822077061

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيسيد مهدي صادق المنتظر107638141721037037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيبرغش جاسم كريم فاطمه107639261822072024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الفراهيدي اعداديةديالىادبيرئيس سمين غازي تحسين107640211821027012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس هللا عبد عالء كرار107641151821017078

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيوهاب الستار عبد اياد هدى107642111822111055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيناهي محسن محمد االء107643231822119013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيراضي حلبوص واثق سجاد107644111821003015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيجاسم خلف صفوك عبير107645191822166029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكطافة جابر مصلح علي107646111721052091

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي حسن جعفر الهدى نور107647141822100091

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحرب ميزر خليل بسام107648141721008024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيرسن محمد حامد محمد علي107649121821005043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين المشروع اعداديةبابلادبيكيطان بريسم رعد محمود107650231821010080

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمهاوش حمد ابراهيم رؤى107651131822112017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيغني اسماعيل حسين العابدين زين107652111821015050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيحمزة مهدي صالح علي107653111721032081

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان خضير باسم مالك107654111822079048

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيداود سالم ياسين بكر107655261821165002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرخادبيداوود كطوش علي حسين107656121821033006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان االمير عبد بشير منتظر107657151721001102

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيشهاب عبيد فاضل منال107658231842117128

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيعلوان احمد زياد مروه107659231842126067

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيمهدي ثجيل كريم سجى107660231842271179

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلاحيائيهاني عبيد حاتم حنان107661231842204003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسن محمد خالد انفال107662231842114009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيعباس فارس يوسف حيدر107663231841029012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعلي شريف علي اسراء107664221842323007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيصالح العباس عبد قاسم ايه107665231842122008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيكعيبر كاظم خضير كاظم107666231841001065

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيحمزه ياسين خميس والء107667271742081049

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائينوري محمد الدين سيف نوري محمد الحسين107668321741010026
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عباس مصطفى107669231741008171

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيابراهيم اسماعيل عامر تبارك107670231842095017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيخضير سعدون صفاء شهد107671231842095055

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيهاشم عبد رحمان عبدالوهاب107672231841255053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي مصلح عيسى هدى107673111842080129

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد كريم زياد الرحمن عبد107674111741054014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيراهي حمزه خالد ضرغام107675231851052024

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحي خلف رمضان حسين107676141851203020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعبد كاظم عزيز ختام107677231852181004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات المناذرة اعداديةبابلتطبيقيعبيس غازي حسن سالي107678231852078035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيجاسم سعد احمد شيماء107679231852271049

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيجسام علي محمد نورس107680231852093041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلتطبيقيمليوخ جاسم الكريم عبد زينب107681231852271036

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيكاظم محسن كريم لينا107682231852091042

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيحامد حمود صادق االء107683231852131010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيكاظم حمود جبار علي107684251851047014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المسيب اعداديةبابلتطبيقيفليح فاضل حيدر غدير107685231852117032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيابراهيم هادي صالح سجاد107686231851026012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعباس فاضل عباس زينب107687271852160070

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيعبيد مظهر محمد زهراء107688231852122014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيشبيب محمد غالب مواهب107689231852110034

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسن صالح هللا أمت107690271852064005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىتطبيقيعبد بردان سالم سحر107691291852053021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي الحسين عبد كريم طه107692111851042017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد علي حيدر نور107693271852057086

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيلفته غركان محسن محمد107694261851044035

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيهللا عطا طاهر علي فاطمة107695231852079029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيراضي كاظم محمد عذراء107696231852114030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيلفتة خلف باسم علي107697221751036047

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد الحسين عبد علي الفقار ذو107698271851030030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلفته موسى محمد سيف107699141851026023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيمحمود الرضا عبد علي اسراء107700271852057009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعباس طاهر رحيم ساره107701271752088045

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيسهر جاسم رحم حسين107702221851302016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيهارف مذبوب فالح احمد107703231851023002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيعبود حمزه عواد علي107704231851023015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيسعد ربح محمد االء107705221852162001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات اسماء اعداديةبابلتطبيقيعلي مزهر حسين وجل107706231852093044

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيضاحي عباس علي كرار107707271851034046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيشاكر صاحب صفاء حسنين107708291851003054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيعبيس حسين عماد زهراء107709231852114023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيمشعل عايد موسى نورس107710231852128017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيجوير حسين مزهر مرتضى107711231851190030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقيهيجل مهدي صالح مصطفى107712231851020105
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيحسون محسن حيدر بنين107713231852100009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المنورة المدينة ثانويةنينوىتطبيقييوسف محمود خليل امينه107714171852241003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حميد منصور عباس107715161851311037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيمراد عبيد هشام علي محمد107716231851003104

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيناصر عطيه علي محمد107717231851016038

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلتطبيقيخلف حمزه عباس محمد107718231851040046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جابر صاحب محمد107719271751004070

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي كاظم اياد محمد107720111751152022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة سيناء ثانويةبابلتطبيقيهواس عمران ريس امجد107721231851206002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجداوي مدلول عباس عبير107722241852117051

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المجد ثانويةبابلتطبيقيحسين حاكم عباس سجاد107723231851025011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلتطبيقيراضي صبار سمير مهدي107724231851164049

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيجبار الزهره عبد صباح حوراء107725251852170028

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيبغداد نايف عالء محمد107726271851010095

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيردام محمد فاهم عمار107727271851001086

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءتطبيقيهادي حسين حيدر رقيه107728271852070007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيهادي شاكر علي ضحى107729271852062054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءتطبيقيزبير تقي محمد فاطمة107730271852076020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيموسى عمران صباح عادل107731241851014033

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيالحسن عبد محمد وسام منتظر107732271851150199

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيرداد دفتر ناصر ميثم107733221821311068

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيموسى عمران ماجد وليد107734251821012328

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيغياض محمد عباس الهدى نور107735251822086170

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيالعباس عبد عبيد عباس حارث107736251721025020

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0الخارجياتالنجفادبيمهدي هالل عالء سؤدد107737251822401035

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجبر داخل قاسم احمد107738251821008014

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الحسين طريق ثانويةالنجفادبيضعين شحاث النبي عبد علي107739251821123013

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيسلمان حبيب يوسف يعقوب107740251821039012

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيعلي عبد نجم حمزة فاضل107741231821032057

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبياحمد محمد حسون علي107742251821012181

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيمحمد جاسم كريم مرتضى107743261821018060

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الكفل اعداديةبابلادبيحسن ابراهيم حسين علي107744231821032046

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبينصيف عبيس حاكم حسن107745251821012058

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيشبيب حسن ضياء سجى107746251822063004

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيمهدي حسن وله ساره107747211822117025

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهللا عبد موسى لفته حسين107748251821012095

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيغلوم رمضان عبودي محمد107749251821012277

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيجلعوط ابراهيم حسون رسل107750251822107010

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيسهل شريف االئمة عبد ضرغام107751241821022019

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبييونس حمزه حميد شهاب107752251821008084

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعلوان جابر فاضل رانيا107753251822089013

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيكريم صالح ثامر الفقار ذو107754251821012111

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيكريم مكي قيصر كاظم107755251821011040

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيصافي محمد عقيل مأل107756251822086158
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المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعباده صاحب عادل علي107757251821012198

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفادبيعبود نعوم صبار بنين107758251822089004

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعليوي احمد ناجح أحمد107759251821012001

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيعبود علي هاتف ضياء107760241721023017

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيمجيد حميد عالء زينب107761251822080062

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيالحسن عبد االخوه عبد كريم حنين107762251822086036

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيبراك دهش وسام بيادر107763251822086025

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكيوش رحيم محمد دعاء107764251822056045

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيتنون مظلوم الرحمن عبد فاطمه107765251822064045

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعطية كشكوش قاسم مصطفى107766251821008192

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيهللا عبد جليل رزاق علي107767251821012190

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيفشل هللا عبد نجم منتظر107768251821113035

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيظاهر كاظم رضا محمد107769251821012266

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيناصر نعمه علوان صبا107770251822075042

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمسير جابر يوسف علي107771251821012216

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيحسين رحيم باسم علي107772261821015065

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيخضير حسين عقيل شبر107773241821205007

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيمحمد محمود نافع رقيه107774181822236015

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي فرحان عدنان زهراء107775251722086094

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيسلمان سواري حسب حيدر107776221721078012

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين عطيه حيدر العال نور107777251821012326

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيالرضا عبد جبار فؤاد زهراء107778281822050029

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمحسن موسى محسن شهد107779251822078084

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمريهج علوان عون سجاد107780251821012133

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبد يوسف هللا عبد زهراء107781251822086077

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةادبيعيسى مجبل قاسم زينب107782161822295007

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم هللا عبد ناظم غصون107783121822112087

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المركزية الحيرة اعداديةالنجفادبيعلي عزيز اقبال حميد107784251821015010

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيجياد علي فرحان الهدى نور107785251822086173

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعمران حسين حيدر امير107786251821012036

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسب عرنوص علي حسين107787251721024089

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبد الجواد عبد اياد حيدر107788251821024093

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيذجر تيموز هادي علي107789251821024189

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيحمود كاظم عباس بتول107790251822096006

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمزه العظيم عبد عاصم حسين107791251821012086

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفادبيجوده جاسم عماد كاظم107792251821151049

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفادبيجعفر حسين علي نور107793251821151065

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكريم جاسم رعد الرحمن عبد107794251821008097

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعبود نوري عدنان قحطان107795251821012232

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمهدي جدوع رحيم حسن107796251821012061

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيكاظم العالي عبد ناجي زهراء107797251822058012

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيكاظم حسن عدنان نور107798251822086178

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيظاهر عبد شيت احمد107799121721177002

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبياحمد شهاب عماد نور107800211822133055

2889 من 2450 صفحة
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المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيمحسن جواد الرضا عبد ساجد107801241721003035

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيناطور سعيد اركان مثنى107802241821202063

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيراهي عبيس سالم داود107803251821023021

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيحسون بنيان محسن هاجر107804251822055036

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيعلي صافي مهند زينب107805251822071028

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعباس كريم جعفر محمد107806251821008150

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيكاظم يوسف سالم محمد107807251821012267

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد صادق عالء سيف107808121821005025

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيحسن رزاق احمد شهد107809251822064036

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيبريهي حمزة راهي الهام107810241722113004

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعبود محسن احمد فاطمه107811251822086140

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيكسار عباس لفته ختام107812251822102007

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات االفاق ثانويةبابلادبيعمران الكاظم عبد عقيل اديان107813231822144001

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين اجحلة ثانويةنينوىادبيياسين علي ياسين طه107814171821043011

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيحسين لفته علي عباس107815251821023027

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيكريم جبار مازن مصطفى107816251821022019

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم محسن كامل الرحمن عبد107817151821017050

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبينعمه حسن زيد علي107818251821122095

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةنينوىادبيشهاب قاسم نبيل ظاهر107819171821001055

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيجاسم علي محمد رنا107820171822261034

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيطالب حميد ماجد محمد107821251821011052

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الكفاح ثانويةبابلادبيحمود عبود باسط زينب107822231822113029

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم عباس فاضل ياسين107823121821009248

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم ياسين هيثم احمد107824131821002008

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن مطر حسين أمير107825121821032017

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيحسين مجيد عماد مؤمل107826251821008144

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين عبود ناجي زينب107827121822112066

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفادبيحسن جعفر جابر حوراء107828251822058005

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسون عبد الصاحب عبد عباس107829251821012154

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيحسين عبد محسن مصطفى107830161721006065

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيمجيد عزيز جواد مؤمل107831251821024213

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفادبيهللا عبد راضي عباس حسنين107832251821151020

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيزياره هللا عبد حاكم شهد107833251822115027

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيزبون جاسم احمد مصطفى107834131821008155

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيخليل ابراهيم وسام تبارك107835211822097017

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفادبيمحسن منعم جعفر علي107836251821113021

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيمحمد الحسين عبد نجاح حسين107837251821023018

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعذيب هللا عبد عناد منير107838141721001041

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيحسين عواد احمد طيف107839141822097025

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة661.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد حسين حيدر آيات107840251842062008

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبيد ظاهر وهاب نرجس107841251842096285

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة496.0للبنات الرملة ثانويةالنجفاحيائيجاسم عباس حسن سكينه107842251842061025

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم شهيد محسن رقيه107843251842100247

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيشعالن خطار الرسول عبد رقيه107844251842089024
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المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبودي مسلم علي رقيه107845251842096095

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيسعيد االمير عبد ليث محسن107846251841151106

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبيد حسن رحيم زينب107847251842170160

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسين عوده ليث شيرين107848251842070120

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيفياض كاظم عبد بتول107849251842100078

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيياسر عطية جالل منتظر107850221841036199

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشياع كاظم فارس اسيل107851251842122014

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيعفون لفته جبار هللا عبد107852251841156013

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيمردان مسير عايش بنين107853251842083012

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيخليف محمد موجد حنان107854231842152007

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفاحيائيموسى عامر قائد محمد107855251841041019

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعبود محمد الكاظم عبد مرتضى107856251841051036

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم حاكم عارف بنين107857241842117016

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمسعود هللا عبد الستار عبد ايمان107858221842153033

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة475.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيعطشان جميل محمود فاطمه107859251852056024

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي حسن محمد صاحب فاطمه107860241852114080

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةتطبيقيعبيد محسن عقيل مسلم107861241851069029

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيسلمان نعمه سلمان تقى107862251852084040

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمخيف حمزة كاظم محمد107863251851150258

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد محي رياض سجى107864221752209035

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسون خلف عزيز جعفر107865281851151092

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيصالح عباس خيري زهراء107866251852086007

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيحسين لبه رزاق صالح107867251851122068

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيطاهر مالك محمد امير107868251851205023

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيكاظم زيد عبد يعقوب موارد107869251852084179

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيطراد جندي حميد هدى107870251852122069

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلتطبيقيمحسن عبيد عدنان رغد107871231752108017

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيخلف محمد جاسم نور107872161852257024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحسون ناصر حاكم غفران107873251822079087

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيمفتن كنعان هادي مؤمل107874131821030066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيجواد ابو الحسين عبد جميل زيد107875251821008076

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم قاسم محمد هند107876141822109080

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيهادي عباس اياد هللا هبة107877241822100052

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيدالل شاكر علي عباس107878241821017038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمحسن ابراهيم مهند فاطمه107879251822078098

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعيسى كريم راضي ابرار107880251822122003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة الكرار ثانويةالديوانيةادبيفزيع فرج مجبل امجد107881241721150004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعبود زيد عبد عاد ضحى107882251822079079

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية القدس ثانويةالنجفادبيمحمود عبد رسمي عباس107883251821152017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية القدس ثانويةالنجفادبيعكيلي كاظم صباح حمزه107884251821152011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيالعباس عبد علي محمد فاضل107885251821021026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيكاظم جواد محمد علي107886251821024336

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيكريدي االله عبد علي حيدر107887251821013020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبيعلي حسن محمد عالء زهراء107888251822083009
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيخليل كاظم قاسم حسين107889251821021012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيعبد حميد ثائر حنين107890251822078029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيكريم علي عباس زينب107891251822055020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيشريف حريجه عقيل منذر107892251821025111

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيدرو راضي محسن كرار107893241821021020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحمزه ناجد حسين علي107894251821027063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيحسون جاسم ستار براء107895251822090004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيجبر عباس خضير زهراء107896251822093021

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيشنباره عبد سعدي مؤمل107897251821025077

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمحمد الكاظم عبد حسين قاسم107898251821012229

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفادبيالنبي عبد الرحيم عبد الستار عبد قمر107899251822057014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحبيب هادي حسن نرجس107900251822079106

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمحسن فاهم عقيل زهراء107901251822064022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيحاوي حسين محمد حازم107902241821201019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات االسراء ثانويةالنجفادبيمحمد الحسين عبد صالح نور107903251822088018

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيحبيب عزيز جليل علي107904241821016028

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيهادي حسين هادي عباس107905251821027054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيحمزه هاشم علي نورس107906251822085066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية المهناوية ثانويةالديوانيةادبيتالي حسن علوان حسين107907241721214006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيمحمد كاظم جودي نور107908251822086174

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيعواد كاظم ابراهيم خديجه107909251822064014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعباس حسين ناصر اسراء107910251822075003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيهادي طعمه طالب سجاد107911241821029033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكاظم مهدي كاظم محمد107912251821008168

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيحسين حميد هادي صادق107913241721021022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيحسن كامل علي اقبال107914251822097002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيراهي شاكر محمود امجد107915241821015011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةادبيحسين طاهر حميد خديجة107916241822168003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيخليل يوسف عناية حوراء107917221822134014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيحسن محمد علي سيف107918251821021015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحسن طاهر احمد صادق107919251821027047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيحمود حسين حيدر منتظر107920251721111057

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيلهيمص عزيز صادق زينب107921241822100029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسون رزاق رشيد عباس107922251821012152

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيشايع يوسف جابر يوسف107923281821016074

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيحبوس حسن مهند علي107924251821052005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيجنام صعيع حجاب غفران107925251822102015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعباس محسن جواد محسن107926251721024292

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبينصيف عبيس حاكم حسين107927251821012079

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االنام سيد اعداديةالنجفادبيصادق محمد رائد علي107928251821025062

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةالنجفادبيمهدي يونس حيدر علي107929251821038012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيكاولي جاسم ابراهيم سالم107930241721023013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيتعيب خريبط علي زمن107931251721004018

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكاظم الزهره عبد محمد زهراء107932251822080054

2889 من 2453 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيوره والي طعمه بيداء107933251822061016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة الصالحين ثانويةالنجفادبيمحمد الحسن عبد جامل مسلم107934251821120012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيشوين خيري علي رقيه107935251822078043

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيسالم محمد حامد نور107936251822170084

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيمطرود حسن داخل امير107937241821201008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيعباس مرهيج نزار نبا107938241822145031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيجياد جندي رزاق احمد107939161821030007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةادبيحميدي هاشم عباس محمد107940241821022036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيمالك ابراهيم خليل روان107941251822122036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفادبيعلي عبد حميد هادي عباس107942251821022009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيحتام محسن رائد علي107943251821027066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعبود لهموس نجاح رقيه107944251822075025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية القدس ثانويةالنجفادبينعمة الكريم عبد خالد وليد107945251821152030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفادبيعمران حسين علي رضا محمد107946251821039009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيمحمد عبيد سالم رقيه107947251822053016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيعناد علي حيدر منار107948251822055032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيعباس كرحوت فاخر زينب107949251822115022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0الخارجياتالنجفادبيمطرود هادي محمد نور107950251822401054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة الياسري نور ثانويةالنجفادبيجابر يوسف عقيل هدى107951251822117007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيصالح جبر ارحيم ليث107952251821024343

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفادبيخادم كريم عمار كريم107953251821013046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيعباس كاظم محمد نماء107954251822091063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيبكان صاحب مهدي بنين107955251822102004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيعبد دعبول مهدي محمد107956251821011054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيمحمد عبد صادق حنان107957251822075018

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيشريف هشام حيدر مرتضى107958251821027093

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجعفر صبار حامد منتظر107959251821012317

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيعلي جهاد صباح الفقار ذو107960251821049010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعبود محمد حسن مناهل107961251822096038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيحسن ابراهيم خليل هللا عبد107962251821023030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيمهدي العباس عبد حمود غفران107963251822090019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيجابر عبد فليح مريم107964251822075059

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيشعبان كزار رفعت حوراء107965251822093010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيتاجر سلمان داود امجد107966251821027009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيحسان رزاق عيسى علي107967241821014048

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيالحمزة عبد مهدي محمد هللا عبد107968241821023012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعليوي صاحب عامر مصطفى107969251821024277

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبينوري الرزاق عبد علي الزهراء فاطمه107970251822107024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبينادر كاظم قاسم كرار107971251821017032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيضاجر جبار رحيم أمير107972251821024006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيحسن رباط ابراهيم حسين107973241821029015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية الكرار ثانويةالنجفادبيياسين يونس شاكر محمد107974251821163026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحسين يوسف سالم مؤمل107975251821012251

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيحسين جابر حسام مروه107976251822063009

2889 من 2454 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيثجيل سالم ناجي احمد107977151821003010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيثجيل حاتم سعد احمد107978251721024012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيجوده علي عبد قاسم انعام107979251822053004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيعالج لفته غثيث علي107980251821021024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبيهللا عبد ابراهيم حمزه حسين107981251821004010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةادبيخضير مكي ساجد احسان107982241821168001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الخوارزمي ثانويةالنجفادبيطالب حسن علي فاضل107983251821021025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيكمون خضير جاسم الهدى نور107984251822056146

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الرملة ثانويةالنجفادبيعلي حسين ظاهر حنان107985251822061020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسون موسى محمد زينب107986251822056085

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكاظم كريم جليل ميثم107987251821008199

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعواد بيدي سمير بنين107988251722056025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيعواد كاظم عدنان هيثم107989241821205020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيخضير محيريث علي ابراهيم107990221821086001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية الفلك ثانويةالنجفادبيطارش حسن الحسين عبد امين107991251821158002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبينوام هللا عبد رحيم تبارك107992251822090006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيعبود محمد عماد ياسمين107993251822096043

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيالحسين عبد كامل عزيز هدير107994251722079106

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيشهيد الحسين عبد علي حسين107995241821015023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيحسن محمد ابراهيم زهراء107996251822170037

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيسعد مجيد علي مجيد107997251821150079

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيالحسين عبد رضا محمد سالم زهراء107998251822093024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيكاظم محسن هادي ضياء107999251821008089

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيسعدون جابر الزهرة عبد زهراء108000251822078054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيكاظم كريم قيصر غزوان108001241821023019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيحسن خضير محمد سرى108002251822075041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيالحسين عبد ستار عباس حيدر108003241721205006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيساجت االله عبد عرفان بتول108004251822111007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيحسين ناجي حمودي علي108005251821011028

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود شاكر احمد محمد108006101821024075

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيعيسى عزوز اسعد طالب108007241821016022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0الخارجياتقار ذيادبيفيصل حسب رزاق حوراء108008221822401018

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجعفر رضا محمد طه علي108009251821024175

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيعبود االمير عبد صفاء زينب108010251822079061

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيسلطان علي االمير عبد علي108011251821008114

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيهادي عباس عقيل نور108012251822111036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحبيب ظاهر حسين رسل108013251822122033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةادبيكاظم عباس ناصر هللا عبد108014241721061027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيمجدي الحسين عبد علي محمد108015251821011050

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيحسن العباس عبد رحمان منير108016251821045014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيجزار اسماعيل حسن مريم108017251822170077

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمويش حروج سعيد مسلم108018251821008182

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبيمسلم عبد حسين علي زهراء108019251822064023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيالكاظم عبد مراد جاسم حيدر108020251721111017
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيراجي محسن علي زيد108021251821023025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيالرسول عبد محي علي نجاح108022251821012325

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيكزار عبيد مجيد يحيى108023251821027106

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمحان سودي عيدان سحر108024251722111022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيدبعون حنتوش فالح حسن108025261821015019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين اليرموك ثانويةالديوانيةادبيحسن فليح شهاب غسان108026241821023020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيحسون عادل قاسم محمد108027241821205017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيكاظم نوماس علي عال108028251822053038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيهللا عبد حسون عواد هدى108029251822086187

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيعليوي كاظم رعد حوراء108030251822085017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيحنويت جهاد كاظم نور108031251822082037

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعباس عزيز ميثم زهراء108032251822056073

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية الكرار ثانويةالنجفادبيعلي غثيث مجيد احمد108033251821163003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةادبيعبيد ترف ستار علي108034241821168005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعلي عبد حميد علي حيدر108035251821012107

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيعلي محمد الجبار عبد صباح رقية108036251822056052

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبيعالج لفته ناطق بشير108037251821164010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم محمد مضهد احمد108038131721024014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبينجم الساده عبد قاسم ندى108039251822085060

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيامحيرب لعيبي احمد مصطفى108040131821014102

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيحنون طرفي رسول ابراهيم108041251821023004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيعبيد مغيزل غانم حسين108042251821027031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيموسى حنون ستار تبارك108043251822053010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيوهيب خشن ابراهيم زمن108044251822080039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيساجت جبر محيل حسين108045291821017091

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيحسين عبيد حيدر ساره108046251822056090

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيمريهج عويز اسماعيل غفران108047251822085047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحميد محسن عادل سند108048251821024127

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيخليفه الكريم عبد فالح محمد108049251821008166

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيمظلوم جوده سماح علي108050251821111037

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسن ناجي منذر نور108051251822080104

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيصالح شنشول يوسف زهراء108052251822073026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيسلمان سعد غانم سالم108053241721003041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الشهداء ثانويةالنجفادبيضيدان الرزاق عبد الباقر عبد رويده108054251822090009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيصكبان مجيد سعد احمد108055241821017003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكاظم نجم علي رسل108056251822080035

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيجبار غازي حمزه احمد108057251821023005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفادبيمشلوخ شالل محمد فهد108058251821116031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبيجبر كريم محمد جعفر108059251821118005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيعليوي حسن صادق حسن108060251821023011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيشريف دحام هادي غدير108061251822086133

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيراضي الحسن عبد العالي عبد بنين108062251822111013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفادبيخلف جابر جودي نشوك108063251822053048

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الزهاوي ثانويةالنجفادبيحسان عطية تركي اسعد108064251821006002
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبيكطون امهير هاشم نضال108065251822071043

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيجاسم الحسن عبد عمار مهند108066241821014073

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفادبيصاحب هادي حسن سيف108067251821157010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيمحمد شاكر عبيد بشرى108068251822078014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيثنوان خضير عباس غفران108069251822082026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيعبد الحسن عبد اياد بنين108070251822111010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيشعالن كاظم جواد رواء108071251822066016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيصكبان محمد برهان حسن108072141821037064

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيعبيد احمد عماد محمد108073191821103024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيسالم غائب كاظم رسل108074251822085019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيحلو كاظم حيدر دعاء108075251822086047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةادبيعراك عطيه جواد مصطفى108076241821016046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيرسن علي حسن رواء108077251822115015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيعبد رضا محمد دعاء108078251822082011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحسين غافل طالب بنين108079251822122016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكريم هادي احسان بتول108080251822080013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية الفلك ثانويةالنجفادبيباشي محمد هللا عبد داخل108081251821158006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيمحمد جاسم الهادي عبد زينب108082251822170046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيناصر منصور هادي ياسمين108083251822086201

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبيوادي فنيخ خالد باقر108084251821160008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين ميسان اعداديةالنجفادبيكاظم محمد جاسم امير108085251821011004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيسعيد يحيى لؤي مصطفى108086121821025105

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيخليل حسين علي فاطمة108087251822056116

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيعبود ناصر االمير عبد هللا عبد108088241821201052

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيطاهر عبيد منذر بنين108089251822066007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيخنجر حمود ناهض تبارك108090251822055010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعلي محسن جمعة غصون108091191822370084

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيعلي محمد الزهره عبد عامر ضحى108092251822055027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفادبيحميده عبيد رحيم مسلم108093251821157028

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيغازي هللا عبد علي ختام108094251822093013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيعبود االمير عبد عمار رضا108095251821023023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيواجد كريم سالم هللا عبد108096251821008102

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيالزهره عبد علي عبد رائد فاطمه108097251822097015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيمجيد احمد القادر عبد هند108098191822370128

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيياسر فتحي أنعام علي108099251821024160

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيحمد بديوي حسن علي108100251821012180

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفادبيكريم محمد حيدر بشرى108101251822111009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية الكرار ثانويةالنجفادبيهللا عبد احمد الكريم عبد كرار108102251821163025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيجبر مهدي فارس مهدي108103251821024360

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيلوكي الرضا عبد عباس مرتضى108104251821045010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيعطيه كامل الحليم عبد اخالص108105251822080005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيحتيت حسن رزاق سرور108106251822079072

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر محمود شهاب محمد108107141821211058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفادبيفرهود موح سلطان الهادي عبد108108251821049013
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيرشيد محمد االمير عبد حيدر لمى108109251822080088

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الفارسي سلمان ثانويةاالنبارادبيخلف فرحان احمد سعد108110191721088007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيجاسم حسين ابراهيم حسين108111251821122036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةالنجفادبينجم الحمزه عبد احمد مجتبى108112251821004032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيهللا عبد حسين سجاد تبارك108113251822066009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحميد هادي رعد رياض108114261821151009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المسائية المهناوية ثانويةالديوانيةادبيمحمد شاكر حميد علي108115241821214012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبياختيار الكاظم عبد حسين علي108116251821164042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيسوادي غماس مهدي عباس108117251821027053

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم الرحمن عبد ماجد طيف108118101822103023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبيكعيم مسافر حيدر سجى108119251822055024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيفليح عبد مولود محمد108120191821029028

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات واسط اعداديةالنجفادبيعلي فاهم حازم مروه108121251822066032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبييعقوب ميري سعد ياسين108122271821044155

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيهللا عبد االمير عبد مصطفى علي108123251821024339

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد اعداديةالنجفادبيصفوك حمزه علي زينب108124251822107020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيهللا عبد يوسف هللا عبد فيان108125201722344035

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمراد كاصد عكوني يوسف108126251821008205

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيالحسين عبد العباس عبد فاضل عباس108127251821024143

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبياحمد محمد فاهم حيدر108128241821201029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفادبيمهدي حسين علي حسين108129251821150026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيحمزه مرزه جعفر سبأ108130251822122069

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيمحمد مصطفى حيدر جاسم108131251821008034

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيبخيبخ جبر قاسم بدري108132141821049015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفادبيحسون كاظم سعيد علي108133251821045006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيهادي مسلم عبد طاهر صابرين108134251822122073

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيالحسين عبد هاشم عقيل سجا108135251822075038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيحسن حبيب عقيل معتز108136251721024365

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبينعمه الزهره عبد هللا عبد حسنين108137251821008049

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعبيس كاظم احمد زيد108138111721052040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيشاكر جعفر محمد صادق علي108139251821024173

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيسلمان كريم شعالن علي108140251821008108

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيجاسم حسين موسى حيدر108141251821012109

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيسبع عسكر منعم ميسم108142141822222076

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيسعيد علي صاحب تبارك108143251822080024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفادبينذير كاظم عماد دعاء108144251822055012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيزيدان حسين عمار نبأ108145211822110059

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الجزائر اعداديةالنجفادبيضايف والي ياسين اسراء108146251822091003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبييديم زمان دليل لمى108147211822140097

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيحيال ناعور احمد سجاد108148261821162014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيعلي عبد محمد شاكر عادل108149211821042017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين العريج ثانويةنينوىادبياحمد عدنان حسن صفوان108150171821031019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيهاشم جواد حسين محمد غسق108151251822170065

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم هللا عبد نجم هللا عبد108152101821203052
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المسائية تدمر ثانويةالنجفادبيحمزة كريم جعفر امين108153251821153005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0المختلطة تبارك ثانويةالنجفادبيجابر محمد الحسين عبد انوار108154251822115008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات االفتخار اعداديةالنجفادبيجليل الحسين عبد الحسن عبد غدير108155251822079085

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعيدان الحسن عبد رضا محمد سجاد108156251821012135

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات (ع) الزهراء اعداديةالنجفادبيهاني محسن حاكم حوراء108157251822093008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات الصباح اعداديةالنجفادبياحمد هاشم احمد غفران108158251722064050

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفادبيمهدي صالح مهدي زهراء108159251822170041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيسلمان قاب مهدي سيف108160251821024326

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيكاظم جواد جاسب رؤى108161251722080031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةالديوانيةادبيالرضا عبد جواد ناصر وسام108162241721205027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةالنجفادبيحمزه الخاق عبد شاكر احمد108163251821164004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفادبينعمه باروخ عالوي عباس108164251721156024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيعواد خضير احمد علي108165101821005033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيرحيم خليل ثامر ساره108166111822070034

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم درويش لطيف كرار108167141821177123

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الحسين نور اعداديةالنجفادبيسلطان عباس سعدي مريم108168251722078107

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيمهدي عبد عباس فاضل امير108169251721012044

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفادبيعبود محمد ناهي يوسف108170251721122167

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي عواد علي محمد الدين عماد108171141821026082

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس الجليل عبد الرحمن عبد هللا عبد108172131821006058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيخليل احمد امجد ازل108173141822077001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيعلي حبيب محمد احمد108174251821017001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات الفراتين اعداديةنينوىادبيجرجيس شهاب وليد رفل108175171822267022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الخوارزمي ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد نجم ثامر سجاد108176121821204011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة672.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد كاظم سبأ108177251842062402

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيزغير موسى احمد بنين108178251842084089

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة476.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعواد الزهره عبد ناظم فاطمه108179251842111041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيشالل محسن جميل خديجه108180251842059129

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيصاحب صالح عقيل نبأ108181251842086070

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي حسن سجاد رواء108182251842122071

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيداود كريم معن بتول108183251842070027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيهادي حسن فالح حوراء108184251842057009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيمحمد مالك حسن طيبه108185251842070124

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيرضا مكي ليث مريم108186251842108206

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيفرحان الحميد عبد ماجد محمد108187251841205182

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعيسى كاظم مهدي تبارك108188251842084137

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيحمد كاظم سالم سجى108189251842083051

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحمود حميدي عزيز فرقان108190251842059393

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم رحمن خالد بنين108191251842059071

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسين ناصر توفيق نورا108192251842170332

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيرضا ابراهيم خليل يوسف108193251841007290

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجبر جواد حسن اسيل108194251842062051

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي مسلم عبد زهير رمله108195241842081016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائينمل خضر رحيم أحمد108196251841008001
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيماضي فليح عدنان محمد108197251841010125

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيعبيد حسين صباح محمد108198251841016056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان غالب زيد عبد رغد108199241842114080

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جواد مجيد حسنين108200251841205046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيمحمد مطرود الحمزه عبد دعاء108201251842086023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم مراد رزاق هند108202251842170358

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسلمان صافي يوسف ايناس108203251842084068

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيحسن عبد ثائر ميامي108204221842321051

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيجواد كاظم يحيى ميثم108205251741051104

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس الرضا عبد محمد قحطان108206251841001203

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية العباسية ثانويةالنجفاحيائيمسلم عبد علي حسين مسلم108207251841156024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيحسن حسين رياض بنين108208251842070030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيغزاي غاوي علي هاني108209251841122220

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم كريم علي زهراء108210251842059226

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االهلية االمين ثانويةالديوانيةاحيائيحسين ابراهيم خليل ابراهيم108211241841069001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفاحيائيالرضا عبد محمد علي زهراء108212251842089032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحصيني الحسن عبد حاتم زهراء108213251842084259

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبود محمود الرزاق عبد محمود108214251841044232

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعبد حسين حمزه زينب108215251842059260

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الكحالء ثانويةميساناحيائيفياض خلف حسون كرار108216281841007032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد الحسين عبد امير108217271741021014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعبد فاضل حيدر زينب108218251842096136

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحميد صيهود تركي بنين108219251842170049

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكاظم فاضل حمزه ايات108220251842059041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيالحسين عبد كاظم طالب حنان108221251842084148

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعنوز حميد سليم فضاء108222251842059394

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمجهول االمير عبد عباس ساره108223251842059291

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيكركان ياسر تركي زينب108224251842108107

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات االمير اعداديةالنجفاحيائيطه جاسم عباس هاله108225251842083093

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكشوش هالل عادل ايه108226251842084069

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسن محمد سجاد108227251841031330

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحسن ابراهيم حيدر ضياء108228251841205083

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيجابر العباس عبد فاضل محمد108229241741029082

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيحمزة محمد عدنان حسين108230251841150111

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكزار علوان حسن عباس108231251741010062

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائينقاط جخامة فضيل علي108232251841150245

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيكاظم شالش خطار كرار108233251741051040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعبيد عاشور علي العابدين زين108234221841028027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيياسين ناجي سليم ساره108235251742076057

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد الحسين عبد عدنان حوراء108236251842096072

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيطارش عاشور جاسم وفاء108237161852252026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي الحسين عبد بيان هدى108238251852096067

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعيسى محمد حسين روان108239251852084075

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيجودة زهير ثائر زيتون108240241852100046
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيكزار جابر جالوي زيد108241251851013016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة463.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيناصر عباس عدنان مجتبى108242241851070019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيالزهره عبد عيسى عباس حوراء108243251852083012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعباس الحسين عبد جليل زينب108244251852070038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة458.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةالنجفتطبيقيالصاحب عبد سعيد حميد علي108245251751041014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيعبد ظاهر الهادي عبد حيدر108246251851016020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيسلمان موسى جبار احمد108247251851044010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقييوسف صداكه حازم مصطفى108248251751001303

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم خالد الهادي عبد زهراء108249161852254016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيحسين محمد جاسم مقتدى108250251851045022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقييسر حمود ستار فاتن108251251852170085

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة448.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيمرزوك صباح ستار بتول108252251852104009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات االمير اعداديةالنجفتطبيقيالرضا عبد الغني عبد حيدر سارة108253251852083024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعبود عبيس االمير عبد هاجر108254251852059291

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيخضير جاسم صباح طاهر108255251851044096

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقياسماعيل عباس حسين علي108256251851122090

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفتطبيقيصالح مهدي عباس ايمن108257251851205026

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةتطبيقيعيسى محمد حياوي عباس108258241851014034

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعبد كاظم جواد يوسف108259251851007264

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيالصاحب عبد صادق حسين فاطمة108260241852123044

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد الحسين عبد علي حسين108261241851203099

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين ظاهر بهاء روان108262241852106020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعبد الوهاب عبد عدنان مريم108263251852059260

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفتطبيقيرفه نوري هادي انور108264251851046005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيهنوان عبيد رزاق زهراء108265241752119012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيعلي يونس ضرغام هبه108266251852096066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم رحيم قاسم محمد108267161851012068

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذيتطبيقيمطير طرار عذاب زينب108268221852309002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيجبر حمزه حيدر ضمياء108269251852059209

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيوحيد علي محمد وسام هبة108270251852170100

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةتطبيقيسرحان طه محمد علي108271241851065003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيحسن رزاق سعد حوراء108272251852053013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيخطار علي حسين نبأ108273251852086020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقيحمود علي مهدي محمد108274251851016051

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن ظاهر سالم فاطمة108275241752080035

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد عواد محمد عذراء108276241852149012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيشنان هندو والم وفه108277241852097042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيجبار كريم عزيز نورس108278241852117073

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفتطبيقيعجعوج كاظم لطيف وجدان108279251852101020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جبار ستار احمد108280241851204002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةتطبيقيعزوز شنين عدنان علي108281241851070016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفتطبيقيحنون جواد الشهيد عبد حيدر108282251851049007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةتطبيقيمحمد صبار ناظم نوره108283241852097039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيكاظم العظيم عبد محمد ايناس108284251752076009
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات العدالة ثانويةالنجفتطبيقيهادي محمد مناحي ايات108285251852054003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيبعيوي العالي عبد ماهر نور108286251852053038

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين الكاظم عبد الرزاق عبد عذراء108287241852220075

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد صالح حيدر بنين108288251852056003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالزهرة عبد مهدي رياض عالء108289251851150158

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيغضب ويس جليل ختام108290241852220029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد موحان حسين علي108291241851004016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيهاشم تركي ثامر سجى108292251852170067

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفتطبيقيمهدي هادي حسين علي108293251851045013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيحسين حمود عباس مرتضى108294271851007108

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيعباس ازغير ماجد امنه108295251852059024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن جاسم جواد كاظم108296161851036098

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيحسين سهيل عبد مصطفى108297251851007268

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفتطبيقيجبر زيد عبد محمد بتول108298251852122007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمعتوق محمد جاسم محمد108299161851006105

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيالحسين عبد كاظم سامي عباس108300251851007115

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحسين عواد الرضا عبد حسين108301251751014027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيضويد حافظ شروان علي108302221851042042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيسالم سعيد عباس رضا108303241851017029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيرحمه يحيى اياد رواء108304271852063045

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيجبر شاكر حمود علي108305251851008098

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسن نغيش سليم احمد108306241851004003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيالكريم عبد جميل كريم تغريد108307221852190022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد احمد حيدر نوفل108308221851036088

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةتطبيقيكزار زيد عبد محمد سرى108309241852100055

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين يحيى ناهض زهراء108310241852168008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعباس حسون عبد محمد108311241851016092

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيمحمد مدلول اياد مريم108312251852111056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقينجم خليل حيدر حوراء108313241852220024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيرضا محمود احمد ايالف108314271752091022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيمحمد كاظم عواد كميل108315291852153022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم االمير عبد خالد عماد108316241751031013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبيد حسوني ماجد زينب108317251852170063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجواد مهدي الحسين عبد رقيه108318251852084071

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةتطبيقيعاجل عباس صبار زهراء108319241852117037

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفتطبيقيهادي علي مسافر عبير108320251852076039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيشبيج زاهي طالب سجاد108321281751104015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد عبد محمد اسماء108322291752051005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفتطبيقيعلوان جبير حسن العابدين زين108323251751001123

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيجبار كريم جواد غدير108324251852084137

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيخليف ابراهيم شهيد اسراء108325221852165003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيصكبان عبد رزاق مريم108326241852160017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيصالح محيسن حسن زينب108327161852169054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيعبدالحسين محمد باسم اسراء108328251852104003
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد الستار عبد زينب108329161752170023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيياسين غالي يعقوب رباب108330291852051056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيدخيل ريسان كريم مقتدى108331241751003119

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم صالح اياد ساره108332161852218056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن ناصر سمير منير108333221851311187

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيهداوي بوحي مؤيد مصطفى108334291851003217

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيمهدي عباس كريم احمد108335241851203025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىتطبيقيحسون منشد محمد حوراء108336291852077012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفتطبيقيملوح ناصر رياض زهراء108337251852104017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيعبود زعالن عبود مسلم108338161851062083

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيهللا عبد شهيد علي عباس108339251851031081

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين العزة اعداديةالنجفتطبيقياالمير عبد علي احمد ايوب108340251851016010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحسن ظاهر الهادي عبد حنين108341251852059079

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيرداد كامل رحمان مصطفى108342291751007220

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفتطبيقيعزيز ادريس عقيل زينب108343251852084111

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيكاظم محمد باسم رسل108344271852160051

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيمنسي شدهان زهير فاطمه108345251852070062

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيلهمود جبار فاهم مرتضى108346241751036092

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االهلية المنار اعداديةالنجفتطبيقيمنين جابر محمود جابر108347251851022007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىتطبيقيبريد حسن فالح كاظم108348291751106018

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقينعيمة حليل جليل محمد108349291751002125

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الفدائي اعداديةالنجفتطبيقيالعباس عبد االمير عبد علي حسين108350251751013017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر سبتي ضياء سجى108351161852198009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون علي رزاق الره108352241852120043

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةالنجفتطبيقيحميد مجيد سمير امير108353251851030007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيقاسم دخيل امين محمد دخيل108354251851150102

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفتطبيقيحسين عبود جابر بنين108355251752082008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد جلهام محمد العظيم عبد108356241851207078

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيلفته كتاب حسن هللا عبد108357251851014013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيالزهرة عبد محمد جاسم امير108358241851168004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيفليح شاكر ثامر إيمان108359251852070002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةتطبيقيعبث عبد خدام فاضل108360241851022011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيوناس حسين صالح ساره108361111822076067

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيحميد محمد عماد ساره108362271822067036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم عصام مروه108363111822067042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحسين جبار فاضل علي108364271821044089

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيسعد بدر سجاد سجى108365271822097021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيجواد ياسين ربيع احمد108366271821024002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيغالي عواد احمد هللا عبد108367271821152040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيجبار محمد ابراهيم لبانه108368271822140061

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيجاسم حسين طالب محمد108369271821016127

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيسلمان عباس ماجد خالد108370271821020023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيحسين شاكر عقيل موسى108371271821020073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيجاسم حسن فالح اية108372271822067007
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيالحسين عبد جميل علي احمد108373271821153006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءادبيخليل خضير محمود صباح108374271821035010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبينعمه جبار الستار عبد زهراء108375271822104021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيخضير هادي حسن بنين108376271822078012

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات قرطبة ثانويةبابلادبيعباس حمش رزاق زينب108377231822126035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعلي عبد درويش حيدر قاسم108378271821044099

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيسعدي حيدر حسين محمد108379271821016123

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين المعين الماء.عكربالءادبيرايخ هاشم عون عبد صالح108380271821048034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحسين عبد عمر هبه108381271822102157

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم احمد ناصر108382271821017067

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0الخارجياتكربالءادبيجنانه رحيم جليل جنان108383271822401029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمطلب خرباط حكمت منتظر108384271821024070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيحسن كاظم احمد الزهراء فاطمه108385271822078039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيخضير جاسم علي تبارك108386271822104009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيلهيمص شهيد محمد علي108387241721017039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيمحيسن حسن باسم بالغ108388271821044017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيراضي الحسن عبد كاظم احمد108389271821153008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىادبييوسف اكبر علي طالب عصام108390171821178010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيعمران محمد رضا زهراء108391271822054011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيكاظم أحمد فؤاد أسماء108392271822099001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمحمد الحمزه عبد كريم فاطمه108393271822140055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم جميل عباس108394271821037027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيصالح فخري محمد علي108395271821030039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيعلي مصطفى علي تبارك108396271822107021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيغاوي عطيه رزاق عهد108397271822054024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعبد عظيم حسين مصطفى108398271821020070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيعايز شطنان علي ثامر108399271821016014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيجدعان خضر صباح امير108400271821153016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيعبث نعيمة دشر علي108401221821374031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبينور كحط سمير الدين سيف108402271821153044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيمبارك زيدان علوان اسراء108403271822099007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيغافل اسماعيل فؤاد بهجت108404271822107020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيناصر حسين عماد جالل108405271821021021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعلي كاظم علي قاسم108406271821017053

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيالكاظم عبد جواد جليل زهراء108407271822053016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيفنر كاظم حسين غفران108408271822140048

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيجواد الحسين عبد نجاح ايهاب108409271821017010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمرزه مهدي حسن علي108410271821016078

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0الخارجياتكربالءادبيكريم نجم زكي رشا108411271822401047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيكاظم محمد عباس شهد108412271822067041

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيالزهره عبد فاضل علي محمد108413271821031184

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحمد سعيد قاسم الهدى نور108414271822102147

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيياسين موسى عامر حيدر108415271821020022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيمتعب زيد عبد علي هبه108416271822067068
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبياحمد مجيد الرسول عبد علياء108417271822106028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيرهيمي داود عماد دنيا108418271822088027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الحضر ثانويةكربالءادبيهادي االئمه عبد أحمد حوراء108419271822051011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيجمال الجبار عبد الستار عبد نبأ108420271822108039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0الخارجيونكربالءادبيجعفر هادي ناصر جالل108421271821400020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيحسين مصطفى حامد رقية108422271822102056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيجلوب حسن فالح عباس108423271821020034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيالرضا عبد عبيد الحمزه عبد امجد108424271721020006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبينايف هاتف وحيد حسين108425271821021030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيكاظم جياد حسن منتظر108426271821040040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الحرائر ثانويةكربالءادبيفنيخ عبيس علي زمن108427271822107036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيعبد بدري هللا عبد ليلى108428271822140062

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيحسين جندي علي نورا108429271822099096

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيلطيف شاكر احمد رباب108430271822142017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المنار.ثكربالءادبيخيرى محمد كاظم االء108431271822050004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيبرهان تايه علي حسين108432271821017020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيصلف الرزاق عبد الوهاب عبد بنين108433241822080010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيحسان حيال اسماعيل محمد108434221821056018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيجواد الحسين عبد ستار امير108435271821017008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيعباس صالح واثق حنين108436271822106011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءادبيبحر محمد حسين زينب108437271822054017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيحميد عبد عدنان عال108438271822090024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءادبيداور راضي عبد حيدر108439271821112003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيخطار شاكر لطيف ميس108440271822140064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيثامر حسين الكاظم عبد عقيل108441271821049095

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيعوين جتول علي سيف108442221821254013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيمخرص حسين علي الرحمن عبد108443221821057015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحمود هللا عبد صباح مرتضى108444271821044135

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيمحمد جاسم جبار يونس108445271821020081

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبياسماعيل عبيد علي بسعاد108446271822099015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءادبيجبار عبيد اسعد ايوب108447271821023005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيشليج كريدى احمد مالك108448271822102131

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيصخيل شالكة عباس خضير108449261821047065

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيالزم الرزاق عبد الحكيم عبد حيدر108450271821049056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيكشمر االمير عبد الهادي عبد حيدر108451271821024018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعاشور هادي كريم حسين108452271821003038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيعباس سعيد محمد شهد108453271822098034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيوشام علي سمير هبه108454271822102156

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءادبيحسن كاظم جواد رسل108455271822071012

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيعلي عبد الواحد عبد فاضل كرار108456271821153061

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيالحسين عبد القادر عبد رضى هدى108457271822140075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيحسون جاسم ميثم جيهان108458271722108007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيخضير سهام هادي علي108459271821038075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيرشيد فخري محمد ابراهيم محمد زهراء108460271822106017
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيشويع كريم هللا عبد مثنى108461251821024215

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الثبات اعداديةكربالءادبيمحمد العالي عبد خالد مصطفى108462271821024068

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبينايف ثجيل سعد حسين108463271821049036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الرضوان ثانويةكربالءادبيعلوان راشد علي حنين108464271822078016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم الواحد عبد هدى108465271822090032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيخلف راضي محمد علي108466261821005076

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيكاظم جواد علي المهيمن عبد108467271821049094

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيعطيه حسين فراس داليا108468271822142016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيامين مالك حيدر منتظر108469271821003142

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيحسين علي احمد فاطمه108470271822098044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيصافي شاني خزعل بنين108471271822098006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيشهيب عبودي قاسم حسنين108472281821016013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيعلوان عودة حسن قاسم108473271821020049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعلي خلف خليل ابراهيم108474271821044001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءادبيعبيد كريم احمد مصطفى108475271821035016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيجاسم ساجت كامل صفاء108476271822104032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءادبيالزهرة عبد نعمه قاسم هاني108477271821153078

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيهللا عبد علي عادل غدير108478271822099068

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيالواحد عبد عبود أياد عال108479271822067049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةادبيهادي عباس رعد علي108480141821203023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الطيبات ثانويةكربالءادبيمجيد نعمه صميم والء108481271822106039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيالزهره عبد نجم محمد زينب108482271822102084

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيغصاب عبود االمير عبد الحي عبد108483271821016067

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعلوان حسين الدين عالء علي108484271821003090

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االهلية النجاح ثانويةقار ذيادبيهوبي موسى رائد ابراهيم108485221821087001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيوالي صافي الحسن عبد منتظر108486271721011072

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيشعالن عواد سلمان ايمان108487271822102018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيخويبر حبيب فواز ابرار108488271822108001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيجاسم سيد حسين سيد علي ابتهال108489271722140004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيجاسم كامل لطيف رسل108490271822142019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيجوده عليوي موسى حسن108491271821049030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين الوثبة ثانويةكربالءادبيعلي هللا عبد صبيح حسين108492271821017018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيكاظم رحيم عبد شفاء108493271822104030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءادبيحميدي حسان سوادي بنين108494271822052007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيعلي عون عبد حسن حسين108495271821003028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءادبيسلبوح خضير عباس محمد108496271821152073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبيلفته شاكر صدام ايمن108497271821003013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيحبيب جواد صالح محمد مصطفى108498271821044146

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءادبيمحمد حسن عزيز هللا عبد108499271821040023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين االبراج اعداديةالنجفادبيالحسين عبد منديل غسان سماء108500251821027046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين العباس ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم طالب علي108501271721043029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءادبيابراهيم محمد غانم وفي108502271821037057

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيعبد عبادي احمد حسن108503271821044020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيصبار بوهان هادي حسين108504271821049048
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيبديري محمد الحسين عبد القاسم108505121821003006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيكشمر هاني مسلم ميس108506271822140065

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيشخير علي عبد نعمه آيات108507271822067001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعاشور دليمي حمزه حسن108508271821049026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمكطوف كامل باسم علي108509221821376076

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيسرحان ذياب سرحان سرمد108510271821044055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيحسون علي محمد حسن فاطمه108511271822104036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمناتي زياره كاظم علي108512121821009142

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الخير ام ثانويةكربالءادبيخضير منسي مهدي نيران108513271822075028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيعلي حسين رجاء حسين108514191821018004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيخضير احمد شهاب ايالف108515271822099012

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيحاتم االمير عبد ماجد قدس108516131822105039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات المنار.ثكربالءادبيكريم عزيز عقيل اسراء108517271822050002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيعجيل لزام عبد حنان108518271822099021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمعيدي مطشر كاظم محمد108519271821016137

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيجاسم محارب اكرم حساني108520271821016018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيناجي جعفر صادق ماهر108521231821173058

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد رويض باسم نور108522151822044100

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءادبيعبود حكيم سلمان نسرين108523271822067060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الشهباء ثانويةكربالءادبيعباس خضير حيدر سجى108524271822146013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيجاسم حبيب كريم زينب108525271822098028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيشالكه شاكر احمد حنين108526271822109017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيجاسم تركي احمد ياسمين108527271822140078

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيمجيد عبد مكي علي108528271821030040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيمحمد وهاب جاسم فاطمه108529271822102114

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيكريم عزيز عالء نهلة108530271822142044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيرحمت اكبر علي رستم شيرين108531131822285014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيكريم عباس علي جعفر108532271821049022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات مؤته شهداء ثانويةكربالءادبيمحمود هللا عبد حمادي ايالف108533271822108007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيجاسم حمود سلمان زهراء108534271822104020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبينجم سهيل باسم محمد108535271721044136

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيعباس عليوي حسين العابدين زين108536271821031080

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيتامول جبر الزهره عبد تبارك108537131822107032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيعباس كاظم عدنان سرى108538271822090020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيجبر مري صباح ساره108539151822045075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات المنار.ثكربالءادبيكتاب محمد رحيم رسل108540271822050026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيساجت سرحان شلتاغ كرار108541271821044103

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيزراك حسين هادي محمد108542271821031197

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم الحسين عبد سعد مصطفى108543101821024096

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيمطر حمود حسين علي108544271821150064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءادبيكريم حميد حسن زهراء108545271822070013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحان جاسم رعد حيدر108546111821180049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيملوح اللطيف عبد محمد جراح108547271821031030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان داود سليم حسين108548131821015013
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيجري رضا فاضل امير108549271821031024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءادبيمحمد جاسم مازن زهراء108550271822097016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيصكب حسين صفاء مروة108551271822160047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذيادبيشجر هللا عبد الحسين عبد هللا عبد108552221821057016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيولي رشيد محمد حسين108553181821012013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيحسن حميد صباح آيات108554111822064003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيرمضان فرج عباس الهدى نور108555101722107033

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيعلواش مظلوم حميد حسن108556131821007011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات اسد بنت فاطمة ثانويةكربالءادبيرحيم سوادي ابوذر زينب108557271822109036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيجبار فوزي حامد ريام108558121822100009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيعبد كزار كاظم زهره108559271822102073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيفواز احمد غانم جمال108560271821038017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمصلح ياسين خالد سالي108561191822196021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيالرزاق عبد طالب أحمد غفران108562271822088064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمراد حسن الزهره عبد زهراء108563271822140026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيجبير عباس علي حسين108564121821206019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الياقوت اعداديةكربالءادبيكاظم رضا حسين علي108565271821038064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات تلعفر اعداديةنينوىادبيادهم زيد نافع هدى108566171822261031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءادبيجمعه حسين كفاح اسراء108567271822072001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات رقية السيدة ثانويةكربالءادبيسلطان هادي عباس حوراء108568271822142015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيموزان مهاوي عطية يوسف108569281821021044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيداود غانم الكريم عبد تبارك108570171822321005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات عمورية ثانويةكربالءادبيدرويش السالم عبد احسان تبارك108571271822098008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات كربالء غادة ثانويةكربالءادبيمسعر محمد عادل ديانا108572271822140016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي حاتم عصام زينب108573131822095021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيذياب اسود حسين امير108574271821020003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيمدب ياسين احسان رغد108575231722128016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيابراهيم كاظم جواد علي108576271821016077

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الحكمة بيت ثانويةكربالءادبيجابر االمير عبد عقيل ايمان108577271822053006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيعذاب شاكر محمد هللا عبد108578271821150060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيفرهود سحاب حمد حمود108579191821279007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيعلي صالح محمد حيدر سجاد108580111821017023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0المختلطة جربوعة ابو ثانويةنينوىادبيمرعي جميل الواحد عبد مرعي108581171821196030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان عدنان قحطان شروق108582111822063021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءادبيعبود جبار طالب حسين108583271821021027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الفتح اعداديةكربالءادبيابراهيم حمود ثامر سجاد108584271721011035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيباقر كريم حازم هللا عبد108585271821020035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات السرور اعداديةكربالءادبيحسن قاسم عمار براء108586271822066002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيعلي محيسن خيري الملك عبد108587191821095025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيحسين جعفر الرضا عبد مريم108588101822096064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيمكسور تكليف محمد زينب108589271822104025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيساجت الزهره عبد كاظم علي108590271821044090

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد ابراهيم اسماعيل مريم108591111822070065

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود سعود سعد نغم108592101822084026
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيجواد الرحيم عبد عباس فاضل108593211821278042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءادبيعلي رشيد مجيد رقيه108594271822088031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيشخير علي عبد نعمه يوسف108595271821049171

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيجبر عطشان علوان صالح108596101721012009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات الوند ثانويةكربالءادبيعباس كاظم حبيب زهراء108597271822090015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحميدي ارحيل رحيم حسين108598271821049035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين السكيت ابن اعداديةكربالءادبيهادي خضير ياسر علي108599271821044094

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيهللا عبد صاحب فائز محمد108600271821016134

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيعبيد مزاحم سعد مهند108601231821058044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءادبيعلي دخل محمد هاشم ضحى108602271822160035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيربه عبد علوان الزهره عبد سعد108603271821016052

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الراية اعداديةنينوىادبيحردان محمد فارس هللا عبد108604171821025093

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيمحسون حسن جواد احمد108605271821016001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينفاوه جبر نحو صبا108606261722093043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءادبيمزهر الرضا عبد صالح علي108607271821020040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شاكر نزار حسين108608131821003022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيكباش رحيم سمير الهدى نور108609281822093064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المجد ثانويةكربالءادبيحسن عبيس ستار مرتضى108610271821012025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبينعمه طاهر حيدر شبل108611271721049068

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيحسون نعمه علي حسن108612231821251043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود جبار محمد مصطفى108613121821025109

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبينعيمه حمزه صالح الهدى نور108614141822075192

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيسالم راضي ثجيل حوراء108615261822074010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىادبيمحمود حسين كريم ريام108616211822293011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات السدة ثانويةبابلادبيعبيد عباس مؤيد فاطمة108617231822110040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةادبيوهابي الرضا عبد صبار عذراء108618131822088006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيشندي محسن رائد سجاد108619121821044032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات البسملة اعداديةكربالءادبيساجت ضاحي موزان سحر108620271722068043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الفرات اعداديةكركوكادبيمحمد خلف محمد مهند108621201821007109

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف ثامر امنة108622141822076004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود كاظم كريم علي108623141821019089

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيهادي صالح اسماعيل مصطفى108624211721067030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود محمد ورد حسين محمد108625121721206037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات سارة اعداديةنينوىادبيخضر وديع صباح اسفار108626171822248001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيمعيوف منسي محمد رنا108627211822165013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيفندي عليوي حليم رقيه108628271822104015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيعلوان راضي حسن علي108629261821017045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف حاتم محسن العظيم عبد108630151821017052

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبيزغير بدري عالء رافع108631271821016043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلادبيحاجم عبيد صباح علي108632231821254024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيصالح وسع عمار مهيمن108633211821077179

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءادبيعبد جاسم الكاظم عبد علي108634271821025022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبينجم عاصي اركان نبيل108635201721051032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيابراهيم عدنان منذر مرتضى108636271821049152

2889 من 2469 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةكركوكادبيحاجي محمد كريم سوز108637201822332037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيحمادي جاسم كنعان ايمن108638211821018006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيوالي محمد كريم محمد108639151821008130

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيكاظم حبيب علي محمد108640261821005092

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم نعيس جاسم بتول108641121822099003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةالنجفادبينعيمه مزهر برزان هاني108642251821160056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىادبيعطية محمود علي اسماء108643171822363001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية االهالي ثانويةكركوكادبيعثمان هللا عبد القادر عبد الجليل عبد108644201721260046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان كامل ثامر منتظر108645131821045110

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىادبيرمضان محمد علي عمر108646171821026142

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةادبيحيدر صالح جليل ضحى108647131822284013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيضيفان عبد نجم هند108648131822105054

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات  المناسك ثانويةكربالءادبيعبد جندي صباح صفاء108649271822104031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيامين محمود اركان يوسف108650131821007060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةنينوىادبيهللا عبد محمد العليم عبد محمود108651171821005114

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيحسين شاكر حيدر حسين108652271821150035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيامين مهدي نهاد شهد108653211722140059

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجاسم الصاحب عبد محمد جاسم108654211821077024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكادبيسمين هياس جالل يحيى108655201721051036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن العيبي كريم احمد108656151821008010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيابراهيم محسن حاتم عذراء108657151822045095

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيفرحان جاسم علي زينه108658121822123020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعلي صادج مجيد رؤى108659281842190031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة527.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمرهون عدنان نبيل رسل108660181842176037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة512.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيبهير حسين جمعه بنين108661271842144014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة505.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي الزهره عبد مقداد سجى108662271842056171

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة485.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيزاير الكاظم عبد عدنان زينب108663271842068063

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيوذاح علي حسين علي108664271841027043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيهاشم حميد ثائر امجد108665271841007007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيحنون جاسم عمار علي108666271841150082

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءاحيائيناصر جواد الخالق عبد مقتدى108667271841003031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعزيز عبيس محمد علي108668271841005196

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيعلي كاظم رزاق حسن108669271841024016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيدحام واجد فاضل حيدر108670271841002082

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءاحيائيسوير خضير صالح بركات108671271842065008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيجالي كاظم سلمان حنين108672271842068030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح عادل مريم108673271842068106

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعيدان علي خالد يونس108674271841035062

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيحسون خساره احمد نبأ108675271842068116

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيجاسم حاجوز مسلم عبد حسن108676271741024013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيفرحان شنيور فرحان رسل108677271842062049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيالحسين عبد علي حيدر رقيه108678231842083016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االبراراالهلية ثانويةالديوانيةاحيائيحسين حميد رحيم ابراهيم108679241841075001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيالرضا عبد عباس كاظم مروان108680271841150118
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائياسماعيل جهادي باسم سناء108681271842069068

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءاحيائيعبث حبيل رحيم اسماعيل108682271841020004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائينبهار هللا عبد ماجد وليد108683271841019085

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيجعفر عبد علي حوراء108684271842059026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم رشيد محمد امير108685271841005035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيعباس مالك ابراهيم سهاد108686271842161034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعبيد حسن حميد حسن108687271841034009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيحسين محمد جاسم جنان108688271842095018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الوقار ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد هدروش حسين بهاء108689271841046006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيحماد ناصر جمال محمد108690271841033038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيرسن خلف محمد صادق محمد108691121841007146

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيمحسن هللا عبد موسى اسراء108692271842054001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيمحمد الحسين عبد احسان مصطفى108693271841152049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيمسرهد صافي الهادي عبد قاسم108694271841007064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيغالي حسين رحمن سجى108695271842079055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيعباس رشيد باسم زينب108696271842089036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيطوفان كزار عباس انوار108697271842160016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيمراد كاظم حميد عمار108698271841152037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعلي علي عبد ياسر زهراء108699271842088079

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيبدر مهدي صالح زهراء108700251742059211

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمهدي محمد ثامر فاطمه108701271842160172

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءاحيائيكاظم عطيه االمير عبد عباس108702271841152027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم محمد عبداللطيف بنين108703161842154007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيحسين مسلم ياس مرتضى108704251841050039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيطاهر كاظم محمد هدى108705261842087117

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم احمد شهاب108706271841009052

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيمحمد نعمه درويش محمد108707261741173023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيجاسم تركي كاظم نضال108708271842160216

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان حسن غانم حسين108709241841207088

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيعبد حسين محمد زهراء108710271842144027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعطيه وناس جالء امير108711241841001031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيجاسم علي بشير الحسن ابو108712271841007001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيوحيلي هاشم حسن علي108713281841006077

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيحاتم حسون نجاح زينب108714251842075027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبد شريف علي رونق108715271742069047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة481.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيموسى رؤوف حسن زهراء108716221852209023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيياسر علي صباح مصطفى108717271851001135

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيسباهي عطيه مطشر عقيل108718271851151046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0المختلطة االنفال ثانويةبابلتطبيقيجلوب كاظم جاسم فاطمة108719231852169011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءتطبيقيراهي جابر الكاظم عبد ايات108720271852095008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة466.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءتطبيقيمحمد حسن صبار زينب108721271852097006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيكريم شاكر حسن ذوالفقار108722271851008036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيحسين جوده محمد آيات108723271852160001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيعلوان نعمه مهدي نبأ108724271852064092
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيشناوه كريم حيدر تبارك108725271852064024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيمويح اكريم جليل حسن108726271851004014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيخليف لهمود هللا عبد عباس108727271851004036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيجواد كاظم الصاحب عبد فاطمه108728271852055062

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةكربالءتطبيقيحمد فهد كريم ضرغام108729271851006018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيهللا عبد كحيط هللا عبد نسرين108730271852055083

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيحمادي عبد سالم آمنه108731271852058002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة453.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيكاظم صالح جميل بنين108732271852079004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقينافج ناصر حسن احمد108733271851150010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءتطبيقيعروج نواف فالح بنين108734271852088018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقيجواد يوسف عامر حيدر108735271851014041

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيمزهر عبود احمد هبه108736271852067058

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعلوان ردام عدنان فاطمه108737271852091077

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيخميس عبود علي زهراء108738271752091053

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءتطبيقيكاظم الرضا عبد اياد زهراء108739271852058066

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيزغير صالح هادي انفال108740271852094004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيراهي سعد عباس حسين108741271851150050

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيعيدان فليح ياسر أحمد108742271851046003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم كاظم هادي أيالف108743271852064008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيطاوي الزهره عبد مجيد حوراء108744271852052026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيكاظم عبيد عيدان محمد108745271851036075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةكربالءتطبيقيعزيز حميد صادق كرار108746271851004057

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات األغاريد ثانويةكربالءتطبيقيجعفر عظيم محمد بنين108747271852092005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات القوارير ثانويةكربالءتطبيقيعامر كاظم جبار مريم108748271752081009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيماجد ارشيج حيدر سجى108749221852138039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات السدة ثانويةبابلتطبيقيجياد جعفر كريم كوثر108750231852110032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيكاظم ماجد رياض علي108751271851002147

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيناهي حسين علي نبأ108752271852087060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقينعمه هادي الحسين عبد سوزان108753271852069035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءتطبيقيعنون عبود اليمه عبد حوراء108754271852094015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد حمود حاكم ايمان108755271752063010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات التفوق ثانويةكربالءتطبيقيباقر هاشم طالب مريم108756271752103016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيكاظم راضي عصام نور108757271852056074

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيالحي عبد الرحيم عبد مصطفى قاسم108758251751008165

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءتطبيقيعبيس سلمان الحسين عبد نور108759271852067056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيرضا محمد جواد اياد امجد108760271851151007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيكشيش محسن احمد زهراء108761271852060021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين المسائية زرارة ثانويةكربالءتطبيقيكاظم عباس فوزي امير108762271851152009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيموسى هللا عبد حسين حنين108763271852055015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم جعفر نور108764161752176100

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات طوبى شجرة ثانويةكربالءتطبيقيشاكر عباس فاضل عبير108765271752096013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيكاظم محسن عباس فراس108766271751032037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعبد عباس خضير صابرين108767271852060031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيذيبان راهي راجح عالء108768271851030048
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيعاشور الواحد عبد حران حنين108769271852160034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيعليوي عوده عباس تقى108770271852060009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيمطلك حسين زهير علي108771271851036047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيمحمد منير لؤي فاطمه108772271852079045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان خزعل ميثم شهد108773161852381076

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيهاني حمود هاشم محمد108774271851007104

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمهدي علي حسين محمد108775271851002192

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيحسن قاسم الكريم عبد ابراهيم108776161851352001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءتطبيقيجاسم دخيل جليل علي108777271851030053

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيعبود سويطه أبو جميل ساره108778271852052046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعلي جواد عدي علي108779271851005047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمهدي صالح غسان محمد108780271851005072

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقياحمد الحسين عبد قيس الزهراء فاطمه108781271852065036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةكربالءتطبيقيكاظم محمد هللا عبد امجد108782271851112003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءتطبيقيمونس بدر هاشم حوراء108783271852160042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيعبادي جواد حسين شامل108784271751010047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعطيه دوهان جودي عدنان108785291851153137

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقياحمد هادي رياض فاطمة108786161852165047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيالرضا عبد جهاد عباس هناء108787271852062089

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءتطبيقيمحمد سلمان احمد كوثر108788271852087055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد أيوب الحسين عبد حيدر108789161851371089

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيحسين الهادي عبد قتيبة سيف108790271851013073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات النجاح اعداديةكربالءتطبيقيحاتم غالي رعد غفران108791271752060046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات االمامة اعداديةكربالءتطبيقيمزعل العالي عبد محمد رقيه108792271852062033

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيكاظم زيد عبد يحيى زهراء108793271852063061

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيعون عبد هليل عويد ريهام108794271852091037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الرفاه ثانويةكربالءتطبيقيبرغي حريب ضياء ايناس108795271852080014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءتطبيقيحسين جوده محمود ضحى108796271852091065

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيشناوة سعدون غسان سعدون108797161851036046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم مهند شهد108798161852173029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد هليل ناهي هدى108799221852163058

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد خلف خالد محمد108800221851095032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيعجيل محسن علي محمد فاطمه108801271852057070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات غزة اعداديةكربالءتطبيقيكروش ياسر ابراهيم زهراء108802271852057043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات بغداد اعداديةكربالءتطبيقيحسن صحن علي هديل108803271852079056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات عمارة ام اعداديةكربالءتطبيقيحسون نعمه كامل مريم108804271852071034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيعلي الجبار عبد صفاء علي108805271851005045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيمجول محمد مكي علي108806271851013103

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيالزهره عبد مهدي صالح والء108807271752063107

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءتطبيقيعبد عاشور علي بنين108808271852059019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد الزهرة عبد الصمد عبد وجدان108809161752176115

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحمود عبد حبيب روان108810221852149008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيفليح هويدي علي مشتاق108811241821039006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيخليل شاكر احمد حيدر108812241821010018

2889 من 2473 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيخلف كلف حبيب نجالء108813241822107021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيسالم محمد جاسم تبارك108814241822107006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيكندر هاني الساده عبد صالح108815241821014031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيعباس عبد مكي علي108816241821060025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعباس خاسر حسين غدير108817241822080031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيحمزه جاسم جليل قيصر108818241821063021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيزغيرون مراخ حميد عباس108819241821151009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيحسين هادي الكريم عبد فاطمة108820241822110027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيعلوان ستار مالك مرشد108821241821014061

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيهزاع مفرود جابر هزاع108822241721051042

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةادبيجبر حسين جبار عباس108823241821013023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيسلمان عمران عباس حسين108824241821040014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةادبيمحمد جبر قاسم علي108825241821029047

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيفتين لفته هاتف احمد108826241821063003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0الخارجيونالديوانيةادبيرشدي هالل فاضل الباقر عبد108827241821400028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيحساني عبد نجم امير108828241821215003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةادبيعاتي حسين كريم علي108829241821153007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيحسين ناصر غازي امير108830241821020002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيعوده رباط عباس نورس108831241822120037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيحسين سلومي دهدي علي108832241821151012

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المؤمنين أم اعداديةالديوانيةادبيمطلك زيد عبد عواد تمارا108833241822113006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيفتاح حميد ثامر مريم108834241822106040

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيمخيف راضي حسين روى108835241822121017

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيعبود مهدي صالح احمد108836241821018004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةادبيمحمد عباس كاظم ضحى108837241822135014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيعبود صبري ياس رقيه108838241822085011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبينصيف صالح جاسم روان108839241822118015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيوناس حسين حسن مصطفى108840241821207062

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيبلبول عليوي جابر هاشم108841241821215022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةالنجفادبيالساده عبد علي عبد سالم زينب108842251822085031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيجياد هماش هوير نوال108843241822115064

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيجبر ماني يعقوب الحسن108844241821038004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةادبيسلمان حميد مجيد ايات108845241722122004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيمحمد جاسم مهند تبارك108846241822103005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيمحسن هادي انمار بنين108847241822140014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيفليح جعفر ناظم كرار108848241821202059

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيعبادي جمال حمودي مروة108849241822121038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيدخيل حسين عامر حسين108850241821049010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمراد كاظم صادق يحيى108851241821207068

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيشحتول جودة ناظم اسالم108852241822100002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيجباره كامل رياض غصون108853241822097023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيجابر علي نزار بكر ابو108854241821018001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيسعد نعمة حسين علي108855241821030038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيحمزه جابي ناصر جهاد108856241821020005
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيجحالي علي سلمان ستار108857241821020006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيياسين حامد عماد حنين108858251822056039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيكاظم هليل احمد علي108859241821003029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيعباس غضبان حمزة زهراء108860241822100024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيجبار عبيس صالح الهدى نور108861241822107024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيعباس راضي ناظم هدير108862241822134059

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةادبيناجي اباذر عامر آيه108863241822081001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةادبيعريبي غازي راضي اسيل108864241822080005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيعبيس عيسى حسين اسيل108865231822187001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيكاظم عبيس جاسم محمد108866231821172022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيعلي الرحمن عبد محمد امنيه108867241822121005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيخليف تركي جبار الهدى نور108868241822095056

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيياسين كريم محمد كريم108869241821161015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيسلطان كاظم عامر مصطفى108870241821060035

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيعالوي كريم رسول محمد108871241721017053

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيحسون جدعان رحمن نبا108872241822106043

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيمطر هاني حسين لقاء108873241822123029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيجاسم عبد رحيم ياسين108874241821155033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0الخارجياتالديوانيةادبياحمد هادي عالوي دعاء108875241822401015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيدرويش وحيد خالد مهدي108876241821014072

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيعريف علي عدنان علي108877241721030039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيعبيد محمد ماجد حيدر108878231821187004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيحسين كريم الزهرة عبد باقر محمد108879241821017060

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلادبيموسى الحسين عبد صفاء المؤمن عبد108880231821193010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيظاهر عبيد رحمن نغم108881241822095055

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيمحمد سالم قاسم عباس108882241821204041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيساجت علي طراد أمير108883241821035001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيمعين صاحب رضا علي108884241821015035

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيياسر علي حسن يوسف108885241821035039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبينغيش عبيد اياد سرور108886241822134032

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيصياح هادي رحيم حمزه108887241821203043

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيكاظم تايه فاخر رغد108888241822124008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيعكاب الحمزة عبد منذر زهراء108889241822102036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيصالح عبد رحمن علي108890241821007025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيعلي شاكر فاضل حسين108891241821019010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات عدن ثانويةبابلادبيمحمد وهاب مزعل آراء108892231822076001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيعبد كاظم سعد مصطفى108893231821042044

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيجاسم دليمي حمزه احمد108894241821008007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيعناد طراد محمد علي108895241821038034

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيالزهرة عبد حمزة جميل بشرى108896241822085006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين القدس اعداديةبابلادبيجبر حسين قاسم سجاد108897231821055024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبينوماس حسب غالب حسين108898241821004029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االهلية االمراء ثانويةالديوانيةادبيمحمود شاكر محمود حسين108899241821055003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيناجي هادي حسن محمد108900241821202088
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيكاطع فرحان محمد غيث108901241821039004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيحسين جبار سالم ازهر108902241821017007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيسلمان كاظم جازع محمد108903241821015056

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيالحسين عبد حمود نعيم احمد108904241821161002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيلفته مرحب جابر مصطفى108905241821039007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيجبر عباس كويد حسين108906241821151005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيعلوان حسين علي محمد108907241721018035

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةادبيمحمد الحسين عبد مرزه كفاح108908241821156025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيحسين محسن الحسين عبد علي108909241821004052

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةادبيكاظم نور الهادي عبد مريم108910241822085019

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيصياح طعمه لطيف حوراء108911241822115023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيفضاله شنان ماهر نور108912241822134057

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيشلتاغ نشاد حسين ضياء108913291821009057

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعطيه كلف قايد حسين108914241821161008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيعلي جواد سليم رقيه108915241822140027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيعلي عبد نعمه االمير عبد حيدر108916241821017024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيبلبول زيد عبد رحيم وسام108917241821207066

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيرباط كاظم جواد سحر108918241822103023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبينجم صاحب تركي عامر108919241821051031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةادبيمهجج غافل عبد حيدر108920241821151006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةادبيمزهر ميري خالد رانيا108921241822118009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيحسين هالل حسين علي108922231821187008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمروح حميد علي حيدر108923241821207020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيشليش كدر محمد افراح108924241822152002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيشنيع علي كفاح تبارك108925241822103004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0الخارجياتالديوانيةادبيكاظم جواد ثامر زينب108926241822401022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلادبيمزهر ويوي خضير ياس108927231821257056

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيشلتاغ حسن الحمزه عبد امير108928241821049005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةادبيفضالة زيد عبد نعيم محمود108929241821021024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيعبيد دوري حسن فاطمه108930241822220041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيمكي كاظم جواد زينب108931241822134027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيمحمد حسين علي زينب108932241822134030

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيمظلوم فضيل عكاب محمد108933241821204062

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد جبار طه العظيم عبد108934241821030031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيتايه جابر عقيل غدير108935241822095038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةادبيعلي كاظم حميد الدين صدر108936241821003023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيمحمد مظلوم حميد مهران108937241821202077

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيسرحان عطشان كامل مصطفى108938241721030056

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيابراهيم سبهان الزهرة عبد احمد108939291821016004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيجبار العظيم عبد حاتم نوره108940241822140059

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالنجفادبيلفته حسين ناصر مصطفى108941251821154025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيحسن عبد ياسر كرار108942241821207052

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات حلب ثانويةالديوانيةادبيجبار بعيوي راجح أيه108943241822107001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0المختلطه شمس عين ثانويةالديوانيةادبيهادي هاشم ناصر امير108944241821155005
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين االحسان ثانويةالديوانيةادبيحمزه نعيم حسين رضا108945241821049015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةادبينوني حساني داخل اسراء108946241822093003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيعباس حمزه عليوي حسين108947241721009007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيهاشم سالم محمد حنين108948241822095019

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيعجه كشيش حمزه معالي108949241822097024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةادبيدهش هادي جميل الطاف108950241822108001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبينعمه عبد احمد مصطفى108951241821004075

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الجنان ثانويةالديوانيةادبيحمادي حسين جاسم غيداء108952241822079008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلادبيزايد جاسم عامر غدير108953231822145026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الكندي ثانويةالديوانيةادبيظاهر لفته سالم احسان108954241721040002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيعطيه عليوي نعيم حيدر108955241821012022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيعبد كاظم حازم بنين108956241822120003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيسدخان حسن فالح حسين108957241821004030

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيهادي الكاظم عبد ماجد ايات108958241822140011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيخضر جابر صابر محمد108959111821180127

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيهادي الكاظم عبد ماجد حنين108960241722140028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيكناوي عواد صالح اماني108961241822121004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات البتول ثانويةالديوانيةادبيكاظم كمر لطيف فاطمة108962241822140052

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيجالب حميد حسن سجاد108963241821004037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيكاظم حمود كامل محمد108964241821019037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيكسار عساف منيجل احمد108965111821042004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيمشجل شبل الخالق عبد حسين108966241821207016

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيمحمد فنجان الكاظم عبد محمد108967241721004070

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة مارب ثانويةالديوانيةادبيعبد رحمن فارس مرتضى108968241821159026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةادبيسلمان عطيه ترف صادق108969241721012026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةادبيعبيدان وزير بشير نبأ108970241722123037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيصنور عبد مخيف ميثم108971241821203148

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيعطيه حميد مازن مصطفى108972241821161020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيسلمان حمزه حسين عباس108973241821060018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةادبيجويد سعيد حسين ليلى108974241822134048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيعلي عبد عباس كريم آيات108975241822095009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد ناجح محمد108976241821203126

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيعباس عبد عزيز محمد108977241821005028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةادبيجاسم كاظم زيد سجاد108978241821017032

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيراهي حسين ناظم حيدر108979241821005013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيمحيل حسين حاكم ياسين108980121821200054

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةادبيسلطان كاظم خالد محسن108981241821015055

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيجابر عبيد وهد امير108982241821204012

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةادبيسلمان علي حمزه احمد108983241821009004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيعيدان محيسن محمد نور108984241822102069

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيجويد بجاي باسم حسنين108985241821031010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيبنيه جبار عقيل سجى108986281822091031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيزيارة حسين سمير علي108987241821018033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةادبيعلي خضير ياس سجاد108988241821207029
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية المهناوية ثانويةالديوانيةادبيابراهيم هادي مصطفى مهند108989241821214018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةادبيعمران سالم صبحي نور108990241822121045

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةادبيعيدان موسى صباح صبا108991241822101024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةادبيحسين هادي فراس الهدى نور108992241822102066

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةادبيعلوان كاظم جواد زهراء108993241822104018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد صبري حسام ايات108994121822123004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةادبيمعيلف جاسم جابر حسنين108995241721043009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةادبيشلتاغ ظاهر شاكر حسين108996241821008017

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمحمد كاظم مجيد نور108997241822115067

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم هاشم باسم ايه108998121822090006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيموسى حسين عليوي حسين108999241821030013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبيحسين محمود محمد يوسف109000241821030059

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيكريم فاضل عباس حسين109001241821031011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيجراح سلهو حسن وسام109002241821208037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات البالغة نهج ثانويةالديوانيةادبيهادي نافع علي رفقه109003241822145010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيعليوي عوده جمعه مرتضى109004241721063051

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمود صبر فالح المنتصر الحسن109005141821001004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيمحمود جابر حامد علي109006241821060022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةادبيعلوان محمد سليم تبارك109007241822124004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الشافعية اعداديةالديوانيةادبيالحسين عبد سواد الرضا عبد اسراء109008241822111003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةادبيحسن راضي علي منتظر109009241821063029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةالديوانيةادبيسلمان خضر يوسف محمد109010241821202070

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةادبيبرهان حمد حمزه منتهى109011241822112025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيشنته جودي فاضل عباس109012241821004046

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجبار كاظم ميثاق نبأ109013111822071114

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيحمود موسى عمران عباس109014241821060020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيشنفيل طاهر رياض احمد109015241721005005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيعيدان غانم حيدر كرار109016241821036021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين العراق اعداديةالديوانيةادبيعبود عبد حسن عباس109017241821024023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةادبيناصر نعيم فائق شهد109018241822098006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىادبيرشيد ابراهيم ممتاز ابراهيم109019171821143004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الثقلين اعداديةالديوانيةادبينعيمة حميد هاشم علي109020241821030044

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةادبيعلي عبد الكاظم عبد رياض عباس109021241821020008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيحسين شندل حسن حمزه109022241821038018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةادبيعذاب الحسين عبد علي فاطمه109023241822077002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد علي حسين مصطفى109024141821200170

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبينهابة هادي كريم حسين109025241821004031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0الشيعي الوقف للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةادبيطرفة الحسين عبد كريم رقية109026241822098002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيخضير محمد سلوم زينب109027241822097016

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيحسين عبد محمد جاسم109028261821008011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةادبيسياب كاظم عماد علي109029241821005022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيعباده جرد جايش فائز109030241821203102

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي ثانويةاالمامالديوانيةادبيسميع جبر راضي حسن109031241821060006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم اللطيف عبد حميد بكر109032111721009088
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلادبيمشاري حسين علي بهاء109033231821187002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنين الوهج اعداديهالديوانيةادبيهللا عبد حمزه صباح محمد109034241821051055

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0المختلطة الصادق ثانويةبابلادبيكاظم عبيس حسن ادريس109035231821172005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةادبيمحي حبيب محمد حوراء109036241822119006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيزبير صبار محمد كوثر109037131822101061

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيمنصور علي ابراهيم احمد109038111721009134

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةادبيمحمد رايح حمودي رياحين109039241722115019

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيعبيد بندر رزاق احمد109040241721019002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةادبيفرج عرموط رزاق علياء109041241822103029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيجلوب كاظم حسين ايناس109042241822095011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيكاظم كريم علي احسان109043241821208001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان فرحان األمير عبد شهد109044131822098102

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعواد قدوري  احمد ايات109045171722280012

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةادبيكاظم صاحب مهدي نبأ109046241822100047

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةادبيعاريه جاسم جفات ياسين109047241721203191

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةادبيحسين الجبار عبد حسين سمر109048241822120018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيحمزه مطلك عماد صفاء109049261822106027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةادبيعباس هادي االمير عبد حوراء109050241822110009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين الكرامة اعداديةالديوانيةادبيخضير كاظم جاسم منتظر109051241821004081

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد ذيبان حسين إبراهيم109052131721001002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةادبيفاضل شاكر صفاء بهاء109053241721036012

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية السنية ثانويةالديوانيةادبيعلي عبد صالح عباس محمد109054241821211048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةادبيكاظم هللا عبد نجم زينب109055241822106024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةالديوانيةادبيعلي سعيد احمد والء109056241821204068

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيجواد توفيق جميل علي109057241821208022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان الباقي عبد محمد نبأ109058131822096030

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات غزة ثانويةالديوانيةادبيجاسم حسن عدنان نور109059241822097029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين األهلية التراث ثانويةالديوانيةادبيجاسم صاحب علي محسن109060241821043031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبيبحر عطب محمد شروق109061261822106025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات النور اعداديةالديوانيةادبيجعفر الرب عبد حسن صبا109062241722095018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد شكري ليث محمد109063101721016086

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين البصير مهدي ثانويةبابلادبيمهدي سلمان يوسف سلمان109064231721058015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة654.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيبديري الحسين عبد خضير شهد109065241842108083

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيسلبوح كاظم احمد رسل109066241842108039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحسن مزهر الحسين عبد فاطمه109067241842220240

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن كاظم سالم شهد109068241842114154

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم محمد قاسم نوره109069241842112034

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات الشفاعة ثانويةالديوانيةاحيائيجاسم كاظم كريم فاطمة109070241842131033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيمالك غازي كنعان ايمن109071241841015009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم صالل محمد زهراء109072241842119100

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعون عبد نجم المنعم عبد زينب109073241842220175

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد شهيد سلمان خالد109074241841014010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيحمزه عباس لفته زهراء109075241842220155

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائينعمه جاسم نعمه مصطفى109076241841001298
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيحاجم عبد حمزة دعاء109077241842123038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيصياح عبد الحمزة عبد حوراء109078241842123036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد بشيت جبار عذراء109079241842080093

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعتاو راجح حاكم بنين109080241842138005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيالعيبي مير سامي هبه109081241842138031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيعبد كاظم القادر عبد هللا عبد109082241841001154

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيخريبط كريم اياد حسين109083241841005033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيكريم ابراهيم علي امير109084241841001039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيالساده عبد حتوت عباس حوراء109085241842138007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين األهلية بغداد ثانويةالديوانيةاحيائيناصر عليوي حسين احمد109086241841044001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيمبادر عريبي جعفر دعاء109087241842094030

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيعمران كريم حسن بنين109088241842143003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيعباس حسن عائد كرار109089241841203145

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيفرهود عبود جاسم حسين109090241841028018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيخضير زامل االمير عبد علي109091241841002048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيدحام حمد عباس سجى109092241842123077

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيسياب الحمزة عبد سامي غدير109093241742103063

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيغزاي واجد عيسى داليا109094241842080044

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن رضا محمود شكران109095241842121134

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيخلف هللا عبد عوده ندى109096241842095097

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جابر االمير عبد الكرار حيدر109097241841003055

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيسلومي ابراهيم ستار ميمون109098241842220289

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيعبود وهاب جميل علي109099241841064029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيرشيد عباس علي سارة109100241842119124

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيجواد جاسم نهاد ابراهيم109101241841053001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان صبار علي زهراء109102241842120096

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمضهد حاكم باهل ساره109103241842220181

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيسياب الحمزه عبد سامي جعفر109104241841203025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيشبيب جالي زغير هاشم109105241741005145

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات تبه قوش ثانويةاربيلاحيائيحمد خلف صالح ليلى109106311842062011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيعبود مهدي سليم حسن109107241841071012

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات األهلية العلوم واحة ثانويةالديوانيةاحيائيموسى جميل وليد غفران109108241842086005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم ارهيف الحسين عبد تماره109109241842095024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات األهلية المعارف ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد عبداالمير حسين ايات109110241842082011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيحسين كلف داود حسن109111241841071011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيعبود هادي عالء نبأ109112241842106096

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيرخيص كاظم طاهر مرتضى109113241841207332

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد حسن حاكم علي109114241741006024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطلك علي قيس الجواد محمد109115121841032073

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيجبر غانم محمد زينب109116241842092022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيتموم حمد حازم علي109117241841003102

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيجياد صيهود عالء ساره109118241742080048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحطاب الساده عبد كاظم اسراء109119241842095007

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيياسين نعمه مراح مهند109120241841203203
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ناصر علي هبه109121241742096087

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيشعالن كامل عدي راجحه109122231842102011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيمومن كاظم االمير عبد حسين109123241741001067

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة518.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين منديل رحيم سجاد109124241851203147

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيحمد حمزة خضر سجى109125241852119040

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقيراضي كهو كريم غدير109126241852160014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة465.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةتطبيقينجم سلمان هالل دعاء109127241752101008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةتطبيقيخطار حرجان عارف هجران109128241852134038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة464.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيحريجه غياض حسن محمود109129241851028024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة462.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيصويح مجيد اياد الهدى نور109130241852149018

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيلفته محيسن علي سجى109131241852126023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم جبار حسن فاطمة109132241852118039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيوناس عليوي نوماس زمن109133241852123023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة460.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةتطبيقيخضير حسوني فاضل حوراء109134241852085010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد كاظم فاضل اسماء109135241852123004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة459.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةتطبيقيظاهر لفته فرحان خالد109136241851036045

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة456.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيجبار محيوي رسول سجاد109137241851006026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيليلون حسين حازم االء109138241852104003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0للبنات الصفوه ثانويةالديوانيةتطبيقيحاكم مدلول عماد بنين109139241852126005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةتطبيقيسعيدان عناد مؤيد فاطمه109140241852122032

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةتطبيقيعلوان عبد جهاد عباس حيدر109141241851071025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيحسين جاسم فراس رسل109142241852120017

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةتطبيقيمشري خضير رحمن حوراء109143241852118013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0المختلطة الخير مسالك ثانويةبابلتطبيقيوداي جميل عدنان فاطمه109144231852188002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات طليطلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم عبيد احمد زهراء109145231852092039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيحمد معارج جعفر هدى109146221852167041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيالعزيز عبد مجيد مضر منى109147241852152008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة445.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةتطبيقيخضر بدر صبار أحمد109148241751017001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيمهوس عيدان ماجد الهدى نور109149241852220115

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيعبيد ركبان ناجي زينب109150241852110022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم راهي صالح ضحى109151241852123037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةتطبيقياحمد هادي علي سجى109152241852080023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد خشان اركان استبرق109153241852110001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0المختلطة الثقفي المختار ثانويةالديوانيةتطبيقييوسف كاظم حميد حنين109154241852160004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم نعمه سعيد براء109155241852095003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةتطبيقيحسون كنش قاسم بنين109156241852096009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةتطبيقيجواد مرتضى زهاء زهراء109157241852104023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةتطبيقيفاطس عبد صفاء حسن109158241851053005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزه هيجل رسول مريم109159241852091003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةتطبيقيحمزه كاطع علي افراح109160241852110002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيجليل جبار حسين نادين109161241852103035

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمود هللا عبد عباس آيه109162241852093002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةتطبيقيحمزه الحسين عبد عقيل سكينه109163241852114058

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةالديوانيةتطبيقيحسين كاظم حمزه محمد109164241851045012
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيحجيل لفته ذياب علي109165241751002034

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة457.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيجخيم يوسف سعد ساره109166291822058035

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيصبار بايش منعم الهدى نور109167291822056038

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيغثيث حديان ماجد دعاء109168291822075012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيشغيب خواف عباس رواء109169291822050040

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيحسن عباس رجى خديجة109170291822073013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيمنخي وداعه ميران زينب109171291822066028

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعذوب عواد علي زينب109172291822077018

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبينهر دخيل عزيز شفاء109173291822069036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيكحامي راضي صلفيج بتول109174291822069017

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمحمد جبر مانع باقر109175291821028033

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيفهد جبار عدنان زينب109176141822095045

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيعرد مطر جاسب زينب109177291822072075

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيخوان نبهار بردان عهود109178291822073032

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعلوان حسين مسير سجاد109179291821028083

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيحرجان جابر صالح غسق109180291822106023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الفقار ذو ثانويةالمثنىادبياليذ فهد فالح علي109181291721011036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىادبيعبد زغير مهدي روزه109182291822082010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعبد عباس فيصل علي109183291821001111

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيحسين رهيف كامل مريم109184291822069052

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيناصر حسين علي مريم109185291822069050

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيسلطان محسن عودة حيدر109186291821001050

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الفرزدق اعداديةالنجفادبيوساف هلول كريم بنين109187251822073014

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيسوادي هادي ميثم ساره109188291822077020

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة السلمان ثانويةالمثنىادبيناصر سوادي عايد علي109189291821101010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيمايح كاطع سالم مسافر109190291821008077

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيكعار محسن مالح غفران109191291822110004

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيحمود منشد عدن رائد109192291821008029

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيسلمان نايف لطيف بتول109193291822084011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيجبار الحسين عبد اموري حيدر109194291821109055

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمليح عيسى مهلي صفاء109195291721109056

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيهادي كامل حاجم زينب109196291822075017

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيخشيش هالل سوادي جابر109197291821028034

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمهدي عبد جابر حسن109198291821028045

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيجعيول حسن يوسف يعقوب109199291721153218

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة طالب ابي ثانويةالمثنىادبيثامر مبدر العظيم عبد مصطفى109200291821102049

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيجخيم صابر ناجح محمد109201291821109137

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيجيثوم نجم عباس زينب109202291822059013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعاشور محمد حسن سجاد109203291821017129

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيزغير حرجان عواد زهراء109204291822069027

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعناد موسى وثيق نرجس109205291822057111

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحمود العباس عبد سالم زينه109206291822057065

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيحسن فالح عباس زهراء109207291822078050

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيجبر حسن علي محمد109208291821028154
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيكني عطية والي انتصار109209291822110001

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المسائية المنار ثانويةالمثنىادبيعلي نعيثل دنون احمد109210291821150002

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيكسار حسوني الحسين عبد هبه109211291822153015

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيدبوس غرو خالد حسين109212291821017063

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعريان ريكان الحسين عبد حيدر109213291821001048

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنات البسملة ثانويةالمثنىادبيحسوني منيهل حسين دعاء109214291822069021

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيمهول مناع خلف حسين109215291821018008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيراضي مسير نايف نور109216291822106034

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيعلي مشكور موسى حسين109217241821035009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيحطحوط مطر حاتم الهدى نور109218291822077032

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسون كاطع مطشر باقر109219291821017032

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0الخارجيونالمثنىادبيعزوز حسن ناجح  اكرم109220291821400007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة العدل ثانويةالديوانيةادبيحسن فليح محمد حسن109221241821161007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0الخارجيونالمثنىادبيبدن مدلل نعيم  سعيد109222291821400023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيشاني نعمه فاهم كواكب109223291822056036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيمحيسن فرهود نعيم وداد109224291822106036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيحمد كالب نايف قيادة109225291822073041

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيناصر شنباره حامد هدى109226291822057122

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيعريبي حسن جاسم الهدى نور109227151822053078

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيحمزه الحسن عبد رحيم زمن109228241822152005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيجخيور جحيل جهاد العابدين زين109229221721254008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمحمد خضير مرزوق عايش109230291821001083

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات القبلتين ثانويةالمثنىادبيشمخي خضير الحسين عبد فاطمه109231291822073037

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيالحسين عبد جبار عدنان خديجه109232291822056017

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيزغير سوجر ياسر عمار109233241821035023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحاجوز كاظم نعمة الزهراء فاطمة109234291822064046

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيعبيد مانع حاكم تحسين109235241821035005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيكليل عجمي جبير علي109236291821028116

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيمديحي جبار عزيز علي109237291821028122

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمحمد مهدي قاسم نور109238291822078108

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيهالسة صكر نعيثل نور109239291821110077

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيواعي صياح عبادي حسن109240291821106012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبينعيمه خليوي غالب احمد109241291821008005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيظاهر محمد جفات فيصل109242291821018037

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيحسين عواد احمد زهراء109243291722064022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعبد ضايف علي هاجر109244291822077035

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المسائية عفك ثانويةالديوانيةادبيابراهيم هادي احمد حسين109245241821208011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيعطيوي علي حسين محمد109246241821010038

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحساني هللا عبد عبيس كوثر109247291822057099

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيكصاد عباس فليح حسن109248291821017053

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبينجم ارحيم جميل مهند109249291821001175

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيغضب جبار جمعه محمد109250291821010110

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيالخضر عبد شاكر حميد مصطفى109251291821153195

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيحمد جبير كامل اكتفاء109252291822072011
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيسلمان عبيد حمزه زهراء109253291822072059

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيساجت مطرود علي زينب109254291822060090

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيحنون نافع ايهاب مجتبى109255161821056029

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعيدان صكر سعد تبارك109256291822060044

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلادبيشنباره كاظم ماهل حسين109257231821220009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيوالي صباح ورد منى109258291822063039

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعذافة تعيب فهد علي109259291821014155

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيحمود دايم رحيم خالد109260291821018014

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيلطيف خفيف فاضل حسن109261291821110010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيهللا عبد نجم صبار محمد109262291821153173

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيعبد جاسم محمد حنين109263291822078030

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات البدور ثانويةالمثنىادبيسلمان جخيري نعيم زهراء109264291822072069

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات صفية ثانويةالمثنىادبيعكظ حمود ناصر امواج109265291822084009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعناد كوين سعد احمد109266291821017007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيهاشم كاظم نعيم محمد109267291821153183

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيالنبي عبد الواحد عبد الكاظم عبد زينب109268291822056026

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيخضير جاسم سالم بنين109269291822060032

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيالرضا عبد محي حسين احمد109270241721007001

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات المناسك ثانويةالمثنىادبيمحمد مكتوب هادي سارة109271291822075025

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيضاحي كحار حياوي حيدر109272241821035010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيحساني سوده ابو عباس براء109273291822066007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0المختلطة الثغر ثانويةالمثنىادبيابوشنين كاظم جواد ندى109274291822108009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيعبود والي مؤيد بنين109275291822077006

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيراهي ديوان فليح زينب109276291822066025

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيكاطع جويلي نصار مرتضى109277291821009118

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيبندي زعيبل علك الكريم عبد109278291821021054

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةادبيعجيل شاطي علي حيدر109279241821039002

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةادبيجابر الحسين عبد محمد حسين109280241821014022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين االبتهال اعداديةالنجفادبيجيثوم كاظم سوادي باقر109281251821023008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمطلك كريم نعيم مصطفى109282291821001169

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيحسين حمزة جالب تغريد109283291822160016

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىادبيفرحان رهيف محمد رسل109284291822059011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيفرحان الرضا عبد عزر فرحان109285291821110053

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيجفات عبيس خالد غسق109286291822066031

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيمحمد متعب كسار فايد109287291821153139

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيطه مكي حيدر نور109288291822078105

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيساجت يوسف سلمان حيدر109289291821109058

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين التآخي ثانويةالمثنىادبيعكل موجد رزاق صالح109290291821018020

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيهللا عبد فزاع حاكم انوار109291291822057014

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعطور الزهرة عبد رحيم عباس109292291821017159

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيجبر شنان كاظم الهام109293291822060012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيجاسم نومان كريم امل109294291722063004

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيصالح جالب حسين جعفر109295291821006009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة االمين الهادي ثانويةالمثنىادبيهنيدي ثامر الرضا عبد محمد109296291821110065
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىادبيعبد مالك صاحب ايات109297291822056004

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيجاسم حرب كامل رغد109298291722066020

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعذيب هويدي كريم واثق109299291821021107

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيعبود ياسين شاكر امين109300291821151021

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعبيد عايد سامي ياسين109301291821001183

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيسمير غالي ثجيل خلود109302291822063010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحافظ حسين قاسم نجاح109303291821017317

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيخويط مزهر كريم فارس109304291721014136

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيحسين محمد علي عباس109305291821001087

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعبيد زيد عبد صباح علي109306291721001120

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المؤمنين امير االمام ثانويةالمثنىادبيعبود سعد قاسم محمد109307291821006051

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيغويض لفته خالد سجاد109308291821014092

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيناصر نعيم فالح فاضل109309291821028131

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيشنيور جبير رياض احمد109310291821028009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيزغير ياسر حميد كرار109311291721009096

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمحمد كايس طاهر عقيل109312291821001096

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىادبيموسى عبد منشد زينب109313291822153008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيصحن حمود كمال صهيب109314221821041025

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيهلوزي رشيد حسين عباس109315291821017155

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيعطشان مزهر طعمه خليل109316291821021030

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىادبيحسن فليح حسن عباس109317291721016047

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيهاشم احمد اياد بدر109318291721001018

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيكاطع فرهود ياسين ايمان109319291822066006

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيهللا عبد حمد ليث خولة109320131822120005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىادبيباني ستار فارس أمل109321291822079002

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حمادي احمد فاطمه109322151822050076

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيعوده حاشي رعد هدى109323291822058057

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعطشان مزعل مطر وليد109324291821109168

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيمزعل رسول عيسى رعد109325291721001071

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين العربي الخليج اعداديةالمثنىادبيجساب حسن فالح حسن109326291821021013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنين المسائية االهلية الحوراء ثانويةقار ذيادبيعلي ياسر علي مصطفى109327221821330002

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيصالح خلف خالد هاجر109328111822112133

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيكاظم كريمش حسن عالء109329291821017178

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيرضا هول شامي رشيد109330291821014086

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين االعتماد اعداديةالمثنىادبيطاهر وداعه فالح اثير109331291821010001

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيادبينعيمه عصيده االمير عبد علي109332221821304004

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسن بديوي يحيى عمار109333291821017215

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيمطر حنون سعد شعاع109334291822078071

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةادبيسوادي مزهر حمود حيدر109335241821011015

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيحسن حمود صباح حنين109336291822057034

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيالحسن عبد حمزه نعيم فهد109337291821017223

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيعباس عبيد لطيف فالح109338291821109113

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيجثير مشعل نايف سجاد109339291821001073

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالمثنىادبيعبد منعثر محسن عالء109340291821028114
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيصافي محمد نصار حيدر109341221821082015

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجاسم نعمة عباس محمد109342291821017268

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيحسن علي سرحان اياد109343291721014023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيادبيحسن جيجان الحسين عبد احمد109344221721026003

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات سلمة ام اعداديةالمثنىادبيعواد نومان داخل كوثر109345291722060135

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين العابدين زين االمام ثانويةالمثنىادبيعاجل عواد سلمان علي109346291821015009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيجبر عوض هللا عبد روان109347291822064022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيرشيد جابر حافظ مرتضى109348251821024259

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المسائية القلم اعداديةالمثنىادبيملوكي خضير رزاق حيدر109349291821151057

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الثقلين اعداديةالمثنىادبيمالك رحيم الرزاق عبد فيصل109350291821009088

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيسميدة ثجيل الكاظم عبد سجاد109351291721014085

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات المنيرة االقمار ثانويةالمثنىادبيسويف عصيد علي زهراء109352291722064027

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيشاهين مهلهل حامد كرار109353221721233008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيجبار مهدي حسين كرار109354241721007021

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيشدود صيهود كاظم عباس109355221721226009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيحسين جاسم رسول منتظر109356271821049162

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات خديجة ثانويةالمثنىادبيالعزيز عبد االمير عبد باسم حنان109357291822066012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيزغير محسن عبد رغد109358291822067011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيديثان هادي فائز فاطمه109359291822087019

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعلي صبحي عماد علي109360291821017201

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيعباس عايد احمد الرحمن عبد109361291821001093

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيكريم جاسم محمد مرتضى109362291821014210

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىادبيحميد عناد بشير طيبة109363291822067023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبياالمير عبد رسول علي بنين109364291822050022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيالحسين عبد فضالة كاظم حسن109365291721001030

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيعنيفش سعد رزاق احمد109366291821008002

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجاسم نصيف اسعد ياس109367211821077189

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيحسن عباس جواد خضر109368291821017116

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيابراهيم ياسين الزهرة عبد علي109369291821017196

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الفقار ذو ثانويةاربيلادبيمصطفى محمود عامر ضياء109370311821017007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الحطيم ثانويةالمثنىادبيصويل كاظم نفل سعاد109371291822087013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيعطية كاظم سالم مصطفى109372241721007023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين مأرب ثانويةبابلادبيمكي شاكر حسن حيدر109373231821049007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم عبود محمد مصطفى109374131821029067

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةادبيهللا عبد كاظم جاسم نصيف109375241821035036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنات عاتكة ثانويةالمثنىادبيمحمد مزيد قمر زينب109376291822063018

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0المسائية المجد ثانويةالمثنىادبيكاظم مشكور ساهي مالك109377291821152038

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة383.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةادبيدريب جبر باسم الهدى نور109378241822220047

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0المختلطة الميثاق ثانويةالنجفادبينجم كامل الرضا عبد علي109379251821118010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمفتن ابراهيم صادق جعفر109380291721109019

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىادبيمطر ناصر كريم غيداء109381291822058045

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيعلي حسين حسام ادريس109382201821228007

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةالمثنىادبيسلطان والي قاسم ريم109383291822078046

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0الخارجياتالمثنىادبيشايع فرحان ريكان  صابرين109384291822401031
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةادبيصافي عباس مخلص مرتضى109385241821010044

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيصداعي نافع رعد حسين109386291721001046

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيزغيرون حميد صالح احمد109387291721017012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي راضي محمد منتظر109388131821250084

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىادبيعبد هاشم ضاحي صباح109389291821008047

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيجبل ملوح علي اماني109390291822050009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعظم سعود امجد محمد109391291821017252

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيفرج علي الحميد عبد حسين109392111821051010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيحسون ثجيل حسين علي109393291821001102

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيعطار جارح مهدي عباس109394291821106020

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىادبيمشكور عبد يوسف حسنين109395291821109032

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0المختلطة الصالحية ثانويةكركوكادبيخلف محمد احمد مالك109396201822228021

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةالديوانيةادبيراجي جواد محمد الدين بهاء109397241821007008

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود فيصل سامي محمد109398121821206055

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنين نينوى ثانويةنينوىادبيعليوي خلف عواد طه109399171721207113

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةكركوكادبيحسين سعيد يونس محمد هاني109400201721283036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجواد حمود جعفر محمد109401211821077144

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيياسين سعيد وليد جنيد109402311821008010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيعوض شالكة حيدر كرار109403291721017205

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين المهدوية االعداديةالمثنىادبيجوير هويجل غازي فيصل109404291821017224

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةالمثنىادبيحزوم ساجت طارش كرار109405291821001130

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة614.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيكسار فهد مدلول حمزة109406221841010036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيحمزه صالح احمد رغده109407231842111024

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة488.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيذر ابو العظيم عبد رعد دعاء109408291842085048

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيمهدي شاكر بحلوك دعاء109409291842057081

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيحسين ناهي جامل حوراء109410291842057070

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم سلمان مالك غيداء109411291842052192

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعواد عبيد هاشم مؤمل109412291841003243

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم وفاق ايالف109413101842076006

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيحسين زويد العباس عبد حسن109414291841153062

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبيد كريم عوده نوره109415221842153313

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسن فليح حسين مصطفى109416291841003295

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيزغيرون الكاظم عبد شهيل مريم109417291842055082

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيعبد وادي ناجح قدس109418291842054045

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيكاظم الحسن عبد حمزه هديل109419291842153069

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيالرزاق عبد الوهاب عبد حيدر غاده109420291742065052

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالنجفاحيائينور جاسب عدنان هبه109421251842098013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعاجل ثجيل خالد سيف109422291841007099

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيجابر نعيم حميد علي109423291841153165

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيكشاش كعيم جابر دعاء109424291842057083

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين البالغة نهج اعداديةالمثنىاحيائيالنبي عبد داخل سامي سالم109425291741026023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيمرهج جالب حسين سالم109426291841016022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعواد جبار كريم فاطمه109427291842056071

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم سلمان نبيل حنين109428291842052068
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيعبيد دلة ابو علي محمد109429291741016044

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيجاسم حسين صاحب هللا عبد109430291841002095

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيحمزة اليمه عبد انيس علي109431291841100090

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0للبنين االهلية المسائية السماوة ثانويةالمثنىاحيائيعيدان والي هبيش حسين109432291841154001

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحيدب جبير عودة حسين109433291841007066

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيعبد عريف سامي زهراء109434291842056042

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيونان زعيبط طالب تكليف109435291841153048

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيبعيد العباس عبد شوين علي109436291841153170

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيمرهج جالب حاكم مسلم109437291841016051

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةالنجفاحيائييوسف فليح عادل منتصر109438251841157030

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيياسين جبوري عباس حسين109439291841153076

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمنصور حسين نعيم دنيا109440241842220102

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائياالئمه عبد علي حسن شهربان109441241742134058

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيعبد نجم محمد فاطمة109442241742112014

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىتطبيقيعفريت حبيب حيدر مروه109443291852085021

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة473.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان علي وحيد علي109444291851002086

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة469.0للبنات ابيها ام اعداديةالمثنىتطبيقيجبار محمد قاسم منى109445291852070015

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات الوالية ثانويةالمثنىتطبيقيحسن ماشي الزهره عبد اكرام109446291852067005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة461.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد كاظم اركان مصطفى109447251851044170

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعنون كامل علي فرح109448291852057103

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيراضي فليح هاتف حسن109449291851100055

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة451.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيهداد عبد كامل سعد109450291851107018

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعسكر عباس فارس هدى109451291852051161

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة450.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيحمد كاظم كريم مرتضى109452291851100210

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة447.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيخلف مزهر سلمان مناف109453221851304023

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة443.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيبديوي جواد كاظم بنين109454291852153003

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيفاطس محسن حكيم احمد109455221851028003

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيمحسن جبوري كاظم نور109456291851004208

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيفرحان منصور فاخر يونس109457291851151273

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحسن نعمه عباس حكيم109458221851095012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات الوفاء اعداديةالمثنىتطبيقيراجح كاظم اياد هاله109459291852058035

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىتطبيقيماضي محسن رزاق االء109460291852079003

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيمايع كواك كمر امجد109461291751100019

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0شيعي وقف للبنات (رض) وهب بنت امنه ثانويةالمثنىتطبيقيجياد سعد كاظم سرى109462291852082005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيعبود بزون بالسم نجالء109463291852153025

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةتطبيقيبحنون جاسم طالب ارشد109464241851063005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيهزاع عيدان هادي وفاء109465291852056067

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينجم هاشم حكيم حسين109466221851045014

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيساجت صالح رحيم الزهراء فاطمة109467221852134022

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيظاهر رهيف طالب حسين109468291851151066

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيعبدالحسن مساعد عقيل غدير109469221852392016

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقينعمه االمير عبد جميل حسن109470291851100044

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة434.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعطيه هللا عبد مسلم مؤمل109471291851007160

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم سعدي نور109472221852153102
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المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمجهول شاكر محسن االء109473291752057012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين االهلية ايليا ثانويةالنجفتطبيقيعبد حمزه سلمان محمد109474251851039011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقينعمه محسن حسين عباس109475161851371135

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقينعيمة موسى مالك مصطفى109476221851045053

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىتطبيقيحسين ناصر ماجد مرام109477291852056056

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن شاكر حميد مرتضى109478291751003217

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيعباس حمزه كريم ميساء109479291852057112

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيعذاب راضي محمد حيدر109480291851007075

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيركاد صحن سعد نواف109481291851107048

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة429.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيدغمير مجازر ريحان محمد109482291851007172

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيصادق الحسين عبد علي حسين109483221751009015

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيحسين واشي جبر حنان109484221852156012

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقينعيم ناصر عصفور منذر109485221851310170

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيجمل نعيمة الهادي عبد نعيم109486291851004206

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الزهور ثانويةالمثنىتطبيقيهللا عبد الكاظم عبد رياح زهراء109487291852062013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىتطبيقيحسين موسى عباس محمد109488291851153200

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيالنبي عبد عاجل عقيد قدس109489291852050036

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيصالل واحد جبار عالء109490291851025058

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة428.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيخضير شنشول احمد سرى109491291852057076

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقينعيمه الزهره عبد محمد حيدر109492221851069025

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعاكول خليف حميد ايمان109493221852190013

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0المختلطة الغيظ كاظم ثانويةقار ذيتطبيقيجبير محمد باسم علي109494221851230010

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنين االهلية المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيمطلب كاظم جواد محمد109495291851154009

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةتطبيقيحشل مكيف محمد حوراء109496241852220027

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيهداد خريجان صبيح نايف109497291851107046

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة426.0الخارجياتالمثنىتطبيقيشنان نحيل علي ختام109498291852401005

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىتطبيقيابراهيم محمد قاسم نبأ109499291852071018

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيموسى نعمه المطلب عبد الهدى نور109500221852156060

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىتطبيقيمشكور كاظم مشكور فهد109501291851002090

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيسعيد خصاف رشيد رنا109502221852107011

المحاسبة تقنيات قسم/السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيعكيلي عذيب زايد جالل109503291851107006

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة السنابل ثانويةاالنبارادبيفتني نوري رائد عقيد109504191821284008

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسين محمد عقيل العال عمرو سلسبيال109505251822080069

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات الزاكيات اعداديةالنجفادبياحمد صالح باسم سجى109506251822071029

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفادبيالعباس عبد نجم فارس نجوان109507251822056139

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة414.0الخارجياتقار ذيادبيسلطان جالب عبود امل109508221822401005

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعباس الحسين عبد عامر ياسر109509251821024303

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين اتى هل اعداديةالنجفادبيالجبار عبد حسين محمد علي حسن محمد109510251821203012

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات االمير اعداديةالنجفادبييوسف يعقوب هللا عبد فاطمة109511251722083025

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيعلي كريم هادي نبأ109512251822086166

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيمحسن جاسم محمد شمم109513111822218027

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيعويد ماطر يوسف مريم109514211822118016

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيجبر حسين احمد صدام109515241821201044

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسو بهنان سمير كاساندرا109516141822082034
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النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيفنجان جواد حسين سكينه109517221822141011

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيداود عواد صباح حوراء109518141822082010

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيدهش محمود فاضل محمود109519181821129019

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيزغير حسين عباس علي109520141821024151

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الدر شجرة  اعداديةالنجفادبيحسن مجبل فائز زينب109521251722080049

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي رحيم ثامر علي109522131821006063

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيشلش بدر كريم زهراء109523141822071026

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةالنجفادبيهللا عبد كاظم رضا نسرين109524251822063011

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد الحكيم عبد امير منتظر109525131821034123

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة384.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفادبيعباس شنين عليم محمد109526251821008165

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين الهيثم ابن ثانويةالديوانيةادبيمحمد عبيد حيدر صفاء109527241721019023

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين المسائية غماس ثانويةالديوانيةادبيحمود عطيه عارف عقيل109528241821201055

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفادبيناير رفش ماجد وجدان109529251822086198

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبينصيف عباس زهير براء109530141822076014

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات الصدر امنة اعداديهالنجفادبيسرحان محيميد علي فاطمه109531251822082031

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبييحيى عباس ماجد زهراء109532141822097017

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيالكريم عبد اسعد مهند مصطفى109533101821016060

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم عبد عماد بكر109534131821004017

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد بنيان ازهر مازن109535111821015116

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلادبيحسون مهدي قاسم مرتضى109536231821251201

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة671.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن االمير عبد ثامر مصطفى109537121841001082

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعيسى حسون احمد مروه109538251842100590

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة446.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكصاد عويز صادق بنين109539251842170057

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيشعالن صاحب ناجح فاديه109540251842084477

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيهللا جار حسين صاحب سجى109541271742069063

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد هوده رحيم ساره109542251842059290

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيصالح سوادي حميد بشرى109543251842059058

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة421.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيحسين رؤوف حسين صادق109544251841001133

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيحمزه علي رشيد زيد109545251841007086

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة416.0الخارجيونبابلاحيائيكريم يحي علي مرتضى109546231841400070

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيسلطان عزيز يعقوب رقيه109547251842059175

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة467.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةالنجفتطبيقيالكريم عبد ناصر فاضل شمس109548251852089017

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة433.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةتطبيقيراضي مكي ماجد ماجده109549161852236012

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفتطبيقيسعيد محمد صبحي نور109550251752086020

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيحسن حبيب عادل مرتضى109551271751027070

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيحسين هللا عبد كاظم احالم109552161852233002

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة422.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد كحامي رميض حسين109553221851046014

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات البنين ام اعداديةبابلتطبيقيحسن فاضل عباس عبير109554231852091031

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين المسائية الدواية ثانويةقار ذيتطبيقيشير جيجو جبار بالل109555221851313001

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيرضا مهدي طالب محمد109556271751011041

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة413.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيورد عطيه علي دعاء109557251852059100

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءتطبيقيعباس عبد رحيم هللا نصر109558271851045068

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيمحمد جاسم حيدر بشرى109559251852059040

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيالمنعم عبد غالب عالء حسين109560251851010029
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النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيعيسى عليوي علي محمد عباس109561251751010073

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0الخارجياتالنجفتطبيقيعسر جوعان حسين ميس109562251852401012

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيجابر عبد ستار مهدي109563261851017080

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفتطبيقيسليم جاسم فائز سرى109564251752053031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة695.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعاصم خالد عاصم مريم109565161842165408

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيغايب شمسي عمر محمد109566111841020057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد الوهاب عبد مزهر منى109567211842140174

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشم جبار علي حوراء109568111842215037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد القادر عبد صالح منار109569101842078118

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.5للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمهدي ابراهيم تغلب نور109570131842121117

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي نايف خليل افنان109571101842117003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم حسين محمد دانة109572111842075018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود خزعل صالح رسل109573111842101015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخالف زاير زبون احمد ريام109574151842042027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيلفته جبار نصر اصاله109575111842064004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيحسن الحميد عبد سعيد ميسم109576191842141092

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيسلمان خليل طوفان محمد109577211841009146

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيمراد الياس احمد هللا عبد109578211841031028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمرزة كاظم حارث زينب109579261842120089

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيكريم غند نوري ازهار109580261842071001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيتقي محمد شاكر محمد فاطمه109581121842092052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم حسين زهراء109582211842116011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيابراهيم لطيف حيدر رفل109583211842160008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيعلي حسين كاظم علياء109584211842093048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيحسن هنيكش رحيم حسام109585211841059007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيصيهود رشيد صباح زينب109586211842165029

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيلفته تركي فراس حسين109587231841020082

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيبديوي جرد مهدي محمد109588241841203220

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيدهام مظلوم حنظل مصطفى109589261841009110

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد اكرم محمد عمر109590101841006032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائييعقوب عناد حسن الباقر محمد109591211841222015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيجاسم اكرم محمد غسق109592211842136059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيكرجي نوري صباح فاطمه109593211842136061

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحمود رسول فارس علي109594271841019046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعون عبد جابر ستار مصطفى109595271841005287

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيجازع خنصر جمعه فاطمه109596261842083074

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسون منصور عواد زهراء109597221842161043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيحامد خيار حيدر كرار109598221841100018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحسين عبيد طارق عبدهللا109599231841009050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيعبدالحسين قبيس خليل منتظر109600231841006186

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيمهدي جاسم محمد رؤى109601231842154025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمنصور ناجي عماد نرجس109602231842105039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيخالصي تركي األمير عبد الملك عبد109603221841310075

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيحسين طعمه باسم العابدين زين109604221841003074
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيخوذه ابو فالك جباري حميد109605221841031040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات دجلة ثانويةكركوكاحيائيترك حسن شعبان ميعاد109606201842109061

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيرجب أكديمي أزهر آيات109607181842176010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيميرزا غازي حازم فاطمه109608131842107077

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح زهير زينب109609131842118103

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد هادي عدنان مريم109610131842071099

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجليبة محمد ثائر علي محمد109611131841031063

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمد مطر الوهاب عبد هبه109612191842196099

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمة محمد الكريم عبد منار109613111842076127

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.8للمتميزين الوائلي ثانويةبابلاحيائيجاسم بدر حسين مصطفى109614231841047100

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.7للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح حسن الجبار عبد احمد109615141841007007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.5للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيبدن الواحد عبد جعفر محمد109616151841012043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.2للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيراشد مظلوم سهيل علي109617151841012028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.2للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم جمعه محمد رحمة109618151842057013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكاظم جاسم مسلم ريام109619221842135049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمجيد راضي ضياء زهراء109620131842097021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيخليفه فليح كريم احمد109621221841053006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيرضيوي مهدي احمد مهدي109622221841311080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعميش علي بسام محمد109623131841031059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيفارس يوسف علي حسين109624131841010032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد خلف صالح مثنى109625181841036079

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيمطر محيسن عدنان احمد109626221841036009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجايد عزيز علي عبد رضا محمد109627221841084020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العلم ثانويةالدين صالحاحيائيضايع مياح حامد أميمه109628181842170010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيدنكي كاظم ريسان رسول109629221841019055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات باغداكول ثانويةكركوكاحيائيجليل الغني عبد حمدي سارة109630201842111023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم عامر ايات109631191842217020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن راضي محمد همسه109632141842117072

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الصاحب عبد حسين زهراء109633141842225118

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمناحر فتيني جبر سجى109634291842085094

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائياحمد صديق ناظم مريم109635121842020059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عبد اسماعيل ياسين109636121841008007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد معيوف نعمان احمد109637251841031067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحسون عبد سعيد علي109638251841044135

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيياسين علي هللا عبد وسام109639251841045102

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعطيه صالح عدنان سجى109640111842067058

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيحبيب صالح الدين ليث نور109641311842047192

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيفرج فتاح عادل سجاد109642211841052024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعبد منشد معن محمد109643211841003113

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيخداد اسماعيل خالد وليد109644211841011094

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الفرسان ثانويةالنجفاحيائيحنتوش جوني شهيد مهدي109645251841003045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبود سعيد عذراء109646151842048080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبد شاكر احمد الهدى نور109647251842170315

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيصخل محيميد غالب اياد109648261841205049
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيهللا عبد سهيمه كريم زهراء109649281842063021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائينايف المنعم عبد وائل زينب109650261842251012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيبجاي مطر رحمن مالك109651261841036014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيمهدي مجيد ثامر مجيد109652211841029021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيصفر حسن جواد زهراء109653211842142009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيياسين عباس احمد نور109654211842116035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمرهون جميل حميد زينب109655211842139065

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسن محمود شاكر أمنة109656211842094011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمحمود بستان احمد رسل109657211842134020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيحسن الكريم عبد هللا عطا فاطمة109658211842122027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيداود عبد فالح براءه109659231842094006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمجيد الزهره عبد مجيد امير109660231841020032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحمود عبيد سلمان سبأ109661231842087148

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيناصر علي ناصر شروق109662231842083026

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعبد سعدون احمد زهراء109663231842095034

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجابر نعمه سعدي قمر109664231842087218

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيحنتوش كصير ثامر عزيزة109665231842077079

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيبيجان جيجان مهدي ايهاب109666261841001015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيداخل ياسين الرزاق عبد نور109667101842086114

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيعلي الكاظم عبد حيدر منار109668261842108099

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبود كريم طالب هبه109669241842124161

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيجراد مزهر بسيم كرم109670221842412043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيهاشم طاهر عباس زهراء109671221842421035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيرمضان ابراهيم صادق شكران109672221842204080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيسهيم هاشم ماجد حسين109673221841065011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيسلطان سلمان داود حسين109674221841040020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيمحمد يحيى جبار الدين ضياء109675231841019055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيمزيد ناظم محمد علي109676231841032059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيجاسم هادي احمد منتظر109677231841016045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيديوان عبد مجيد خالد امنه109678231842271029

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعوده فاضل عباس زهراء109679231842145040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعيدان ساهي كامل هديل109680231842142200

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيدعاج سياب احمد حسين109681231841181009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلفته حسن محمد علي109682131841034038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعنبر صابر عوده مريم109683141842090062

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين السالم دار اعداديةنينوىاحيائيصالح حسين خضر علي109684171841023159

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعزيز يونس عزيز عادل109685171841080105

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةنينوىاحيائيشاهر ابراهيم العزيز عبد ريام109686171842104011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائياسماعيل علي محسن انهار109687271842081006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلي اسماعيل مختار هبه109688271842056287

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات شبك منارة ثانويةنينوىاحيائيهنداوي عبد هاشم ساره109689171842272011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيفريش مخيلف عباس اميمه109690271842160015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيغافل محمد كاتب حوراء109691221842393031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكريم سامي منهل احمد109692141841016011
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.8للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمهدي حمدي محمد العزيز عبد109693211841020037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.8للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيكريم مصطاف محمد اسراء109694261842113003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.5للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن قاسم محمد عبدهللا109695131841037040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.3للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيغشيم خزام المهدي عبد شهد109696261842113014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيكاظم هللا عبد نجم فاطمة109697231842271241

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخفيف اسماعيل احمد محمدالباقر109698131841045047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائياحمد غازي غزوان غيداء109699191842196067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيمكطاع كشيش لفته اسيل109700271842062001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةكربالءاحيائيمصطفى شمر صالح زينب109701271842094032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيجاسم فرحان ابراهيم زيد109702271841035013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن رويح احمد دعاء109703141842145045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائياحمد بالل سالم مصعب109704201841022088

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيصديق ابراهيم شاكر مروة109705201842117044

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيعياش حسين غازي فيصل109706201841030055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيجبير كسار القادر عبد ولي109707221841036213

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيطالب الرزاق عبد عالء فاطمه109708221842154108

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيسحاله عجيل كاظم علي109709221841053071

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجعفر وادي سهيل فاطمة109710131842093080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيجاسم عليوي كريم احمد109711191841071011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس عيسى قحطان ضحى109712131842094050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنفي صالح احمد االء109713131842118014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحسين كاظم الحسن عبد محمد109714221841019142

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعبد نجم جعفر بان109715221842203017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسائية النسور ثانويةكركوكاحيائيمحمد علي اصغر علي زينب109716201842257003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيرجا محمد طالب عالء109717191841040054

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعواد شكري حامد غدير109718191842198052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيالسالم عبد احمد عماد طيبة109719191842194074

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيمحمود عبدهللا حامد قصي109720191841060025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي االمير عبد عدنان نبأ109721181842236123

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرشيد حيدر عاشور نور109722141842111151

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخضير مهدي زيد ساره109723121842105081

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحميد مالك حميد امنة109724121842086001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان فاضل عباس ضحى109725121842114031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف سلطان يونس غفران109726111842076107

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعيسى ابراهيم حازم سجاد109727111841037035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جياد مثنى رسل109728111842075022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم مهدي حيدر كرار109729251841031552

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيكاظم قاسم باسم الزهراء نور109730251842058037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالحمزه عبد جبار جاسب امير109731251841045010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيجهاد حبيب سليم غفران109732251842058027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيحسن احمد خميس شهد109733211842135061

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيالرحمن عبد وحيد ياسر نور109734311842047197

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حامد ماجد نور109735111842084139

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياسماعيل راضي مجيد مريم109736151842046147

2889 من 2494 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعداي محمد سعد فاطمه109737151842045042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبدن الواحد عبد جعفر زهراء109738151842046051

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيحسين حسن هادي حسن109739251841122056

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيدان الياس اياد زهراء109740151842047054

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلزيم حزيم قاسم دعاء109741151842044039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمغير شكور احمد سجى109742211842178098

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيشوني هللا عبد قحطان حسين109743211841272046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيجبار صبري حسين بيداء109744211842138023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعبد عجيل عامر سجى109745261842083052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيمحمد حسين علي مرتضى109746261841041033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيعريان رهيف صادق حميدة109747261842109022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مروان نزار رنا109748121842107075

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيابراهيم نجيب مرتضى احمد109749211841029002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيابراهيم سعد عماد مصطفى109750211841054068

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيهادي لبيب ضياء انوار109751211842160003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعلي حسين علي حوراء109752211842140061

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيفاضل عباس محمد اثمار109753211842139010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيبريس حسين سعيد زينب109754211842141047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيياسين كاظم غانم نور109755231842079046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيخلف رحيم قيس زهراء109756231842087110

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحسن عبيس كاظم سجاد109757231841005076

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيقحطان خالد زياد محمد109758231841009093

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف فرحان شوقي أميمه109759101842101004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيباقر ناجي قحطان فاطمه109760101842138023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيولي عبد احمد غسق109761211842293015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجواد سلمان احمد فاطمة109762291842052194

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيحسن عباس االمير عبد ضحى109763211842160017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيتوفيق الكريم عبد معين بنين109764231842117027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعبيد عبيس حسن حنين109765231842140012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيحسين مجهد متعب حسين109766271841011025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيفياض السيد عبد سالم زهراء109767261842080028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعذير هادي حسين فاطمه109768261842083076

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات بلقيس ثانويةالديوانيةاحيائيعبد تركي محمد تبارك109769241842110016

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم ونان حميد بنين109770241842121024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد رضا احمد روان109771241842121064

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان شعيوط فاروق اسراء109772241842093004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيعوض زيارة علي زهراء109773281842190043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيدخيل رويس سلمان داود109774241841010049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم شياع مقدام حسين109775241841020008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيوهاب حميد علي حسن109776241841011014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيطاهر يوسف عالء ايه109777221842190027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةقار ذياحيائيحسين ياسر عواد دعاء109778221842117010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيكاظم عادل دريد تبارك109779221842209038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيخليف سالن مسلط هللا عبد109780231841032049

2889 من 2495 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيمهدي صالح مهدي محمد109781231841002173

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيبدر مهدى صالح مهدي109782231841009115

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمحمد هاشم وصفي هاشم109783231841009121

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.9للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد حسن علي الحسن109784141841046003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.8للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائيمصطفى الكريم عبد يونس احمد109785171841011050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.8المتميزين ثاتويةواسطاحيائيجداح بريسم قحطان المرتضى علي109786261841040024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.7للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيهميم عنيد خلف زهراء109787151842057018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.7للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعبد جايش محمد علي109788151841012033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيرشاد ظاهر سعد زينه109789151842057028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان اسهيل قيس اآلس109790121842109002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا يد صادق علي بهار109791111842113017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.5للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين محمد الكريم عبد حسين109792101841026070

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبديوي هللا عبد عصام ساره109793141842094093

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.1زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائييوسف عبد يوسف فادي109794141841010061

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.1للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد قاسم منتصر يحيى109795111841050028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةكربالءاحيائيابراهيم كريم والء رسول109796271841045013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيدايخ حنين شهد علي109797221841091069

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد صاحب رحم جعفر109798221841033017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيضايف عبيد فرحان زكريا109799221841031050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيصيهود مزبان هللا عبد محمد109800221841003222

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات  مؤتة اعداديةنينوىاحيائيابراهيم محمد جاسم براء109801171842301033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةكركوكاحيائيشكور مرشد احمد امجد109802201841030017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيمطر ابشار حسن ساره109803221842203067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الشهباء ثانويةكركوكاحيائيعيسى عزيز حماده جنان109804201842106025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيخريبط كشاش رحيم ابراهيم109805221841076004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمسير حامد احمد محمد109806221841098101

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيطعمه صالح راجي اسراء109807221842113007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر هادي مرتضى غسق109808131842094053

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائياحمد محسن الوهاب عبد ابراهيم109809191841020002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحاجي حسن سمير ليث109810131841252041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود حسين علي بنين109811131842070035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعباس خضر شاكر سجاد109812221841019068

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيلفته عبود هادي اية109813221842135018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائياحمد خلف عماد جيهان109814191842198025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحسن الرزاق عبد رائد فاطمه109815181842176095

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المنصور اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد خلف محمد وائل109816181841045032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةالدين صالحاحيائيعبد الرزاق عبد منذر احمد109817181841039005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعامر كامل ماجد زينب109818141842108047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعداي جمعه غالب ميس109819291842051226

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان حسين علي رسل109820121842106029

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الكاظم عبد مصطفى نبأ109821121842112131

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائياحمد صديق ناظم فاطمة109822121842020048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفليح عبيس نجاح نور109823151842080127

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد محمود شاكر طيف109824121842089054

2889 من 2496 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين نعمه الحسين عبد كرار109825111841037070

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعبد فاضل احمد هللا عبد109826111841008020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم نصيف قاسم علي109827111841023035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان فياض خالد طيبه109828111842067076

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيحسن جابر صالح غاده109829111842106032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيهللا عبد الدين نجم صفاء الدين نجم109830211841003130

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين طوبى اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم معد احمد109831211841087003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيخلف يازع حافظ سجاد109832211841008023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيشوكه عباس حسين امنه109833111842104003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خالد صدام طيبة109834111842126033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعوده هليل عدنان الزهراء نور109835151842053097

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمساعد دعيدش صبري انعام109836151842044011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس ورور صالح عذراء109837151842054105

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد الزهره عبد محمد اخالص109838251842062023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيموسى ابراهيم خليل مقتدى109839261841038113

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيرجا حسين ربيع منتظر109840261841036017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيحسين خميس عماد سؤام109841211842211007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيطعمة سهم فوزي رقيه109842211842097040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيجابر حمادي قيس سجى109843211842110055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحميد طه عادل ايمان109844211842140043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي راشد مزهر فاطمه109845231842090235

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيالمهدي عبد صاحب محمد رسل109846231842076012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيد علوان منعم محمد109847231841008154

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين السدة اعداديةبابلاحيائيجاسم عباس زاهد علي109848231841016022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيجباره حسين سلمان محمد109849211841007046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي ثجيل محمد رانيا109850101842077022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم صالح حسين مهدي109851101841202030

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيخليف مطشر حسن ضياء109852261841022063

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيجريان محمد سالم محمد109853211841273027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحسن كامل حقي سرى109854211842136048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم حبيب طارق مريم109855231842119191

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيجياد ابنيه محمد بان109856231842117022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين طالب شمس109857161842165278

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىاحيائياحمد ابراهيم حمكي علي109858171841011204

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم زيدان شنجار احمد109859271841005014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيخضير طعمه فائق مرتضى109860271841009139

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيساده ياس نوفل تقوى109861261842097022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيحليو شميدل رحيم تحسين109862261841160005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيزامل قاسم حميد فاطمة109863241842085060

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عبادي شاكر االء109864241842134010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيراضي طرويل محمد ايات109865241842106012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيشالي نعمه حازم حسين109866241841027037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين النجدين اعداديةالديوانيةاحيائيناصر حران سلمان محمد109867241841063028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيعباس شناوه حامد علي109868231841042071

2889 من 2497 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيحيدر الواحد عبد الرسول عبد ابابيل109869221842421001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيعباس لفته سباهي حمزه109870241841152014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيردام عزيز رياض سجاد109871231841012045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد مدلول احمد منال109872231842271269

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيشنان كاظم ابراهيم منال109873231842185016

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكاظم طالب مشتاق رحاب109874221842321083

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيمفتن ياسر سالم رفل109875221842321084

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن ساري كريم علي109876131841045036

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي عجمي محمد احمد109877131841030010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الثانية الكويت ثانويةاالنباراحيائيعلي حمدان فراس هاجر109878191842268014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعبود حسين االمير عبد زهراء109879271842063076

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيعلوان ابراهيم جليل زهراء109880271842081030

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.8للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي صاحب الواحد عبد جعفر109881121841001012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.7المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحمود مطشر لطيف حسن109882251841035020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.2للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيناجي فرهود حيدر اسامه109883231841021008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.1المتميزات ثانويةميساناحيائينعمة قيس اسامة الزهراء نور109884281842079031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيناصر عبيد محي عذراء109885231842120111

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيخليف زيدان عامر مروه109886231842114086

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجاسم دوهان علي زينب109887231842120082

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيظيغم حسين عالء زهراء109888231842125035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر جاسم حميد سليم109889141841003025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيفرحان مخلف عامر ايمن109890191841295001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيرسول عبيد الحسن عبد علي109891271841005178

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين متراس حسن احمد الشهيد ثانويةنينوىاحيائيشويعل رمضان احمد مروان109892171841049089

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيتوفيق حازم طه رغد109893171842294093

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةنينوىاحيائيحسين حميد غانم غيداء109894171842273135

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيحسناوي ماجد احمد مصطفى109895221841001174

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المسائية المنار ثانويةنينوىاحيائيايوب احمد وليد عمر109896171841364048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيكاظم فرحان رحيم اسيا109897271842088010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد احمد زيد109898171841351060

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيعلي لفته حيدر مها109899271842088132

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوسمي خلف سلمان هاجر109900141842074165

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسيجان رشيد حميد نور109901141842086219

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر سلمان كريم زينب109902141842108046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيهواس الرحمن عبد احمد عمر109903201841048118

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمرعي شجاع مطشر عمر109904201841002038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالزم جلوب محمد حسين109905131841026010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي عبد زياد طارق109906131841010056

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيماشي عبد رحيم زهراء109907221842143072

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االماني ثانويةالدين صالحاحيائيداود هجاو جبار نورا109908181842254035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكاظم حميد قاسم زينب109909221842135078

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائياالمير عبد فاضل احمد بنين109910181842236030

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةكركوكاحيائياحمد مصطفى دلير انس109911201841399009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةكركوكاحيائيصابر كريم رزكار الغفار عبد109912201841307023

2889 من 2498 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائياحمد فاتح جالل يونس109913201841304185

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيعباس عبد يوسف رحمة109914191842175037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيجاسم حسين عمران مريم109915191842188122

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيعباس الرزاق عبد قحطان الرزاق عبد109916191841040046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم الحسين عبد منذر مريدين109917181842238023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد مشرف رافع رفل109918141842112027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل حقي هند109919141842125045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغافل راشد عنيد فاطمة109920141842121027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن نعمه عدنان زهراء109921141842094070

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيداخل عويد ضياء هدى109922111842121063

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيالعزيز عبد محمد عمر تبارك109923121842020006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيسليمان محمد غسان مصطفى109924121841022114

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالسادة عبد جبار سعد زهراء109925111842071039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد سعيد قاسم الزهراء فاطمه109926111842070081

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمة محمد الكريم عبد منال109927111842076128

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير عدنان نزار آيه109928111842065007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين احمد الرزاق عبد ياسمين109929111842109143

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين ابراهيم طارق عال109930111842112056

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير عباس خضير عائشة109931111842069011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعبيد عباس عطا اماني109932111842085007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه مفتن صالح زيد109933251841031296

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعباس صالح صباح نور109934211842097107

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيعبيد عاصي الرحيم عبد اسماء109935211842100007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيصالح مهدي اللطيف عبد علي109936211841009115

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةاربيلاحيائيخليل جالل محمود سما109937311842058020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخليل حسين علي مريم109938111842091045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيابراهيم عباس صفاء رقيه109939111842085023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح صاحب شاكر هبه109940151842050090

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصادق محمد صادق الرحمن عبد109941121841025046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن نعمه لعيبي زينب109942151842054082

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيمحمد نجم فالح فدك109943251842087063

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهذال جواد صاحب تبارك109944251842062122

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيخضير جميل عباس دنيا109945291842052086

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيعيسى يوسف عالء أبرار109946261842116001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبد يوسف هللا عبد نهى109947121842082032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيعدوان محمد كاظم وسام109948211841030077

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيجواد حبيب شاكر نور109949211842146048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيفاضل الحسن عبد فاضل فرح109950211842139119

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيعلي عبد فارس غدير109951211842100043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيغايب هللا عبد حميد تبارك109952211842097022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائياحمد خضر فتحي اسراء109953231842112001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيسعد مرزوك عباس منتظر109954231841032083

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيجاسم العزيز عبد وسام محمد109955211841014098

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمحيبس شريف عبدالمنعم مقتدى109956261841022158

2889 من 2499 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم هادي عادل مهاد109957101842139045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعطيه ابراهيم جمال ضحى109958101842118059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيموزان هداد علي سجاد109959261841001070

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد الصاحب عبد مقداد بصائر109960101842086027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجبل ابراهيم هللا عبد هند109961101842101120

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائيروضان محمد قيس ندى109962211842292032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجاسم ابراهيم قيس محمد109963271841005262

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيحسن ماجد محمد حياة109964261842097028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيحمزة عزيز فالح الزهراء109965261842120014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيوناس غالي كاظم زهراء109966241842095050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين االمير عبد ظافر كوثر109967241842114233

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيطوفان وداي رياض زينب109968241842104041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيعلي جاسم عزيز حارث109969241841025004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيجاسم عمران احمد هدى109970231842088350

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيهاشم وهيب محمد مريم109971231842088292

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيجبر سالم ثائر زينب109972221842393053

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيذخر عدنان قحطان زينب109973221842139104

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيعوده عناد حميد مروه109974221842169047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيبديح شاكر رياض سجى109975221842141100

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجاسم العباس عبد خضر المنتظر محمد109976231841020222

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائييوسف كزار حسين علي109977231841019071

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيايوب عبد حسين عباس مصطفى109978231841002189

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيمانع اعجمي جليل رسل109979261842250168

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعويد صالح علي مروه109980261842250197

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيعيسى محمد مسلم زينب109981231842114049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.9للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيهللا فتح شاكر مهدي تبارك109982211842143024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد حسين اكرم رسل109983121842109033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطاهر حمودي باسم رامي109984121841001031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين لفته حسين محمد109985121841001067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.2المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسبع عطيه سبع امنه109986141842094016

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.1للمتميزات كركوك ثانويةكركوكاحيائيرشيد ناظم جاسم جيهان109987201842116012

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبود صاحب هاشم مريم109988271842056251

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن عالج سمير تقى109989271842056057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد صبر محمد احمد109990221841002021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيعبيد ضمد حبيب عقيل109991221841033044

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيفارس هاشم حكمت اسامه109992221841018007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعكال منصور فاضل حسين109993221841031036

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيحوذان خضير جبار مهدي109994221841030043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائيحسين كاظم الرضا عبد آالء109995271842087001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الهدى اعداديةكركوكاحيائيخضر العزيز عبد بيرول صفيه109996201842117036

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيكصيص طعيمه سامي عمار109997221841053075

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسين عباس خضير افياء109998221842113014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحميد عيفان حازم محمد109999191841009159

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطه زياد احمد أسيا110000131842117001

2889 من 2500 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل عبد مهدي صالح110001131841037033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينامدار حيدر رعد مجتبى110002131841031055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين جودت حيدر عمر110003131841002037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات اليعربية ثانويةكركوكاحيائينصيف حمد طه احالم110004201842177003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائياحمد الرحمن عبد احمد اوس110005191841014010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين زياد بن طارق اعداديةالدين صالحاحيائيحسن مخلف محسن الملك عبد110006181841036056

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود ابراهيم رائد تبارك110007141842103005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد علي محمد ايمان110008141842076004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود مجيد محمد نادين110009141842225136

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرحمان سامي عماد عباس110010141841027026

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف دعير علي زينب110011141842140066

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود هللا عبد رحيم زهراء110012141842133024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عمران ناجح روى110013111842215042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيبرهان عبيد حسين ضحى110014111842108045

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيخليوي خليل رحمن صهيب110015121841020052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين فالح حسن ريام110016151842058036

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىاحيائيمنشد جابر علوان ايمان110017291842052038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد محمد حيدر نور110018111842101047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمطيلج جاسم ستار علي110019111841023033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيهلول محمود الرحمن عبد شاكر110020111841021026

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم محمود علي سامر110021111841018041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيجاسم علي سمير احمد110022211841002006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمنصور كريم فرج حسين110023211841010023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات سيوان ثانويةاربيلاحيائيامين محمود نظير نبأ110024311842038083

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون علي احمد شهد110025111842114057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علي عماد زهراء110026111842080047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعمه كاظم صالح فاطمه110027151842053080

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيموله جاسم عباس دعاء110028151842054039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةالمثنىاحيائيالوهاب عبد الجبار عبد الرسول عبد بنين110029291842065013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيسعيد محمد احمد رائد رند110030261842120069

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيهاشم عيسى حميد سارة110031261842120103

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالفتاح عبد عباس عبده ريام110032151842080044

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيعبود سرحان ذياب أسماء110033211842091004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد نجم منذر احمد110034211841046001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيصالح خضير علي شهد110035211842139093

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعلوان حسين محمد صفا110036211842139096

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيسلمان عباس خضير رمضان110037211841065032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيرميض عدنان قحطان دعاء110038211842141018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيكاظم حامد مثنى آمنه110039211842147003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيبريسم عبد حامد زهراء110040211842093027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيراضي مثجل ظاهر حسن110041231841054015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعمران علي ياسين االء110042231842088014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيذهيب حامد طارق ابراهيم110043261841012003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيفرحان محمد جمعه رقيه110044101842113026

2889 من 2501 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد احمد براق110045101842103008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمد عليوي اسماعيل زينب110046211842291067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم فراس هديل110047211842291141

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيمخيبر يونس االمير عبد جعفر110048211841272033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد طاهر محمد مريم110049211842140170

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيعباس هادي كريم نجاة110050231842111063

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيبريبر ناصر خالد هللا عبد110051231841168008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيمكي غني عالء حسن110052161841352128

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمهدي عزيز احمد امير110053271841005032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيالقادر عبد منعم اركان وئام110054261842108126

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيكاظم علي تحسين زينة110055261842132060

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيمحسن فرهود حميد آمنه110056241842141003

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيحسين الحسين عبد محمد نور110057241842120220

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيعبد جبار ستار مرتضى110058241841034032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمساعد محمد فاضل حسين110059241841008040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيجابر صالح علي حنين110060281842190023

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيخنجر عبيد حامد ضياء110061241841011037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجاسم الخضر عبد جاسم فاطمه110062221842141115

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيصيوان صباح خلف صابرين110063221842125131

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيدايش حليبص عزر حيدر110064221841096024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحياوي سليم فراس عبدهللا110065231841020149

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيجبار نوري صالح نورهان110066241842220389

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيماجد حسن صالح علي110067241841207199

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيشهد عبد وحيد مريم110068231842118041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار الرضا عبد خالد هادي110069141841050028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي عزيز جعفر زهراء110070141842069032

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنباراحيائيمحمود عطيه سعيد ورود110071191842287037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين علي ثامر زينب110072271842060092

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.9للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيدلي جاسم عبدالسالم محمد110073131841020076

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.9للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس سوادي عيسى حسن110074141841007026

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر ناجح اسامه يحيى110075131841020104

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.8للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغويلي صبار محمد مريم110076131842121109

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.7للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةدهوكاحيائياحمد فتاح جمعه وسام110077331741001089

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.7للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد صبيح سعد منتظر110078151841012060

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان ناصر رائد لينة110079141842094151

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيبيره عبد قاسم حسن محمد110080251841035084

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.5المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن رمضان سالم سندس110081101842078078

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.5للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعزيز الوهاب عبد جواد بتول110082151842057007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد السيد عبد علي الزهراء110083141842094015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.4المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان حسين هللا عبد علي110084111841010044

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيمحمد عباس رزاق بتول110085271842077013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد صباح مازن جمانة110086101842100028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.1للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيشهد حسن فالح شهالء110087231842096046

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيجروان عكله الستار عبد طيبه110088191842188097
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيجاسم جبير جاسم اميرة110089191842168004

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االنفال ثانويةاالنباراحيائيفياض محمود نايف ايات110090191842226020

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد علي حسين سرى110091141842071043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمنشد ياسر سعد غدير110092141842225127

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسون ابراهيم حسن تبارك110093141842133006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجمعه ناجي اركان زهراء110094121842094077

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعسل راضي فرحان الفضل ابا110095151841071001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين علي الهدى نور110096131742094062

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعاتي غازي علي زهراء110097111842109047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين حمرين ثانويةاربيلاحيائيرشيد حردان عبد عثمان110098311841011028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد عواد عدنان علي110099211841004091

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيمحمد هللا عبد حافظ الحارث110100211841010010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحافظ لفته حاتم سجاد110101151841015031

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحسون كامل صاحب علي110102291841005071

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيشريف سعيد رعد ايفان110103281842055007

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائينايف علي سعد سجى110104261842083051

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيسلمان سماوي قاسم كواكب110105261842119040

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيخالف عبد قاسم محمد110106211841031043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيهللا عبد ثامر لطيف محمد110107211841038065

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم صباح نبأ110108211842139134

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيكاظم محمد نهاد رفل110109211842291050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم غازي مهند بسام110110101841026052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيفيصل طعمه عدي رضا علي110111161841085024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائياحمد محمد خالد انس110112171841008030

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبود عقله صادق جعفر110113271841005042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحسن علي محمد قاسم محمد110114271841005261

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيساجت حذيفه الحسين عبد تبارك110115261842089015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمطرود حمزه محمد منتظر110116241841011082

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعلي بدر شهيد زهراء110117231842093041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمهدي صالح حامد فاطمة110118221842134039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعليوي جبر محمد زهراء110119221842204060

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزغير عامر ستار وسن110120221842204130

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسون حاتم رياض اطياب110121221842139013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيكاظم علي خالد حسين110122231841008044

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيمخيف متعب الكريم عبد احمد110123231841001005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحمدي سعيد بشار محمد110124231841020225

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيسبع جياد علي عباس110125231841006079

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيموسى عباس عوده هدى110126261842250211

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيحسين سعدون مهند محمد110127231841166027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد محمد رسول البنين ام110128141842072006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشبيب علي الحسن عبد حوراء110129141842074038

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسين محمد مكي مريم110130271842056250

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمزهر هللا عطا حيدر تبارك110131271842160039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبرغش حسين صالح مريم110132141842076079
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الكبرى بدر اعداديةكركوكاحيائيابراهيم الدين نور علي محمد110133201841025077

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعويد هبر حسين زهراء110134221842203048

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذياحيائيصكبان مسعد رياض الدين نور110135221841367022

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخماس كاظم خماس رشا110136131842283015

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن فالح طه خديجه110137131842109008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةالسليمانيةاحيائيفزع منصور حميد هبة110138321842066047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضير ياسين محمد سجاد110139131841001024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيديكان قاسم رعد محمد110140131841012114

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنخي عبد مهدي اماني110141131842070013

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيحيال جويد كاظم كوثر110142221842394043

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكزار رحيل علي شفاء110143221842143109

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات هاجر ثانويةكركوكاحيائيمضراب موسى كاظم جنار110144201842150006

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم علي يوسف محمد110145101841009046

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة652.2المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيجواد الخالق عبد زهير هبه110146101842078140

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار محمد رعد سجى110147131842118121

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود سعد شهد110148141842078050

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة645.9الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيشكر اللطيف عبد  عالء فراس110149101841028073

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيخستاوي راشد حميد ساره110150211842100037

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلطيف طه علي ابراهيم110151131841022005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد كمال محمد رانيه110152101842119019

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشايع الكريم عبد صباح علي110153141841017080

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيهادي سالم مظفر محمد110154181841006087

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة641.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيالسالم عبد عصام فراس مريم110155311842065010

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعجاج محمد عماد هدير110156111842062086

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالهادي عبد فاضل علي زينب110157121842093017

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيفندي لفته رياض طيبه110158231842082031

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيمعله جميل عدنان زهراء110159271842056117

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة636.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي سليم احمد سجاد110160121841001033

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيجحيل كاطع زيدان ضحى110161281842052055

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيكاظم سعد محمد الهدى نور110162281842190090

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسن كاظم عبد احمد شهد110163231842271195

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الصاحب عبد فراس زينب110164121842112085

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض ساجت حسن امنيه110165101842076005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة629.5للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن راضي صالح هللا هبه110166131842117175

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد قاسم احمد امنه110167131842070014

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح محمد حيدر ايه110168141842071006

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيمكي كريم عماد صادق110169231841020132

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد حمادي مجيد سجى110170111842062051

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين علي اركان ساره110171111842067052

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة624.8الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهر فيصل عامر بكر110172101841002018

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلطيف فهد سالم حوراء110173131842070054

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيجميل احمد خالد مريم110174101842117086

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعفر الحسن عبد النبي عبد مصطفى110175111841020062

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة618.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشخير محل فارس سيف110176131841016037
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيسالم فياض سويلم زينب110177101842110032

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزة هللا مال معين مرتضى110178131841005050

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيحمزة مكي علي زينب110179221842101040

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم طالب هدير ناهده110180131842112038

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل خضير عالء نادين110181141842100090

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائينايف شمران حميد حوراء110182231842110013

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين محسن هادي فاطمه110183141842111119

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعيد زامل احمد مصطفى110184151841011110

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيبهك رحيم بادي منار110185261842120143

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائينصيف مجبل الرحمن عبد هدى110186111842070111

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكاظم عبد جعفر صادق نبأ110187141842101040

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجخيور رحيم هاشم هدى110188141842108099

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرحمن العباس عبد قحطان زينب110189121842107120

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائينايف عديل حميد احمد110190141841016005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة608.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس قاسم حيدر حسن110191111841010012

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيمتعب كامل فالح علي110192101841205078

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عباس خضير هاله110193111842114105

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد صادق فراس اسالم110194101842137005

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيجبير كاظم ثامر تاجية110195221842139033

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة606.9الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان نجم عباس حسين110196101841002025

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد عبد محمد نعم110197101842137096

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعاصي كركش عبدالساده عباس110198261841016036

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة604.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمدان الكريم عبد سعد بتول110199101842100020

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيخصاف حمزه علي امير110200271841001039

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيهاشم كاظم جواد وئام110201221842321068

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد كاظم حازم علي110202121841025052

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعد محمد خالد محمد110203111841019032

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنين المسائية الشعب اعداديةنينوىاحيائيخضر مصطفى هللا عبد احمد110204171841350015

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوالي هاشم مهدي صبا110205141842093044

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم سليم داود علي110206121841031102

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة601.1للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائيزغيرون شاكر أحمد سجاد110207271841150054

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة601.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف عباس محمد يوسف110208101841028115

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمدان عبداالمير صباح الزهراء فاطمه110209131842092036

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود سعيد سنان ضي110210111842102024

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيشاكر كريم صباح مريم110211111842109108

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيشكر أسماعيل داود أستبرق110212111852073002

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر سالم مرتجى110213221851002110

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيضاحي وحيد عناد علي110214221851053037

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد شهاب حمد اسامه110215111851016016

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم عالوي كرار110216271851002176

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمسلم عبد صالح محمد110217161851075127

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيدبيسان جوار الكريم عبد مريم110218221852064014

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيعبيد حمادي حسن زيد110219231851002053

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد حمود ساري انس110220191851040008
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيكاظم حمودي وسام زينب110221111852100007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم سلمان جبار بسام110222121851031015

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيكتاب عاتي حيدر محمد110223161851036110

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيحمد ناصر محمود مخلد110224111751022028

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعطيه هللا عبد كاظم زيدون110225111851016031

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر عيسى نبيل الحوراء110226131852100003

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنين الوقار ثانويةكربالءتطبيقيعريده نعمه جعفر وسام110227271851046122

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالحافظ عبد المجيد عبد حيدر نسب110228131852070041

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيجبار دهر الحليم عبد ليث110229161851088023

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي مسعد عظيم الزهراء فاطمة110230111852110044

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين محمد عصام حسين110231111851020009

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشرقي سعيد عادل حيدر110232131851007010

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين حشار كريم زهراء110233141852072024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة682.4الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيالرزاق عبد حمد محسن علي110234101841002065

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةكركوكاحيائيمحمد جعفر حسين مروه110235201842340094

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيندى حسين زياد حسين110236101841029011

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيخلف صالح عامر نور110237191842194106

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسعيد غانم عادل هللا هبة110238151842060014

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة675.5للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائينصيف هضم الخالق عبد الرحمن عبد110239111841050011

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيصلبي علي حسن ارشد110240111741004010

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد الكريم عبد حيدر رانيه110241101842100037

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيعبد طارق اياد بشرى110242211842093013

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيعليوي عطشان محمد حنين110243211842110020

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد توفيق نصير داليا110244141842071019

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيالنبي عبد حامد الهادي فاطمه110245141842097037

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد فؤاد غزوان لطيفه110246101842102040

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة673.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي رحمن زينب110247131842121060

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيفاضل جمعة خميس ابرار110248191842246011

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشنين كاظم جواد مؤمل110249121841025076

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيهادي مرتضى مؤيد شهد110250111842070064

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مقداد حيدر علي حسين110251131841020023

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيفرحان شاكر علي زينه110252231842120088

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر الرضا عبد حسين مريم110253141842132060

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحسن جبر صدام زهراء110254121842109048

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنصور احمد شهاب هللا عبد110255141841013029

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسناوي ابراهيم حسن صفا110256101842120068

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسلطان بحر نافع يسرى110257191842188155

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعاشور كاظم هادي عذراء110258261842106044

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيمحمد علي عمار تقى110259261842132024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحقي احمد مصطفى عدنان حفصه110260111842068021

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيكواك موشي كريم حسام110261221841040015

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود مالح عبدهللا احمد110262131841022013

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة670.5المتميزات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد الحق عبد عماد كاردينيا110263111842113072

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيداود حسين زكي زينب110264111842072036
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الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود ابراهيم محمد حوراء110265131842071031

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيطه صادق وسام رقيه110266211842146021

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيسميان محمد طارق صفا110267101842118057

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.8للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن حسين عادل يوسف110268111841050029

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهادي الوهاب عبد علي مصطفى110269121841001087

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيرشيد طالب عدنان تقى110270101842100026

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح طاهر طالب ديمه110271131842108017

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموشي ياقو داود جوليانا110272141842072028

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعباس مصطفى السالم عبد سكينه110273271842063106

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد خالد علي زينب110274231842142104

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيتعيب مهوس كاظم مصطفى110275151841005114

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد داخل خليل اسراء110276221842203005

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيزغير حمودي هيكل الرا110277311842047146

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيياسين طه احمد مريم110278111842105073

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيرحمة مجبل احمد زهراء110279281842051017

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيجواد كاطع الرضا عبد قمر110280161842183072

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيعيسى حسن مهدي زهراء110281211842156021

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجلوب صالل كريم مصطفى110282151841022017

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0المختلطة النهروان ثانويةاالنباراحيائيعلوان كاظم اسماعيل مهند110283191841304009

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيمحمد حسين نيسان غدير110284211842291102

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشفيق مشتاق عمر دانيه110285141842106006

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيسلمان عباس فياض سلمان110286211841065038

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمتعب حازم عدنان صابرين110287101842109052

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسون غني محمد ابراهيم110288101841016001

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيفجر محسن محمد رضا110289221841040030

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهنه عاشور طارق زيد110290111841018039

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائياالمير عبد محمد ماهر جعفر110291111841011009

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.8زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد نوري محمد احمد110292141841010018

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائينايف العباس عبد نايف ذرى110293111842065034

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم غايب اللطيف عبد زهراء110294121842084017

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيحمد مخلف ثامر محمد110295191841003062

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسن سعدون حبيب فاطمه110296221842154103

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمهاوش محمد باسم محمد110297221841053084

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطاهر عباس الرسول عبد ريام110298121842230009

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الشرقية االعداديةنينوىاحيائيحمدون حازم خالد مصطفى110299171841008244

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي كاظم جواد دينا110300101842091030

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائينايف نوري شاكر شهد110301231842082027

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيجاسم عودة نسيم زهراء110302281842073018

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيناصر ناجي كاظم هدى110303261842102122

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيعويد حميد زاحم بكر ابو110304111841018002

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات البيان ثانويةالدين صالحاحيائيطالب عاصم اسامه نور110305181842246037

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيحسين شلش عباس اية110306141842077003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيحمد عباس محمد ايه110307141842220014

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين جمعه محمد تبارك110308151842044026
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الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل مظهر مشتاق رغد110309111842075024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعلي ذيبان علي حسين110310281841006045

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن علي احمد هبة110311121842110083

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة653.0المختلطة الصادق ثانويةبابلتطبيقيحسين جعيفر شاكر سمير110312231851172013

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيخميس علي طه هدير110313211852172026

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذيتطبيقيمسير حياوي ابراهيم اسحاق110314221851076006

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيعبد ستار قاسم هديل110315211852136034

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعرنوص زغير كريم حسين110316151851001022

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكتطبيقيعلي المجيد عبد خالد المجيد عبد110317201851048060

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة645.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيحمد مصلح كمال ساره110318131852224001

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقينجم شاكر فاضل حسام110319271851023004

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشويل خزعل نعيم مريم110320151852042038

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيموسى خلف نيسان احمد110321191851011010

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيمحمد جاسم سعد حسين110322231851052010

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيازناد محل الكاظم عبد سجاد110323281851008056

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر محمد وسام شيرين110324141852074026

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات البيداء ثانويةديالىتطبيقيخليل جليل كمال زينب110325211852142003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمودي علوان وصفي اصيل110326141852089003

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين الوثبة ثانويةكركوكتطبيقيعلي المجيد عبد نجيب محمد110327201851013064

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين الثورة اعداديةبابلتطبيقيحمود جاسم علي مقتدى110328231851003116

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيحميد علوان عامر عماد110329211851011030

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيالمحسن عبد الدين عالء عمار نور110330111852067041

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيسعود ضايف محمد نور110331221851013106

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعبد عدنان قحطان علي110332221851002080

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيالحمزه عبد مهدي صالح مؤمل110333231851013051

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسين عبد حنون حسن محمد110334141851047087

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقينوير شاتي شاكر حسين110335221851010026

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموشلي فاضل قاهر مهيمن110336131851031083

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي رحمن رشاد دنيا110337131852093014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين الحسين االمام اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب الحسين عبد علي حسين محمد110338161851021028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد صالح خالد كاظم110339161851075109

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقياحمد عبدهللا احمد زينب110340161852293009

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيياسين هنيد ناظم علي110341161851309040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيطعمه زعيبل فوزي احمد110342161851053012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات الكوثر اعداديةبابلتطبيقيمحمد جسام حسن حوراء110343231852114017

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيمهراب احمد حمد محمد110344161851045041

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي هاشم اركان هاشم110345161851084286

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجازع مردان عدنان ناجي110346161851022118

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيمطر عبود نمر حسين110347161851355079

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعبود الجليل عبد الكريم عبد مهتدي110348161851002276

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيجبار جاسم علي حسين110349281851151139

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعبود ابراهيم خليل حسنين110350161851022030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقييحيى محمود خالد هناء110351121852093026

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد علي غزوان حيدر110352141851178011
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيجيجان ناصر حسين علي الفقار ذو110353281851042020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم احمد عيسى فاطمه110354111852072040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيراهي محمد هاشم زينب110355261852090022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمطير عبود نجمان احمد110356131851002006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيشدهان كشاش راهي عباس110357241851008010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيجوده جابر رحم هشام110358221851065045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينجم نوري عالء صابرين110359131852117049

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيجالب خليل محمد علي110360281851018054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسوني جاسم االمير عبد مهيمن110361161851019167

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين األهلية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود خضر ماجد احمد110362101851034002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهللا عبد فيصل مظفر زهراء110363121852107027

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيفضيل عبد حمزه محمد110364271851002194

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمناحي غانم أيراهيم علي110365161851022065

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةتطبيقيفضل محيبس حسين هادي110366241851062024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكركوش شلية كريم فاضل110367151851003038

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد طارق محمد مرتضى110368141851021102

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة529.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيرجب رشاد محمد قصي علي110369101851017046

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقينايف ابراهيم عامر امين110370211851059008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي عمار الفقار ذو110371271751035020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي مهدي محمد110372111851018056

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعمران حسون عباس مريم110373121852108019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حميد عماد نبيل110374161851139110

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات الوركاء ثانويةبابلتطبيقيحمزه صدام ناهض زهراء110375231852079020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجمعة علي عبد حبيب ابراهيم110376161851002003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءتطبيقيحسن عوده عامر عباس110377271851035020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيعودة هادي صالح محمد110378161851364224

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيضاحي ياسر علي المجتبى حسن110379161851010010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي الرضا عبد صادق مرتضى110380151851071199

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمريس قاسم قيس آيات110381141852070001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصداعي شبيب هللا عبد مصطفى110382141851008056

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حمود الكريم عبد حمزه110383191851114003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرختطبيقيكاظم محمد ميثم زهراء110384101852123006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبار فيصل احمد ميثم110385131851030084

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيجوحي قاسم نعيم حسين110386111851006056

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيمحمد نعمه نور علي110387281851017050

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيعبيد صالح كريم الرحمن عبد110388121851007047

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود حسين حاتم الرحمن عبد110389111851042019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحسين محمد ماجد احمد110390161851355021

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن داخل المحسن عبد عباس110391161851030067

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين االهلية بابل اعداديةبابلتطبيقيطه شاكر علي رضا110392231851039002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيصالح احمد عاد الرحمن عبد110393211851053022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيالحسين عبد سعد طه براء110394281852059004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسب معن هادي صابرين110395121852112022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمزة عباس فاضل احمد110396131851009004
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقينيشان الكريم عبد مخلص سراج110397161851083056

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيسلطان نعمه محسن حسين110398261851028025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعفتان عبيد محمد مصطفى110399111851025044

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الشوملي اعداديةبابلتطبيقيحسين عبد عباس وليد110400231851054103

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيناصر عذار لطيف حيدر110401281851043019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد عطا اسماعيل كامل110402121851005038

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةتطبيقيوشيح زبيد حيدر عذراء110403161852244019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقييحيى محمود دريد ذيزن110404101851028003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيصويحي ارزيج علي جعفر110405281851151093

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم الخالق عبد كريم حيدر110406161851044020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم طلب غازي احمد110407121851043003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين العباسية الروضة ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد دخان جعفر غيث110408161851080030

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيطويرش حسين عباس مقتدى110409281851009093

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجواد عطية سليم العابدين زين110410161851140042

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد عامر احمد110411141841013005

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزه حامد ماهر هاله110412131842086097

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح مجيد ستار مها110413111842093019

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة627.2زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالقادر عبد وائل عدي احمد110414141841010015

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيفرحان جميل حامد طيبه110415111842114065

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة624.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد محيبس شوكت علي110416131841016053

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس علي مشعان ايحاء110417211842139022

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم جمال محمد110418101841017072

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة598.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم جواد محمد سعاد110419101842076029

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيخالف زيدان حميد حسين110420211841007011

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي طه زهير يوسف110421111841037097

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة596.7للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس كامل قاسم نوره110422141842129055

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجواد الحسن عبد هزبر حيدرا110423101841026082

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة592.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم نصير بنين110424101842100023

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة592.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد محسن محمد رباب110425141842094046

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس جبار امين الفقار ذو110426121841025032

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات كركوك كلية اعداديةكركوكاحيائيشريف عدنان فارس رؤيا110427201842180030

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم عيسى مؤيد سجاد110428141841016050

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي محمود باسم احمد110429191841009010

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر حسين عباس يوسف110430111841021068

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خلف خالد كنار110431101842098023

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيخضير جبار ستار سجاد110432221841265009

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم حميد مهدي زينب110433111842078017

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمرزة شياع قاسم ايات110434111842075010

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيمعيوف علي كريم مصطفى110435261841003171

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات فلسطين اعداديةكركوكاحيائيقدو عيسى سعود آية110436201842140001

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحبيب برجاس بكر العزيز عبد110437101841026117

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات فريشتة ثانويةديالىاحيائيشفيق موفق عمر علي سرى110438211842176011

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطاهر كاظم جواد ضيف110439131841258011

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيراضي جاسب باسم ساره110440161842198017
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واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيليلو كعيبر حسين سجاد110441281841104009

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمولى نعمه علي بدور110442161842184036

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليفه كاطع يوسف نور110443151842080128

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشويطي طالب هاشم ايه110444121842105018

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبداالمير مهدي صالح ضرغام110445131841041018

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيزامل حافظ محمد فاطمه110446101842117082

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحميد محمد عادل محمد110447271841005245

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسون سلمان صفاء قيس110448121841030125

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خلف أياد أحمد110449131841016005

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير عليوي هادي حسن110450111841151016

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم رزاق سجاد110451111841209028

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد صاحب فوزي شهد110452121842231052

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيدنبوس مالح ذياب ريام110453211842143035

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيجبوري حسن محمد نادين110454111842091049

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين علي نبيل حوراء110455151842054034

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمدي محمود مازن ريم110456131842091061

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد الجبار عبد اسعد علي110457101841017060

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحنون كاظم جواد الزهراء نور110458111842110099

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد راجي احمد أمنه110459111842093001

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جاسم مالك غفران110460141842100072

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.1للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخضر جمعة عصام زيد110461311841024058

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيابراهيم خليل اسامه محمد110462281841047002

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىاحيائيمحمد احمد هيثم محمد110463211841045013

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين فالح مريم110464101842111029

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيعبيس عبد حاكم زهراء110465231842127024

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود الرزاق عبد علي الحسن110466131841031009

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي ناصر عبدالخالق نبأ110467131842086084

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي اسماعيل حازم فاطمة110468121842086039

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيحمزه مرزه قيس محمد110469231841075013

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطر فياض القادر عبد علي110470101841029030

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.7الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد الرزاق عبد سامر حسين110471101841028027

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمنخي محسن ناظم فاطمه110472221842125157

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد صاحب عزيز زينب110473121842123007

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيشبو الستار عبد محمود الستار عبد110474141841021067

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسن محمد عال110475141842077039

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيباقي فرمان عدنان زهراء110476141842142013

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجدوع فرهود طالب رسل110477111842082026

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة538.0موسكو في العراقية المدرسةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد مرتضى علي ابراهيم110478131851204001

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشريف كاظم ثامر مصطفى110479151851011063

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيفتاح زبن نعمه صابرين110480221852390007

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيمهدي هللا عبد أمين أركان110481221851019001

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين االمام اعداديةبابلتطبيقيسريح كاظم لطيف علي110482231851013041

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة529.0للبنين االهلية الرسول ال ثانويةميسانتطبيقيعيسى محمد الحميد عبد عيسى110483281851034014

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقينعيم جوني جبار ختام110484221852118006
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واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد هاشم الخضر عبد مصطفى110485221851311185

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيعباس محمد سعد احمد110486211851005007

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحربي قاسم محمد رسول110487281851151208

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0الخارجيونالثانية الكرختطبيقيعبد سمير وسام هللا عبد110488111851400009

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزاير شرهان ساجد حيدر110489141851011018

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعبود كاظم جواد مؤمل110490161851140085

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمشجل حيدر حسن علي110491141851047054

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم منذر حيدر بان110492111852109009

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع الحسن عبد الجليل عبد الزمان قمر110493221852390008

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيويس علي طارق فاطمه110494111852086015

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.3المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالرزاق عبد لطفي ظفر هللا عبد110495131851016011

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجميل هاشم جميل ايه110496131852073012

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس حسين كريم رضا110497141851020040

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيحميد مزعل تركي الدين عز110498111851156046

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي اسماعيل جميل سالم110499101851020057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيجبر قاسم محمد هللا عبد110500281851006072

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيعلي بردي ياسر عباس110501281851011069

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيالفاضل عبد جهام حيدر محمد110502251851150236

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد محمد حازم شيماء110503111852114023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.7المتميزين ثانويةالثانية الكرختطبيقيبشار سعدون خلدون محمد110504111851010019

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين زهير فرح110505141852102021

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدخينه معن قاسم حسين محمد110506141851008044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين الغربية االعداديةنينوىتطبيقيعباس علي خالد اسماعيل110507171851007018

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقينصيف القادر عبد صالح محمد110508261851049034

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيحمادي طاهر هشام فاطمة110509281852052036

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود محمد حيدر باقر110510101851028002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس عودة حيدر حسين110511141851017029

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين جاسم مرتضى زهراء110512151852040007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحتطبيقيصالح مهدي سامي ايهاب110513181851006009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقينجف سالم مسلم محمد110514221851001081

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيبشير متي منذر توني110515101851019044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيفهد لفته مخلص محمد110516271851005078

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمولى عبد رعد محمد110517101851026113

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي هللا عبد علي حسين110518161851027012

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة529.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيتوفيق خزعل احمد الهدى نور110519111852109051

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد محمد احمد وهاب مريم110520141852096015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيمنصور شناوه هادي الهدى نور110521261852086042

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيزبون كاظم كريم مقتدى110522281851022084

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا حسن كرار تمارا110523131852091014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا جبره صعيب لطيف دعاء110524141852090014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشلهاوي قاسم محمد مجتبى110525151851013048

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين الخيرات ثانويةكربالءتطبيقينجم عباس سالم عادل110526271851023009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد زيدان مسفر حيدر110527141851028018

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم حسين صبحي احمد110528111851018010
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعوازلي غالم اكرم منار110529131852099016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيفهد عباس نعمه حامد110530111851016025

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم كامل السالم عبد ابراهيم110531111851006006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد عبيد نجم مروة110532131852091046

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين (ع) يحيى النبي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيياس حسين علي انور110533141851057004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناجي علي حسين يوسف110534141851178026

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيكامل ابراهيم المعافي عبد محمد110535101851014092

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.9للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيميران قاسم بشير احمد110536101851026008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين كاظم عباس الودود عبد110537111851016057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد صبحي رائد مصطفى110538101851013092

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد حبيب الخالق عبد علي110539101851016034

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0الخارجياتالثالثة الكرختطبيقيعباس حسين ثامر طيبه110540121852401009

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم لؤي ليث علي110541141851179017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد شنان الكريم عبد اوج110542141851001012

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبطاح هادي سعد احمد110543131851012008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيامين علي موفق علي110544101851003042

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحبيب كاظم هادي مريم110545211852156026

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي عبد خالد رائد مروه110546101852102015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم الكريم عبد السالم عبد اسامه110547101851018005

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد عباس فالح يوسف110548131851005057

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم جليل الناصر عبد ابراهيم110549141851043001

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحمادي الكاظم عبد حسين جنات110550291852052020

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعلي محمد قاسم محمد110551281851151642

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشناوه خجوري هادي علي110552151851011050

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرختطبيقيخماس حميد استبرق رسل110553111852062007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيزعوري قاسم غانم حرير110554101852102004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح جبار ابراهيم زهراء110555111852112012

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرضا عبد اسماعيل ابراهيم محمد110556101851008030

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخلف محجوب عبدالرزاق احمد110557131851001003

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيشنيور عوني سعد محمد110558161851060145

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح محمد كنعان غسان مينا110559141852104026

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقييوسف غازي منذر زهراء110560101852086008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح ذيب اياد امين110561101851019033

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيحميدي شنان محمد الرحمن عبد110562111851019019

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحيدر محمد خالد قبس110563131852117061

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن كاظم رافد جعفر110564141851020020

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن هاني اكثم حسين110565161851019035

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي شكحان محمد مصطفى110566191851028010

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم منصور كنعان عمر110567141851015023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلتطبيقيخليف عطوان حسن احمد110568231851012002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيسعيد سالم محمد مريم110569101852090025

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين تازة اعداديةكركوكتطبيقيمصطفى جمال نجف حسن110570201851018007

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيعنكود عذاب عزيز مصطفى110571101851030014

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيهللا عبد حسين عالء بنين110572241852119009
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المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيعلوان ذياب عالء حسين110573221851098014

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيفشاخ الحسن عبد هداب حسين110574221851053021

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءتطبيقيعباس منعم واثق مؤتمل110575271851040024

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيسلمان سعود عامر علي110576261851014050

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةتطبيقيعلي زيد عبد حميد هشام110577241851002085

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيالحسين عبد طعيمه كريم اكبر علي110578221851307113

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةتطبيقيعبد جبر سالم عباس110579241851008011

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد خلف جبار خديجه110580221852263003

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0المختلطة الصفا ثانويةميسانتطبيقيعبيد غازي حسين مرتضى110581281851105020

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيموسى مولي جاسم مهدي110582281851151601

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم فراس نور110583111852110058

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيصكر سمير محمد هللا عبد110584161851135050

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيعبود هادي الزهرة عبد داليا110585221852113008

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيعطية بدر كريم علي110586221851099015

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيرحيم اللطيف عبد سعد محمد110587271851005064

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيمحمد حسين ساجد حسين110588271851001030

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي صالح بهاء احمد110589121851025004

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيحسان فريح محمد احمد110590221851060002

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحسن هللا عبد حسين افراح110591211852156002

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيخوير فاضل علي حسن110592221851058006

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةتطبيقيعريف عبد علي حسين110593241851001027

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقييوسف غايب رائد هللا عبد110594141851020059

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود نوح القهار عبد نوح110595141851022067

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيناصر رياح شهيد مصطفى110596271851021052

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفتطبيقياسماعيل رزاق جميل محمد110597251851034020

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب سبتي علي صادق محمد110598221851001076

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيعلي كريم وزير محمدحيدره110599261851019050

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجزل كاظم كريم محمد110600121851031110

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبدالكريم حميد وسام جعفر110601261851001010

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىتطبيقيمشكور وحيد الحسن عبد احمد110602291851025005

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيمجيد جاسم عامر مرتجى110603281851006138

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيعباس كاظم جواد يوسف110604201851006066

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقينجم كاظم علي حسين110605121851005018

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقييونس ابراهيم رعد محمد110606161851049128

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعكار حمد قاسم ضحى110607141852065016

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيوالي جليب ستار احمد110608221851040003

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلتطبيقيمخلف متعب صباح علي110609311851063008

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي هادي دريد فاطمه110610141852101014

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيعلي عبيد اسماعيل اصالة110611211852121004

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيجبر غياض حسين هدى110612261852097059

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءتطبيقيعاجل لوكان محمد غيث110613271851027067

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح محمود عامر منار110614131852070039

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد محمود محمد ألق110615111852070001

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان الكريم عبد علي محمد110616111851003040

2889 من 2514 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيرستم احمد الوهاب عبد امنة110617211852121007

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقياسماعيل محمد امير أنوار110618211852135001

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0الخارجيونالثالثة الكرختطبيقيالفي دهش احمد بالل110619121851400005

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيهادي نوري الحسين عبد الدين نور110620161851010088

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد شهاده محمد زهراء110621131852079009

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيحريز كاظم الحميد عبد داخل110622161851039051

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحتطبيقياحمد صالح جاسم اسيل110623181852221005

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيوهيب الواحد عبد حيدر كرار110624141851021072

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيفارس تركي محمد ليث110625101851026102

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيثجيل راشد علوان ميس110626111852127034

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخنفر كريم عبدالباقي احمد110627161851301006

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد محمود نوري احمد110628101851205032

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمكي سعيد مجيد سعيد110629251851150121

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبرائيل ميرخان ماهر انمار110630141851018021

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيعلي راشد هادي هدى110631231852122029

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيشاهين شعالن عادل براءة110632221842178017

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد الجبار عبد معاذ ماب110633111842062071

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيمبارك عبود سلمان حسين110634161841063008

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيخان سايه هادي كاظم سجى110635211842156026

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكزار ناظم مهدي نور110636111842114100

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيرشيد محمود حيدر غدير110637231842142141

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيخلف علي عراك نور110638211842138135

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعلي الرزاق عبد فارس طيبه110639261842102079

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيجودة مزهر حسين فاطمة110640281842060032

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحجي رشك كاظم مصطفى110641281841001115

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسين طالب الكريم عبد رضا محمد110642221841036154

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحيل راضي علي معصومه110643121842112127

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة577.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشمران منديل كريم غفران110644121842109090

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم هادي صفاء طه110645131841018021

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن عبدالجبار موفق حوراء110646131842097012

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين مجيد رافد نبا110647141842140118

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد خضير ياس ساره110648111842065066

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيخلف حالن سعد روان110649281842070018

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيلفته عطيه رحيم علي110650221841058035

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائينوروز ابراهيم حيدر العابدين زين110651141841010039

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات الرسول بضعة اعداديةكربالءاحيائييوسف هادي ريسان بان110652271842087014

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيسليمان اجاويد ثامر محمد الصبا نسمة110653111842062080

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير ناصر الجبار عبد مريم110654121842095048

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار خضر فراس نوران110655151842044142

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيعلوان الجبار عبد علي الدين انس110656231841027009

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيعباس علمدار اصغر علي البنين ام110657181842181004

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائياحمد كامل عصام ايهم110658191841298007

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيمحمد سامي عامر مصطفى110659271841011084

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.5للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي عباس الجبار عبد فاطمه110660121842109098
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المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد زيدان رافع سما110661101842078075

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد عباس صباح زينب110662131842118105

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد عزيز رزاق ميسم110663221842203101

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير اياد رند110664111842126017

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيفرحان علي عبد رحيم ظفر110665261842090038

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالودود عبد موسى رافد احمد110666141841010011

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد هاشم الكريم عبد رند110667101842114017

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائينجم هللا عبد حسن افنان110668321842029006

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمهدي صالح رعد محمد110669221841001148

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيدخيل راضي حميد اطياف110670221842113013

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيجابر حميد محمد عبد حسين110671231841046005

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيحسوني جبار ثامر مقتدى110672261841022156

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيعطيب حسين بنو كرار110673241841012021

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن جابر لؤي صفا110674131842091096

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات االهلية النموذجية االعظم النور ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفلوكي عباس طالب زهراء110675131842125004

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعباس القاسم عبد جاسم علي110676161841352059

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحسون فيصل حسين علي110677291841003191

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطرفه خنفس حسن شهد110678131842087059

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محمد باسم احمد110679141841170006

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم رياض فراس علي110680271841014109

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعباس جلهوم عداي زينب110681231842095040

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين خالد عبدهللا110682231841009049

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيزيدان هللا عبد حامد محمد110683101841006036

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسرحان مباري حنين دعاء110684141842110041

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيدراج ناصر كاظم الهدى نور110685151842080120

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيسلومي حسن الكريم عبد مريم110686321842029062

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلك جاسم محمد هاجر110687131842077014

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفلحي عباس احمد علي110688131841030057

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيكريم فيصل عقيل مسلم110689161841300029

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيخزعل شناوه كاظم أيه110690111842091005

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيمحمود جمعة عمر نؤاس110691201841005063

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيكاظم فاضل صالح سمى110692211842145066

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم اياد منى110693111842070098

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفارس الهود ابو جبار تقى110694141842079020

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمنصب جعفر الحسين عبد نرجس110695151842050082

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائياسد كاظم حيدر رضا110696251841044082

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليفه كاطع يوسف زهراء110697151842080058

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد قمبر الحسين عبد سجاد110698161841140031

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد قاسم سلمان علي110699141841022048

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائينعمة عبد محسن هللا عبد110700241841018051

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد خلف رياض رفاء110701111842217028

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى حمزه مازن سجى110702141842100055

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيناجي حمزه محمد أحمد110703131841010001

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائيطه رحيم أياد محمد110704181841089026
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المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم خليل حسين حوراء110705131842096007

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجذاب كاظم ميثاق هدى110706151842044147

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنباراحيائينهار رمضان خليل ابراهيم110707191841351002

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيعزيز مجيد حميد رسل110708111842081015

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيصدام سعيد ابراهيم طيف110709111841002012

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود ابراهيم خليل االمين محمد110710111841040019

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن جبار ستار ضحى110711131842118135

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد قاسم عصام اسماء110712111842086003

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيشاكر علي عبد شاكر نبأ110713241842117110

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكحيط فليح كامل مرام110714131842121105

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان تالي عباس نبأ110715151842053092

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمبارك ناصر احمد علي110716161851063037

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيحميدي مزبان مانع محمد110717161851094089

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيمحيسن حسين عباس مصطفى110718161851015078

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0المختلطة الطف ثانويةبابلتطبيقيناصر عليوي فاضل محمد110719231851177008

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهندي فيصل غازي اسراء110720141852066004

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةتطبيقيمحمد مكبس جمال عباس110721241851074015

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقياسماعيل عبد نجم سجاد110722111851006072

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلتطبيقيكاظم شعالن احمد زهراء110723231852153008

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمجيد خليل موفق مريم110724121852108020

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجبر رحيم احمد مرتضى110725121851011010

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحري عبيد موسى علي110726281851006098

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين عدنان قحطان لمى110727111852110047

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن مزهر مهدي حسن110728141851064005

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمزه حسن يقظان صفا110729141852070038

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي صباح منير احمد110730131851007002

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيجاسم جابر سعد مؤمل110731281851001110

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسين جودي حسين علي110732121851002036

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيمزيعل جاسم امجد زينب110733161852163008

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيابراهيم اللطيف عبد حسين عباس110734111851037037

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود مفيد الودود عبد فرح110735101852118026

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاصي عبيد قيس كرار110736141851013078

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيصدام شاكر حيدر كرار110737161851089082

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسن عبد جعفر رفيق مريم110738181852275012

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيمغير حسين سعد نزار110739261851044046

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذيتطبيقيهاشم عمار علي زهراء110740221852139011

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسالم مهدي جاسم مؤمل110741151851013045

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيبيزن داري محمد منتظر110742131851011045

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين محسن علي االمير110743141851011004

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.3الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسون جريان جبار الستار عبد110744101851002008

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيجرو نوري صباح عثمان110745101851017042

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرضا محمد علي حسن110746121851031021

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبود جعفر اسامه جعفر110747131851016005

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم هللا عبد قاسم كرار110748241851006040
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الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل الجليل عبد مهدي زهراء110749101852117011

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيعبد زيد سامي زيد110750291851003101

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمادي عوده طارق دينه110751101852120020

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الهندية اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد حسن عماد امين محمد110752271851010086

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيكريم نوري ناظم سيف110753211851059014

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمظلوم الملك عبد رمزي امين110754141851007003

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جاسم المهدي عبد صادق محمد110755271851005066

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد جعفر احمد سامي110756111851058041

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيمصطفى هاشم رائد احمد110757111851041003

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرختطبيقيحربي ضيدان موفق ايه110758111852081004

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين منصور جعفر شهد110759101852101022

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان حماد عدنان محمد110760191851019057

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيراضي ياسر عباس قمر110761101852120053

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيحمد حسين محمد احمد110762261851019005

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيشريف صادق محمد مصطفى110763111851026110

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيعمران ابراهيم عباس محمد110764111851048015

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمطلك عباس فاضل حسن110765111851004034

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداخل حنون ناظم زينب110766131852118041

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة508.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان عيدان علي مؤمل110767141851007013

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيمديخن معلى حميد علي110768161851023022

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيكاظم الصاحب عبد جالل مصطفى110769291851007191

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىتطبيقيحسن الرؤوف عبد الحميد عبد لطيف110770291851003167

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيكريم سعيد سالم محمد110771111851006134

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن جميل محمد فاطمه110772111752101012

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور الودود عبد اياد مصطفى110773161851415011

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيحمد عيسى رعد الهدى نور110774231852115035

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصليل يازع شعالن احمد110775141851008002

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرضا راغب محمد حيدر110776141851007007

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحاتم غازي فيصل سلر110777151852049039

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الحريري ثانويةكركوكتطبيقيعليوي كاظم محمد سرى110778201852114027

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمراد ويس جعفر محمد110779151851015065

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيجميل حسين حميد انس110780111851026022

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيكيطان شعالن قيس هللا عبد110781111851032031

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشكري احمد سعد يوسف110782131851030088

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعباس محمد عبد ميثم علي110783161851026065

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد هللا عبد مؤيد عمر الفاروق110784101851017014

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسلمان عثمان مظهر ٌيسر110785121852089049

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينصيف موسى عمار دينا110786131852106008

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيرشم سامي محمد احمد110787111851037004

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيشهد لفلوف محمد تبارك110788241852108010

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر السادة عبد عقيل علي محمد110789161851007105

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان علي حسين زهراء110790111852109020

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين تراب ابو ثانويةميسانتطبيقيعليوي عبود حسن يحيى110791281851036036

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن عبود مهند نور110792111852105043
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الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي صادق مصطفى صادق110793131851031038

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالكريم قاسم محمد فاطمه110794131852121002

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد حامد ابراهيم صفا110795111852114024

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي توفيق ضياء حسن110796131851010019

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصفر توفيق سمير محمد110797151851017074

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد حميد محمود فاطمة110798131852089005

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلطان ناجي حمزة احمد110799141851173001

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم عباس وليد فاروق110800141851020078

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان غزال حسين هدى110801111852070039

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان عبدالمهدي صالح ازهر110802251841031070

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة580.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود جواد مثنى علي110803131841016055

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين عبد قحطان ضحى110804121842107146

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلاحيائيطاهر عبدالحسين عدنان حسين110805231741069011

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي صباح مريم110806131842284028

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطاهر حمودي باسم حسام110807121841031044

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيعلي حسين فؤاد فهد110808211841065065

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيحواس كميل محمد عذراء110809261842091036

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيحميد محمد عباس احمد110810211841013010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيمطر سلمان كاظم احمد110811161841079001

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي عبادي نجم زهراء110812111842081019

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم عيسى مؤيد مصطفى110813141841016104

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياالمير عبد الصاحب عبد عماد احمد110814251841031050

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيدوالن يوسف عاصم مهند110815101841014070

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرخاحيائيريكان علك الكاظم عبد مصطفى110816101841008048

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسون مريود حيدر حوراء110817271842056064

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد الكريم عبد العزيز عبد محمد110818121841030141

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي معاني احمد زهراء110819111842066019

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيحسن محمد سجاد مهدي محمد110820271841001203

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان خلف عدنان تبارك110821151842049008

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيشالل حسن عماد روال110822111842073034

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة554.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسين علي رنين110823111842077010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.7للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد صالح محمد رعد شهد110824131842070139

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجواد سعدي دريد عائشه110825111842067077

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيمطلك ثامر تركي محمد110826231841209018

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان جاسم ضرار نهى110827101842116041

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالسيد عبد جوني علي حيدر110828141841011031

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخيون راضي سعد كوثر110829121842098073

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.5الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان مصلح محمد الكرار حيدر110830101841028033

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيكاظم صالح ناظم حنين110831211842177010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.1للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالدين محي فائق علي يوسف110832101841026265

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيعلي راشد ثامر عمر110833131841224015

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيشريف الكريم عبد واثق علي محمد110834111841041021

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل فهد احمد شمس110835141842078048

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود عبد علي امير110836141841019015
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القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي صاحب زمان عذراء110837121842107151

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيراضي ياسر حسن رضاء110838111842065036

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الصاحب عبد سعد رابح110839181841085022

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيخلف حميد شاكر حوراء110840261842090011

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح عطا محمد رفاه110841131842075012

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيحايف عباس خالد الرحمن عبد110842191841029019

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمظلوم محمود محمد ساره110843101842077042

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى جبر جمعه مريم110844111842065091

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيياسين الجبار عبد المهدي عبد بالل110845161841001018

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد صادق حازم صادق110846161841075124

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل ازاد مسلم110847131841006034

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيعلي الواحد عبد سعد الهدى نور110848231842082047

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي رضا محمد سليم منتظر110849141841042051

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيصباح حسين ممدوح هللا عبد110850111841054007

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيخلف زيدان طارق حوراء110851211842110022

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيصكر حامد حميد انفال110852221842125022

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيالليل ابو جاسم رعد محمد110853281841006109

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعلوان موسى علي حوراء110854271842056068

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشكر ابراهيم خضر حسن110855151841017013

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد كاظم صادق علي110856141841009024

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرميح جبر سلمان حسن110857131841257013

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين ميسان اعداديةالنجفتطبيقيحسين محمد قاسم صادق محمد110858251851011038

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد مالك مهند زيد110859111851005025

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشنيو سلطان مجيد منتظر110860131851024035

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمبارك المي جميل تقي محمد110861141851064016

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف سامي فرات علي110862151851020029

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمزهر جميل فيصل اسامه110863141851013013

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمزة حسين نوار اسراء110864111852066003

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن يونس حسن الرزاق عبد110865101851020076

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم عزاوي القادر عبد صهيب110866111851018030

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالزم قاسم كريم العابدين زين110867141851017043

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيفالح كاظم تركي كاظم110868161851105028

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيضمد مرجب رشيد كرار110869221851030033

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعمر غازي علي مريم110870131852091050

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجنزيل عبدهللا عبدالمجيد عبدهللا110871131851005029

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيجليل سمين ناجي احمد110872211851022004

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن عباس مضر احمد110873111851058014

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيكريم محمد سعدون حسين110874231851009013

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىتطبيقيبطي عريان فرحان علي110875291851007132

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي ماجد احمد110876161841348002

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاطع سعيد فاهم حسن110877251841031160

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمود احمد اطياب110878161842165018

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد فيحان حسين ساره110879261842085044

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة567.0المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس الكريم عبد اياد طه110880111841010025
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التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيحميد رضا محمد محمود زهراء110881281842070026

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيلفته ارحيم منصور علي110882161841063016

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات االهلية المسرة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعدون حمزة مثنى مالك110883141842091023

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيويس ذيب محمد الرحمن عبد110884111841016047

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي مجيد اياد محمد110885111841026120

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيحسين الحافظ عبد علي عال110886231842116028

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسمير كامل محمد فاطمه110887191842139072

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعذيب جبار رعد الشموس شمس110888131842070133

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيمعيلي صالح خالد ازل110889111842112003

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين محمد اسماعيل حسن110890111841021015

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةبابلاحيائيجابر كاظم جواد امير110891231841038007

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيحيدر فاضل حيدر يوسف110892111841019036

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيضاحي هللا عبد كريم رفل110893261842108039

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة547.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائيحداد عاصي طالب مؤمل110894211841222012

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي الهادي عبد سعد الهادي عبد110895181841006057

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيفيحان عبود محمود محمد110896191841029041

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالسود ابو نعمه كريم جعفر110897141841170019

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حميد رشيد ريتاج110898101842117045

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاكوس كاظم مرتضى هاجر110899101842104030

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم شياع جودت االء110900111842060001

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد القادر عبد عامر الغني عبد110901111841007008

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائياحمد صالح علي رقية110902221842139057

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيياسر ناظم ميثاق بنين110903221842209036

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخنجر حسون بشار جاسم110904141841016021

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيطه الكريم عبد علي زهراء110905101842098009

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعبيد مجيد زياد الزهراء فاطمه110906211842139112

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد خلف خالد منار110907101842098026

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين الوطن اعداديةالدين صالحاحيائيسعدون حسن عبود اصيل110908181841029009

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحسين جالل علي ضرغام110909321841010041

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمثنى عبد حسين شيماء110910141842079063

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيرشيد حميد ياسين حوراء110911271842061014

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد ياسين حامد علي110912141841034020

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا خالد عصام دانيه110913131842117049

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة527.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن الرحمن عبد حسن110914101841002021

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيدغيمش الوهاب عبد صالح الفقار ذو110915101841019048

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمعارج ياسين كاظم حسين110916251841045025

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائياحمد الواحد عبد حمدي ناديه110917141842077054

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحاوي حسن صباح دانية110918131842100019

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينوري علي وضاح هللا عبد110919131841031034

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد كاظم عبد فاطمه110920141842096015

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيخليل ياسين احمد علي110921101841019088

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقاسم سالم محمد غيث110922141841179025

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيناموس زبار مثنى احمد110923111841018016

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين الزاوية ثانويةنينوىاحيائيعبد اخليف الجبار عبد احمد110924171841039006
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التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين النجوم ثانويةبابلاحيائيحسين كاظم زكي حسين110925231841030003

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنات شفق ثانويةكركوكاحيائيعباس سلمان فاضل سحر110926201842145016

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي معين حسين110927271841010042

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.1للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين احمد ماجد علي110928101841026170

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين العامل ثانويةبابلاحيائيالكاظم عبد زغير حمزه مرتضى110929231841026021

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسين محي الكريم عبد فاطمه110930161842145095

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0المختلطة النصر ثانويةميساناحيائيهويرف موزان محيسن كرار110931281841104017

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيشكاكي وحيد الحسن عبد قاسم110932161851038078

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيجواد طارق جواد شدن110933111852070016

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة519.6للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه علي طالب مرتضى110934161851105038

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيياسر حسين محمد حسين110935111851006054

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي جاسم محمد الطاهر110936131851005008

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيباهض صافي سعيد حسن110937161851363043

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيصابر محيسن هاني سجاد110938281851151259

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد علي جاسم محمد110939111851013037

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنين االمل ثانويةاربيلتطبيقيزغير خليل عبيد وائل110940311851004059

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناصر الحسن عبد وسام احمد110941141851201030

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيعباس ارحيم سالم زهراء110942261852097014

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيناصر ياسين جالل محمد110943221851011086

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الهيل ابو شريف كاظم110944161851079047

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيموزان اشكاصي علي عباس110945281851022039

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمحمد جاسم محمد مقتدى110946261851009071

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحسون جبر عباس امير110947231851067013

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي ميس فاقد هدير110948141752110048

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمود جعفر صباح موسى110949121851002057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبينوري قيس قحطان جنان110950131822091035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم علي رعد حيدر110951121821025040

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف عبيد سلمان سجى110952141822100057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد االمير عبد طالل نور110953121822110050

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي جواد منير الدين سراج110954111821002027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن صبحي عامر زهراء110955121822117014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيحمزه زاير علي نورهان110956121822089073

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم سعدون ضياء ياسمين110957131822098173

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيعلوان ابراهيم علي احمد110958231821009010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد محمد كاظم حسين110959131821034029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعبدي هادي قاسم حسن110960141821019020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود حميد جاسم العذراء مريم110961131822070065

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيحمزه موسى عباس ندى110962121822091038

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم حميد ماجد احمد110963121821018006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم عدنان المؤمن عبد110964131821034061

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمشالي كاظم كامل مؤمل110965131821012118

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد محفوظ ناهض يونس110966141821176089

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين سلمان ثائر طيبه110967121822103036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس محسن حسام مريم110968121822120020
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علي عبد قاسم اصالة110969141822067014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض محسن سلمان حسن110970131821009027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد حميد ليث رفيف110971131822098051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيسكران ابراهيم خليل نبأ110972131822285020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن كنيور علي زهراء110973151822048052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيفرج جبار ستار الفقار ذو110974111821180054

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيخان علي علي جاسم يوسف110975131821019045

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود مهدي فليح زينب110976141822095048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيغضيب غالي سلمان يوسف110977141821026121

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيعباس الحسن عبد يوسف الدين عز110978261821156025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن سالم جمعه زهراء110979121822092025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيفدعوس عبود محمد زهراء110980101822118043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضبان جيخاو احمد زهراء110981151822044037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعنبر جبير ريسان فاطمه110982141822072062

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيزايد ثامر عماد باقر110983121821025021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلطان محبس رحيم محمد110984151821003094

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيمحمود ابراهيم خالد سلسبيل110985211822133035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيحسن عباس مازن زهراء110986111822106026

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس قاسم حسين امير110987121821003008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيزري داود رحيم زينب110988131822098082

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجالن حنيف سرحان علي110989151821013051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعودة مهدي علي قمر110990131822071102

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيامين محمد قاسم هللا عبد110991101821021010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة503.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيكركز براك كاظم هبه110992261822165004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسن محمد مريم110993131822086064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيصحن ابراهيم يعقوب علي110994131821030058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسين هاشم انور رقية110995111822071047

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان صيهود سعدون ضرغام110996121821034093

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيهوير لفته محمد دانيه110997111822076036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيذنون ابراهيم يعرب حنين110998121822117011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم فاضل علي دنيا110999111822084032

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيجوري سعد علي حسام111000131821009025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيالحسين عبد خضير ياس سراء111001111822116018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطية حسن هادي سجاد111002151821003046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيفرحان حسن محمد مهند111003131821027035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسن منصور رقية111004121822116035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشواي حميد رائد افراح111005151822049008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين فيصل صباح هبه111006151822051123

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبدهللا موجد ضياء طيبه111007141822072058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر جاسم ناهض امنه111008131822118017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبياحمد علوان حسين فاطمه111009261822125013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة499.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيجلوب محمد صفاء عذراء111010261822125011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة498.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسن صالح زينب111011131822093057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة498.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمحسن احمد عمار ضرغام111012101821015029
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين مطير نعيمة مصطفى111013141821030079

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد جعفر الرزاق عبد احمد111014131821030005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكحيط كطوف ياسر هبه111015151822041055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين هللا عبد مصطفى علي محمد111016131821007053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيصالح هادي اركان الهدى نور111017211822164033

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةادبيعلوان يتيم قاسم خضر111018131821257053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جواد عماد حوراء111019141822108022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد رشيد عماد الملك عبد111020131821001053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس منعم عماد غدير111021131822086049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيصالح مهدي شوقي الهدى نور111022121822093038

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيعيدان محمود ثائر زهراء111023111822060011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد مغامس احمد زهراء111024121822089032

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن حزام جاسب علي111025131821007032

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيحسين حميد مهدي تراث111026111822084022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة494.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد خلف خالد وليد111027111821051044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة493.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد مهدي رعد علي111028131821002041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة493.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين محسن سعدون ايه111029131822122010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة493.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي عبد محمد المهدي عبد أيه111030151822054005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة493.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحمود خلف محمد حوراء111031121822105043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمجيد علي مهدي محمد111032121821025095

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيطالب محمد عالء نور111033141822135048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمد عباس احمد طيبه111034151822047078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور علوان حامد أوس111035131821034001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيغفوري مصطفى قيس نورس111036131822086075

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحيسن احمد عثمان مصطفى111037261821156037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي فالح حسن محمد111038151821020090

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين جاسب عادل محمد111039151821003095

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيسعيد غازي فوزي عذراء111040121822102073

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيعكاب حميد علي احمد111041101821013007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سالم داود مريم111042141822079098

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم ناصر حسن111043141821061035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيشكور محمود هاشم حوراء111044121822100006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم عباس كاظم سكينه111045121822092036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيجابر جبار محمد تبارك111046121822092012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيداد هللا الكريم عبد جميل رانيه111047131822103020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن خلف ماجد سجى111048121822105089

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيسلطان خلف سالم هديل111049111822108111

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيشويش كاظم جواد احمد111050111821033005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيعبود جاسم سالم اسامه111051231821001008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم الحسن عبد عالء حسن111052151821010020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسن كاظم سعد غفران111053151822045096

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمطشر جميل رضا فاطمه111054111822076094

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيزايد عبد جبار منتظر محمد111055131821017124

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيحمودي عبود علي نبأ111056111822073069

2889 من 2524 صفحة
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم قاسم مصطفى111057131821003068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيد مهدي كاظم حسين111058131821030024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم حسين هللا عبد زهراء111059151822058041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيصباح نعمه حسين علي111060131821017086

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعبود عدنان ساهر الخالق عبد111061141821037181

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيرسن نيروز محمد حسن111062121821005011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم حسين عبدالسالم جواد محمد111063121821025087

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيخليل علي جميل عمار111064111821059066

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيبهجت ناطق اسامه محمد111065111821180121

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود فاضل ظافر فاضل111066131821024075

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود محمد جاسم احمد111067151821018002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان علي جاسب هاجر111068151822048121

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيسلوم جواد رعد زهراء111069121822091015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علوان الكريم عبد محمد111070131821030068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيعاكول خلف وليد موسى111071131821017138

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكاطع حسن ظافر نبأ111072121822105147

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيسلطان حسن عباس حسين111073111821027027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيالزم شبيب فارس فاطمه111074121822093028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين حميد محمد هديل111075121822098084

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيحسن مجيد رياض افنان111076101822106002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي محمد جاسم علي111077141821008063

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود كاظم جواد محمد111078111821027097

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسن فليح احمد111079131821045015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيرخيص مهدي عمار ياسر111080231821001091

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيأسعيد كاظم جواد احمد111081121821018002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيالكريم عبد يعرب الدين عالء رفل111082211822124012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح عبد نصر كرار111083131821004056

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان خلف حمد نهى111084111822130016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنات الحرية ثانويةكربالءادبيناصر خلف صادق حنين111085271822099023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيمجيد هاشم امجد فاطمه111086131822080057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجابر خضير احمد بيداء111087111822076020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيفتاح احمد مدلول طه111088211821054038

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم الحسين عبد صباح ايه111089101822105008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيخزعل الزهره عبد محمد تبارك111090111822060006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيخميس علي عبد عالء باقر111091151821008018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين محمد خالد هاجر111092141822107047

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمزهر موحان كريم سجاد111093151821015048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود شكر خالد ضحى111094111822116023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيجاسم داود سلمان سجى111095261822125008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيعلي جاسم سعد بتول111096141822097004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن حمود الجبار عبد مؤمل111097121821005055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيعبيس فاضل جواد علي111098231821026012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علوان طه ايات111099141822143006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيعطية علي صبار علي111100121821008022
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيطه راتب قصي مينه111101131822073132

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصيهود احسين علي حسين111102151821015028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد حمزه لؤي زهراء111103141822111022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد ماهر اياد زينب111104131822103034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيرزوقي علي عمر رقيه111105131822074021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي ناصر جليل السجاد علي111106151821011023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر صبار صباح نور111107131822070077

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد عبد عبدالرسول علي111108121821025069

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيموسى عمران صباح زهراء111109121822104017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيابراهيم جراد عباس زينه111110101822113018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم خشان عادل ايمن111111141821045006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيعطيه مهدي كاظم شهد111112131822080047

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيخلكه اسد ستار دالل111113131822097017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد هاشم اكرم حسين111114131821002021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيحمدان سعود وليد عثمان111115111821019011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبينايف لفته علوان ايه111116141822191006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيخورشيد هاشم كمال مريم111117101822090040

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم جابر علي يحيى111118121821044111

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحسين احمد محمد جاسم111119261821013021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكله حسن عصام رسل111120151822050031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد معاذ رياض مصطفى111121141821037303

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا فتح اسعد علي صادق111122141821037166

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيعباس الحسين عبد لطيف الغفور عبد111123261821156020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبينجم سعدون المحسن عبد غدير111124141822076070

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيسفيح كامل رشيد كمال111125111821180116

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبالة يحيى زهير احمد111126151821017001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم غاوي فيصل وسن111127151822050113

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد مهدي علي حسن111128111821007017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين االندلس اعداديةبابلادبيعلي عبد مزعل ناجي حسنين111129231821042012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي جواد عالء أزدهار111130141822104001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي حسين نوري مرتضى111131141821012086

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيحسن خلف عامر طيبة111132111822101036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته قاسم عادل اسماء111133141822090006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيعبدهللا عبدالرحيم وعد يوسف111134141821177170

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شاكر علي سماره111135131822111074

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات وهران ثانويةالثانية الكرخادبيرحيم محمد رحيم فاطمه111136111822115009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعة حسون محمد فاطمة111137131822072036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيياس عبد سعيد محمد111138131821034095

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيحيدر كاظم فاضل محمد111139151821011037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوش كاظم حسن فاطمه111140121822127089

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيعبد علي عمران علي111141111821024023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن جمال رضا جعفر111142111821028009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد مراد حسين البتول111143131822073010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيطعمه كامل لؤي طيبه111144121822105104
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد حسن فالح حيدر111145141821005028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم لعيبي سلمان ايه111146121822098008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحمد جاسم اركان ليث111147261821156031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0المختلطة النهروان ثانويةديالىادبيسعيد حسن احمد عثمان111148211821213008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحسين خضير محمد ابراهيم111149261821013004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن جاسم مهدي منتظر111150121821002049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيوادي درويش عايد احمد111151151821008004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الجديد العصر ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمود علي سيف111152141821175006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد عليوي سعد ساره111153111822136055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم جابر محمد تبارك111154131822078007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان الجبار عبد وسام غادة111155111822102037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغيالن ناعم رياض زهراء111156151822040048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيشليوج لفته حمودي علي111157151821001070

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيصالح جليل محمد سامر111158211821054030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد هاشم حيدر عمار111159141821027058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد كاظم حسين فرح111160141822080060

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيعلك حسن احمد منتظر111161141821061138

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عباس الحسين عبد منتظر111162131821024107

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيشطب ياسين رائد رسول111163261821156011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان فاضل محمد الدين بهاء111164141821012012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح نعيم االمير عبد سرى111165141822110108

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيسعدون محمود شاكر هند111166261822125017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيلطيف الهادي عبد خالد ياسين111167101821027122

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيحسين عبد قاسم ابراهيم111168101821004001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان صالح اياد نور111169111821181124

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيفنخل سلمان هاني سحر111170111822112076

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعلوان ذياب غانم محمد111171211821054062

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيسعيد حسن اياد نور111172141822401134

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير هللا عبد موحان محسن111173131821030067

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا محمد هللا عبد مظهر حامد111174131821023014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي حمود محمد سجاد111175151821009077

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيصابر حسن شاكر سجاد111176151821018047

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبينوري سعدون اثير تبارك111177111822065008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات األهلية النجوم ثانويةالنجفتطبيقيمحسن مجيد كامل عذراء111178251852055012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة492.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيخيون عيسى لطيف حسن111179221851053013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخليل محمد خليل جعفر111180131851002008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنات الغفران ثانويةالثالثة الكرختطبيقيموسى نعمة رزاق فاطمه111181121852115005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسالم علوان عدي رغد111182141852099007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمايع كاظم محمد مصطفى111183151851013058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيفندي فالح احسان صفا111184101852096017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن نعيم ناظم علي111185151851011049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيشبيب محمد حسين خديجة111186111852130004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطعمه حسين محمد مصطفى111187141851022062

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي صالح خالد بكر111188101851006003
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد محمد جاسم صفاء هيا111189141852078045

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيفرحان رفيع عدنان عباس111190261851009026

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقييحيى نافع طالل يوسف111191101851020161

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيجعفر محمد باقر عماد اسراء111192111852066002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيجمعة ابراهيم محمد احمد111193101851003008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمرتضى حسين علي سجاد111194121851039004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي حسين جاسم حمزة111195121851006009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعباس حسين زهير كرار111196271851001094

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد محمد جاسم صفاء سما111197141852078025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود شاكر محمود طه111198141851015012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد مهدي اياد زهراء111199131852106014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0الخارجياتالثانية الكرختطبيقيناجي يوسف ضياء  سرى111200111852401009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلي فاضل محمد هاله111201101852116025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيسالم مصلح محمد مصلح111202101851022051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيياسر ناصر اسعد سجاد111203111851009018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفتطبيقيزغير خشان رحيم حيدر111204251851012045

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسن عليوي رحيم حيدر111205151851001025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد كريم محمد عالء نور111206151852040015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم الخالق عبد صفاء كوثر111207121852112025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيباجي كاطع سعد العابدين زين111208141751008020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيمشوح محمد طه ابراهيم111209161851006002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد درعم حسن سجاد111210131851017012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحبيب جبار كامل حسين111211131851012043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشالكه راضي هادي نرجس111212141852072060

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن عليوي حسن كرار111213141851028050

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيعلوان حسين احمد مرتضى111214121851007092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد نجم عبيد هللا عبد111215111851156040

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد قاسم سجاد111216161851045014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشريجي محيسن عباس حوراء111217141852086006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمود الزهره عبد بهاء االء111218141852117001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين مخيف سعد حوراء111219141852095010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجليل الحسين عبد ماجد محمد111220141851021094

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيزويد شنين فاضل احمد111221131851022006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيعلي طالب مشتاق هاجر111222211852098052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيالرحمن عبد محمد قاسم محمد مريم111223101852102016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيعامر محمد مصطفى رحيم111224221851019028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيداود الصمد عبد داود الرحمن عبد111225161851062035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعباس كاظم جواد دانية111226141852105006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين االهلية القمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيجدوع خميس محمد مهند111227101851063014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود غثوان قبطان غزوان111228111851022019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحطحوط مطر اياد حوراء111229121852121006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم هاشم محمد مصطفى111230121851025081

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد الكريم عبد عادل شمس111231141852076042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين االهلية المهندسين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعجيل الرضا عبد محمد باقر محمد111232141851181010
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان هليل علي مؤمل111233141851056010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطاهر فاخر قاسم مصطفى111234141851017116

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد فاضل كاظم مقداد111235111851009059

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد كريم تحسين مريم111236141852071021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيزغير كامل صباح حسن111237111851156021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقيحنوج كاظم حكمت سرى111238111852086013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيعكيلي سيد صادق مهدي111239261751020041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزبن عبد غازي يوسف111240151851009064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفارس كامل فارس زنان شاه111241121852094025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقياالمير عبد حسن محمد منار111242111852120011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد اكرم أيثار ديمه111243101852094005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقيباقر محمد علي محمد فراس مريم111244101852103020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا ضيف االمير عبد بشار هللا عبد111245101851018016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعيد محمد حمود دلي ماجد111246101851014082

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصيهود عداي سلمان اسراء111247121852087003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقياالمير عبد الحسين عبد حيدر فاطمة111248121852107049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيفرحان شري ذياب عباس111249121851025041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس خضير رياض محمد111250131851006058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين االهلية النخب ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد كاظم خالد امير111251141851060002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد قاسم محمد نور111252141852117013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن االمير عبد منذر أمنه111253131852079001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيجالب صحن ستار أحمد111254251851052001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن مجيد فؤاد احمد111255111851017005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد موسى سالم مصطفى111256151851020056

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقياسماعيل خليل بشار هللا عبد111257211851012013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر جاسم عامر زهراء111258161852222008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءتطبيقيناشي خيون حسون كلثوم111259271852055066

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي صالح مصطفى111260141851015037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح حاتم عدي علي111261131851031062

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين فيصل ستار يوسف111262141851013113

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم سلمان عامر نور111263141852096019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم قاسم نرجس111264131852117080

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن ناجي سهيل عبدهللا111265131851030042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسالم الهادي عبد حسين بنين111266121852090004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد صكبان غني سجاد111267111851058046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيخزي عبيس غانم رنا111268111852071019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم علي محمد الملك عبد111269111751007029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن خضير حسين نوفل111270141751004030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير جسام رعد مصطفى111271111751032075

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيدخيل فرحان علي فرحان111272101851006018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالمهدي حامد نوفل ابتسام111273131852100002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد علي احمد زيد111274121851022022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيراضي علي ضياء نور111275131852070043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين االندلس اعداديةبابلتطبيقيشعوبي محمد جاسم سالم111276231851042028
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمرهج ناصر فالح افراح111277141852066005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد الحسن عبد صالح سما111278141852086020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالهادي عبد مهدي مهند حنين111279141852100006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيالعزيز عبد سلمان خضر سميه111280101852090018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحسن عبيد علي صديق111281121751010007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمحسن صالح منيب علي111282291851151174

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد حامد نصر هللا عبد111283141751030016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح ابراهيم خليل زينه111284101852091012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيالسالم عبد امين رمزي احمد111285111851203018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينوار الرضا عبد فاروق كرار111286151851017058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان خلف مجيد حسين111287141851020034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقينجم ياسين محمود الجواد محمد111288121851031092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيوغيش محمد رحيم زهراء111289261852079010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسند الكاظم عبد اياد محمد111290141851015027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين حافظ سعد الحسين111291141851021010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخضير فخري علي رياض111292141851005018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحنيظل سالم رحيم نور111293131852092033

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيمظلوم الحسين عبد مصطفى المنتظر هاشم111294111851009061

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرمك امير محمد فاطمة111295151852054036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمنعم سمير دريد دنيا111296121852105017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسبع ضاري الواحد عبد عذراء111297111852067029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبودي كامل صفاء انس111298141851170006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن هاشم احمد حسن111299131851001019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيمحمود االمير عبد عباس االء111300261852087003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين سابط قاسم احمد111301131851012012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح عدنان غسان رحمه111302131852074004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلتطبيقيكاظم عبد محمد عمر111303231851001040

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.4للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد جبار ياسر عمار111304101851026086

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءتطبيقيكريم كاظم جواد زينب111305271752064068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيعلي لطيف كاتب جعفر111306121851007016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيغنو ابراهيم جاسم يوسف111307131751015053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقييعقوب محسن كمال فاطمه111308101852086016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحي علي عدي فلاير111309131852117060

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم جياد قاسم مؤمل111310151851007084

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيعواد حبش باسم يوسف111311161851043154

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر صبيح سجاد111312221851053025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحيل حسن عدنان زينب111313121852098015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود حسن محمد علي حسن111314141851023028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيالرزاق عبد علي حسين محمد ضحى111315111852104008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي محمد مظفر باسل علي111316101851013065

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0الخارجيونالمثنىتطبيقيجاسم كصير جبار علي111317291851400013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمناوي فريح جاسم علي111318151851017041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيرمضان داخل عوده علي111319161851060110

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالدين محي عبدالرزاق عصام محمد111320131851010076
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيزامل كرم علي مهند111321121851030118

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعزيز محمد احمد ابراهيم111322131851010002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطشر ابراهيم خليل مريم111323141852099022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيمنشد نعيم كامل مرتجى111324221851040061

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد علي عباس محمد111325151851015067

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمد شاكر حامد ياسين111326111851037071

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيرديف مسعود عجيد محمد111327211851032014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي ابراهيم خليل عصام111328101851020099

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمدان سعود سمير مصطفى111329111851209065

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحبيب مكي حيدر محمد111330141851027041

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخليل حميد حيدر كرار111331121851025063

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد هادي بديع زهراء111332131852071023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكريم حسين طالب محمد111333131851009054

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيرضا هاني وعد علي111334131851018009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيرمضان مجيد االله عبد هللا عبد111335261851044024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءتطبيقيجابر خضير علي زينب111336271852069028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيبديوي كاظم شاكر امنه111337111852218002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهادي جاسم احمد نور111338141852142005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعد الزهرة عبد احمد ايهاب111339111851200028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيطاهر علي اياد زهراء111340121752105028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمودي الجبار عبد محمد حسنين111341121851201023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي ساجت كاظم مرتضى111342151751009064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيجعفر عيسى هللا مال حسين111343261851016008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيذياب خلف عزيز منتهى111344101852110069

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيدحام كليفع كاظم رشيد111345261851004028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيموسى خليفه مظفر علي111346101851020107

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان علي تحسين تقى111347111852101006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيعيسى حسن فاضل مرتضى111348271851151075

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيساجت جبار ستار دعاء111349131852104005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيراضي قند فاضل منتظر111350141851056015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن علي احمد ساره111351141852072027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيحمزه حاتم علي حسين111352231851023008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود حامد بسيم مريم111353141852086029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخليل نوري محمد فراس مريم111354141852086031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكريم العزيز عبد ثامر زينة111355111852133007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيجواد حمزه جمال مصطفى111356111851006151

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكرم حسين عالء محمد111357151851010055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلوان ابراهيم سعد غسق111358121852117022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي هالل محمود مصطفى111359121851040007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم رحيم باسم سجاد111360131851250030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعيدان ثجيل علي هدير111361151852054054

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعطية عبد عالء حسنين111362131851041013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين زرزور علي حسين111363121851026011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيرميض ابراهيم اسماعيل عباس111364231851011017
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد محسن باسم هاجر111365101852101036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس مطشر رعد هدير111366111852103031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيمظهور نجم سهيل محمد111367111851026098

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقينايل فهد سعد رقيه111368111852069007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيزغير كامل صباح حسين111369111851156022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي حسن محمد حسام دعاء111370121852094013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير احمد خضر فاطمه111371111852070025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد غالي حميد محمد111372221851006057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح الهادي عبد سريد هبه111373101852119024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيخضير عامر نعمان سارة111374231852126022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيجواد جليل نوفل امير111375271851154030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشراتي حسان حبيب محمد111376141851200135

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن االمير عبد هشام امير111377141851022020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد اياد تقى111378121852121005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح مهدي خالد شهد111379111852103016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم عطية عامر سجاد111380111851011024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيموله سعيد علي زينب111381111852105018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن جبار علي زينب111382121852105033

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس صالح علي حيدر111383131851029019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيابراهيم عباس مظفر ضحى111384231852095013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات حيفا اعداديةبابلتطبيقيفليح حسين حامد نور111385231852122026

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0الخارجيونميسانتطبيقيحاجم عنصيل محمد سيف111386281851400016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخليل جليل محمد مريم111387141852132006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخلف شمال فائق فاطمه111388121852105050

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيحسين خضير الكريم عبد ابراهيم111389251851031008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد جازع علي حسين111390141751013019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد فرج حميد امجد111391151851001007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشهاد حميد والي مهدي111392151851018042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسون كاظم الجبار عبد صفا111393101852089010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشغيت الرضا عبد جاسم مؤمل111394151851007081

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرحمان محمد الكريم عبد زينب111395141852133018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان مهدي صالح مهدي111396141851017123

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيفرج عزيز محمد نور111397261852103029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبعرور دارش جبار عقيل111398141851201154

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعود كاظم جواد زهراء111399141852066014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشهاب احمد عالء طيبة111400141852135015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيضهد مهدي فالح محمد111401131851015052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمشوح جبار ستار نور111402111852068016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقيسحاب سريسح عبيد العزيز عبد111403111851156036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيهاشم وهيب عمار وهيب111404231751026043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرختطبيقيخماس الملك عبد خالد اسراء111405101852123003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم العزيز عبد عماد العزيز عبد111406101851029015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيعويد عيدان الرزاق عبد مؤمل111407261851038014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسليمان علي فوزي اسيل111408131852106003
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالزم حميد السالم عبد هللا عبد111409121851031055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد رشيد اياد مريم111410131852071042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمد حسين علي حيدر111411131851010027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي جمعه علي زينب111412151852054023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيطعمة جابر كريم مينا111413111852110053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم عوني قاسم رقيه111414141852076023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحسن جاسم كاظم زينب111415151752042014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس عاشور علي مؤمل111416151851015061

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلطان منديل علوان هناء111417111852120016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي حسن محمد ايه111418101852117004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبار صادق وليد رضا111419151851017028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيجعفر مهدي علي شهد111420161852167019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا محسن علي نور111421131852109020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعون عبد حاجي صباح محمد111422141851064017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياوحيش داخل حسوني مؤمل111423141851019060

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين ناصر حيدر مؤمل111424141851019061

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمذكور جياد محسن سجى111425141852133020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيثامر بهير حسن علي111426141851028038

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرضا عبد حسن جواد محمد أستبرق111427141852068001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد جعواص كاظم الهدى نور111428111852108043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي سلمان هللا عبد محمد111429111851004103

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمادي فاخر ناصر سجاد111430131851257035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيورش غازي احمد حسين111431151851017016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيدليم فرحان سرحان فاطمه111432231852126032

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0اسكيشهير-  تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم الوهاب عبد عمر روان111433131852227001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخليل سامي وسام شهد111434131852111025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد صادق ظافر حسين111435121851030033

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح كريم عصام مصطفى111436131851001078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسين عباس رسل111437141852071004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيظعن صناة جاسم علي111438141851028034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل ابراهيم اسماعيل طيبه111439131852117051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعودة مهدي علي احمد111440131851005005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالقادر عبد صالح رائد مصطفى111441141851020104

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقييوسف عادل فراس ابراهيم111442141851064002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمود علي انور رواء111443121852089016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد سعيد أياد أبي111444111851048001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيزغير حسن علي محمد111445221851307178

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيسبتي محمد اياد علي111446211751012019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم صادق علي مرتضى111447121851206068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحيبس مهدي دعاء هللا عبد111448121851008008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان الرزاق عبد محمد شمس111449121852114023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشم اسماعيل علي حسين111450111851058032

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرحم محسن لطيف هدى111451121852105067

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيرسن باقر يونس علي111452161851034093
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذيتطبيقيمكي شرشاب هالل فاتن111453221852119004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمعال فرج جبار حنين111454131852092009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجهلول الحسين عبد صدام ايمان111455121852104004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان شعالن رعد ريفان111456131852103010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعمة حامد علي حسين111457131851011008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفليح كامل هشام رند111458141852140022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسين حسن عمار امير111459141851022018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالغني عبد حكمت اياد براء111460141852079009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم جبير محمد عذراء111461111852109036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمندول الواحد عبد غازي حيدر111462111851006059

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيحسن حمادي جاسم رويدة111463191852194010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسون كريم فليح منتظر111464111851013048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد جاسم صاحب ساره111465111852084016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاصد جبار عادل رونق111466151852054015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيمحمد مسلم محمد حيدر111467291851151093

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيناجي عباس حيدر مالك111468121852105058

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفتطبيقيكريم جاسم رعد عبدهللا111469251851008091

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي حسن سالم زهراء111470131852118034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعليوي حسن فالح حيدر111471131851038011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقينجم فرحان صالح عبدالرحمن111472131851010040

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيساحل جاسم لطيف محمد111473141851013093

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقينجم عكاب هاشم حسن111474281851011029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين مهدي رزاق افنان111475141852100003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالعيبي شيال جبار ضحى111476131852281020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس لطيف ياسر ابوالفضل111477131851023001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير عاصي محسن محمد111478111851032057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالحسين عبد نعمه جاسم المرتضى علي111479121851005030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمغامس قاسم صاحب حسن111480151851015015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفرحان جبار ارحيم غفران111481141752070031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0الخارجياتالثانية الكرختطبيقيسالم مكطوف عناد افراح111482111852401001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيجواد جميل صالح محمد111483121851022057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي جواد بسام عالية111484131852091035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحياوي محمود شاكر سجاد111485131851019005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلوان حميد يونس عمار111486101851019119

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعيد المحسن عبد حسين باقر111487141851016015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عباس جميل مصطفى111488141851027048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفخري رياض محمد عبدالملك111489131851001046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيياسين سعد ناجي ايه111490141752107005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين فليح كريم زهراء111491151852044021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيجبر حسن فالح ايه111492101852096004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاسم جابر رعد كرار111493111851201072

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخصاف خلف حسن حسين111494151851018013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمخيلف حسين مهدي تقى111495261852110005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات كربالء اعداديةكربالءتطبيقيجاسم محمد جاسم لمى111496271852056061
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشلش سعيد حمزة مصطفى111497131851029048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيماضي عبدالجبار صالح زهراء111498131852094024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيهللا عبد عاصي عادل حسين111499261851205017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الجزائر ثانويةبابلتطبيقيعلي شهيد عامر حسين111500231851043009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي احمد لؤي أوس111501111851005001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم يوسف الرزاق عبد حمزة111502141851020038

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيرضا علي محسن منى111503111752065035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمصطفى صبري نبيل يوسف111504101851015055

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلتطبيقيجاسم عبيد محمد زهراء111505231852128007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيحسين عايد عذاب سجاد111506231851256021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيعلي الحسن عبد احمد علي111507221851014014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيجاسم حامد هشام طارق111508221851098021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسون فاضل رافد امير111509141851005009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمنحوش الحسن عبد سمير مصطفى111510141851203084

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعد اسماعيل حسين االكبر علي111511141851023063

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسان هاشم فالح زهراء111512131852091023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحي ابراهيم قاسم امنه111513131852093005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالكريم صافي رائد علي111514131851030050

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخليفه مهدي فالح اسماء111515141852072003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحان فندي حاكم سجاد111516151851005049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد ابراهيم علي نور111517141752066030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخليل ابراهيم حامد نورس111518141852099027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد حسين محمد مصطفى111519121851005052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةكربالءتطبيقيمهدي عبيد قاسم شهد111520271852072053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفريح محمد فاضل ساره111521131852118044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمد مصلح عبد محمد111522191851066043

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيسليمان محمد احمد داود111523121851020013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيخليفة الحسين عبد نجم احمد111524151851071020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح محمد جليل مأمون111525131851030064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي فاضل قصي مريم111526131852073031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيقدوري محمد عصام عبدهللا111527131851001044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشرقاط حمود كريم محمود111528141851013096

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمطر عبد يوسف احمد111529101851029007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقياحمد علي بالل ديانا111530211852256006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيمعيوف كامل عباس شهد111531231852095011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشرقي هادي علي عباس111532151851006027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم هادي جاسم مريم111533111852110049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي رشيد منير حسين111534141851019021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعريبي محمد االمير عبد اشرف111535151851015008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0الخارجياتالثالثة الرصافةتطبيقينوروز مير سايه حمزه زينب111536151852401005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيغائب هللا عبد نجم مصطفى111537121851201079

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود شاكر محمد هللا عبد111538101851013054

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيصنكور صاحب عدي نهله111539101852108022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيدرجال احمد شهاب احمد111540161851357021
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمود فوزي زهير زينة111541121852089020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجدوع خميس عبدالكريم حسين111542131851030022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيثجيل شلش جليل كرار111543141851047076

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمظلوم حيدر علي حسين111544141851025011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطاهر حميد محسن ضحى111545141852110024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمراد محمد جاسم هدى111546131852078017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم ثابت احسان الهدى نور111547141852145031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علوان فالح ايه111548141852095002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيريحان حميد عباس محمد111549121851005044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد خضير حيدر علياء111550111852104009

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصحن قاسم نبيل نور111551151752042030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيحسين محمد جاسم قاسم111552121851007070

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيصادق ابراهيم خليل الهدى نور111553211852145025

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد رشيد طارق زياد111554151851015028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود رضا خضر نبأ111555131852111030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم كاظم خضر هللا عبد111556141851179008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالدين حسام سليمان عمر طه111557131851031039

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالحسن عباس محمد سجاد111558131851003029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعالوي الحسين عبد علي ضرغام111559281851151286

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهذال جهيد كريم احمد111560141851008005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخزعل رديف سالم علي111561141851015021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيظاهر االمير عبد ماجد حسين111562131851031023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد كريم علي طيبه111563111852089030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاشور عبد نجم الحسن111564141851020016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي عباس اسعد محمد111565111851058099

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد عواد احمد ايهاب111566111851156016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرختطبيقيجلوب احمد شهاب ايمان111567111852081003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهاوي خضير نعمت علي111568151751018035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالحميد عبد نيازي انور بسام111569121851040001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيخلف محسن هاشم مجتبى111570121851007077

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف الحسن عبد محمد مؤمل111571141751056013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيحسين صادق جعفر آمنه111572211852139003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود رحيم ضياء افنان111573101852116003

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيسالم حسن عبيس رقية111574231852126018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرزاق بدر مثنى ساره111575131852118046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حمود كاظم هاجر111576131852109023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلوش كاظم حسن مريم111577121852107051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيمحمد كريم عادل علي111578261851201090

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد محمد قصيد محمد111579111851016092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحسن عبد عقيل فرح111580111852109042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبد الجبار عبد كريم زهراء111581141852134019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصادق سعيد احسان سهاد111582151852050024

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسندال موسى عمران بتول111583151822055009

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبينفاوه محمد ياسين هاجر111584141822072090
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التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيحنون محمد أحمد علي111585121821032074

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين شاكر ياسين نهاد111586111822074050

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيرسن كاطع حسن احمد111587141821400006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيحنون محمد أحمد العابدين زين111588121821032051

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمود خالد علي شهد111589151822054075

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبياالمير عبد مالك موفق الهدى بنت111590141822077012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيالهادي عبد جليل حيدر حسين111591101821027029

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيمرهج محمد احمد ميسم111592111822105060

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيالصاحب عبد عدنان علي رغده111593111822100012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيهللا عبد العزيز عبد متعب قصيبه111594211821023053

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان عباس عالء زينب111595141822115048

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيلفته ناظم حيدر رقيه111596121822110022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبياحديب دعير جليل عذراء111597151822058065

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي خالد مؤيد بان111598121822102010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي جبار محمد روان111599131822100023

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي حسين صالح صابرين111600121822090032

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيديوان ناصر علي صفا111601111822076082

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسن محمد علي111602131821034077

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حاتم عقيل زهراء111603141822079052

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن فاضل عادل عمر111604141821004045

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبينجم صبحي لؤي نبأ111605101822084024

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشغيت كنبر رعد منتظر111606151821007209

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعثمان كامل مهلب وديان111607131822091121

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد هللا عبد كريم حسين111608131821006025

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيداود جواد نصر صهيب111609131821003032

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمحمد غني علي امير111610111821180031

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيشفي علي عبد خالد فاطمه111611141822095069

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيحميد محيسن جبار ايناس111612101822079002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0المختلطة هوازن ثانويةالثالثة الكرخادبيكاظم كريم محمد سجاد111613121821176019

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيمهاوي محسن جاسب مؤمل111614111821007067

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد المحسن عبد مصطفى نبأ111615141822135045

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيصنيار محسن كاظم جواد111616261821015015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعسكر ياسين جاسم علي111617151821017059

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيصكر عبد عادل ميثم111618151821017114

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيأحمد جاسم نامس سالي111619141822151009

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيفيصل شناوه غالب محمد111620131821042077

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعزيز الزهره عبد احمد مرام111621141822071052

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيشنون عداي ابراهيم محمد111622131821019036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان عدنان قحطان مصطفى111623101821015068

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيفلحي حسين علي حسن111624141821026020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم درويش ستار زهراء111625141822099038

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم طالب علي111626141821026078

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيخميس اسماعيل قصي مريم111627141822079102

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعيسى عليوي اللطيف عبد عباس111628151821018060
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التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيحيال علي جاسم كرار111629141721037236

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسعيد حميد احمد نبأ111630111822109103

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان الزهره عبد الزم بنين111631111822117002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيجواد كريم أحمد علي111632111821203122

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته جبر احمد ابراهيم111633131821013001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيفهد كريم ثائر حسين111634141721036014

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيفريح رسمي اياد احالم111635131822283001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين صالح عدنان يقين111636141822071071

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيجاسم محمد ثامر مريم111637141822077050

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحيميد ردام طالب مصطفى111638141821019134

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0الخارجيونالثالثة الكرخادبيكريم كامل طالل رائد111639121821400027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته قاسم علي حيدر111640131821045047

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن جبار شعبان فاطمه111641121822093027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبينوماس فيصل وليد طاهر111642121821032061

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيحسن سالم ثامر حنين111643101822093001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيجاسم حمادي علوان سجاد111644111821022027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جاسم حيدر علي111645121821003058

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيعوده هللا عبد محمد جاسم111646131821045023

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبينزهت سعيد سامح سزار سماح111647131822073078

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبياشغيث الحسين عبد سعد حوراء111648111822116008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةادبيخطار الكريم عبد عادل حوراء111649131822123008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياسماعيل هللا نصر الدين عالء آمنه111650131822073002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةادبيخماس اسماعيل اسامه صفا111651141822118003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيغناوى روضان جميل زينب111652151822045063

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيجسام فرحان الرزاق عبد شهد111653141822093054

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيحسن جبوري صالح ود111654111822070093

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيليلو سعدون كريم زهراء111655151822046029

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيمعيوف عبد طعمه رسل111656141822077022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين ناصر محمد نصرت111657101821015073

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد كاظم وليد حوراء111658111822076034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم عزيز عباس عزيز111659111821002034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيتوفيق عزيز رضا زينب111660211822130007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن ساجت حسين احمد111661121821018004

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيشبيب رسول محمد رفل111662211822123007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرمضان علي احمد علي111663151821004038

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم عبد محمد علي111664101821203058

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيعجيمي نوري احمد زهراء111665111822089022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيفليح كاطع حسين حيدر111666141821009020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم فرحان حسين روى111667141822099033

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيأموجر محمد احمد سجاد111668141821037141

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيطه حسين طه رسل111669121822104011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد عليوي ماجد مالك111670141822093075

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم حسين علي الهدى نور111671131822103068

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين مسلم وسام آمنه111672131822104002
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التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعزيز محمد باسم مريم111673151822056066

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين مصلح هادي ياسر111674141821004063

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبياللطيف عبد حسان دريد مروان111675131821009112

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيفلحي هللا عبد علي حوراء111676141822081017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمزبان الرضا عبد حسين هال111677151822054122

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد قاسم فاطمة111678111822109085

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيكعود ابراهيم كريم فرقان111679111822071095

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالجبار عبد احمد خالد مريم111680141852117007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيجارهللا فالح عبدالعباس مجتبى111681261851011058

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحميد عبد هالل الدين بدر حليمة111682141852079011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد عقيل مسلم محمد111683271851036078

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيسرهيد عبد مجيد مروه111684111852065044

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير حسين طالب نجالء111685101852110073

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد كاظم حميد االء111686141852066006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل احمد كرجي امنه111687101852103003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان رحم جبر كرار111688141851030019

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمولى كاظم جواد ابتهال111689151852048001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد رزاق قصي زهراء111690111852079005

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيخليل جالب فرحان أمير111691251851010012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم محمد جاسم مروة111692111852109043

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبيد دغيوي صباح حسين111693131851008016

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود احمد علي موج111694141852100036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءتطبيقيالنبي عبد دنيف احمد علي الحسن ابو111695271851003003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهزاع غني هادي زهراء111696131852093027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيباشخ قاسم صاحب ايه111697131852086002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحميد حسن حمزه ايات111698271852063015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم سكران يعرب زينب111699131852093036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرختطبيقيرووف الدين عالء ازاد احمد111700101851039001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان داود رائد بركه111701141852095004

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلوم حمودي علي رفل111702131852101012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين االهلية المهندسين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجدران محمد حسين اكبر علي111703141851181006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيعمران حسين سلمان يوسف111704101751006079

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود حميد رشاد حوراء111705141852107006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن امين باسل حسين111706131851031020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيطعيمة محسن فالح مصطفى111707151851071212

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعيسى طه محمد حسين111708261851009020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين السدة اعداديةبابلتطبيقيفرج فؤاد فارس فهد111709231851016029

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسرور عبدالرزاق صالح بهاءالدين111710131851009009

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن فالح قيس عمر111711111851007033

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرضا بير حسين طالب علي محمد111712141851005048

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيكاظم الجبار عبد باسم ارشد111713211851004008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن اسماعيل خالد زهراء111714141852108010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيسكران محمد قاسم ازل111715101852101003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفتطبيقيجبر شلتاغ خضير عالء111716251851010056

2889 من 2539 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيياس كريم احمد رقيه111717261852110009

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي عبداللطيف غانم ضحى111718131852100015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد محمود شكر زهراء111719111852105015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلوان ناصر مهند محمد111720141851048046

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيفوزي الدين صالح ثائر محمد111721111851041017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي ناجي وليد فرح111722111852065042

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين األهلية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيكمين فيصل الحسن عبد فيصل111723101851034008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيمحمد حسن جابر فاطمه111724231852095015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود مصطفى رائد آيات111725161852272002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين صدام احمد نرجس111726141852149012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد محمود محمد طف111727111852108026

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشبيل حاجم رحيم علي111728151851010035

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعاصي حسين محمد مجتبى111729151851071169

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم الصاحب عبد حيدر احمد111730121851032004

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينصيف احمد كاظم زهراء111731141852135010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشنون صالح هشام علي111732131851007017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد داود جذالن بالل111733131851003014

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد محمد سمير محمد111734141851170028

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين مهدي اكرم طيبة111735141852105011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيلفتة جاسب فاضل كميل111736111751008033

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيطعمة فعل قاسم مهى111737111852108038

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقياسماعيل حسن غالب علي111738151851006032

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبنا علي شاكه محمود علي111739151851015051

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيخضير شاكر محمد نغم111740101852116022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود شكر عماد استبرق111741111852066001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبر عبدالزهره علي شهد111742131852118050

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر هادي مؤيد امنه111743141852111004

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيدراج سلمان عبدهللا شمس111744131852117046

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود سلمان وسام الحسين111745131851031008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل فهد احمد فهد111746141851021070

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير حمودي احمد أبابكر111747111851018001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر سالم حسين سجى111748141852140036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيذكر جابر علي رقيه111749131852106012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن هللا عبد اياد العزيز عبد111750111851021057

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين ياسين محمد ياسين111751111851013051

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد عبد نجم زهراء111752111852217023

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحميد جوحي ستار امين111753141851017022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيهليل فارس كريم الزهراء فاطمة111754151852061003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمصلط محمد اسعد فاطمة111755131852096019

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد شنته هشام علي111756141851064012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقياعبيد عاشور زيدان علي111757151851009034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان حسن وئام محمود111758111851021112

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيحافظ كشكول سالم علي111759121851007057

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن غني اللطيف عبد علي111760121851025056
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيزيدان ابراهيم جليل زينه111761141752096010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0المختلطة البدر ثانويةقار ذيتطبيقيخليف كريم حكيم فاطمة111762221852216012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد صالح فراس كرار111763141851030021

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمثنى بداي ماجد ضياء111764141851203034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمخرب جبر ماجد رسل111765141852133010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان عباس محمود رونق111766111852075018

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيحبش عون عبد عادل طيبه111767261852110019

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين النظامية ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود طارق زياد أنس111768141851002001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجبر علوان صباح والء111769151852056030

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيبارود راضي قاسم نور111770121852107060

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيالجبار عبد العزيز عبد حامد اسماء111771101852116002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيثاجب رحيم خضر رانيه111772141752096007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرختطبيقيمصطفى الجبار عبد مصطفى المهيمن عبد111773111851033015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيحمد كاظم جواد نائل111774111851022029

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياالمير عبد علي عبد عالء زهراء111775141852085003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد حبيب رياض الفقار ذو111776111851051004

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيمالح كناوي جمال ياسر111777111851011076

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم عامر رفل111778111852075016

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عبود حسين علي111779131851008034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقينجيرس زويد حسين زهراء111780121852094018

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيكاظم الرضا عبد محمد تبارك111781211852113003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان داود حيدر احمد111782101851026010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج صادق فرج مصطفى111783101851006027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي كامل ايهاب رقيه111784131852092017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن عباس حسين احمد111785141851201007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشنته هاشم رياض طيبه111786131752078008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيمهدي عبد زهير هللا عبد111787111851008032

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيالرحيم عبد الغفور عبد وعد احمد111788111851008008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد حمدان عودة مهيمن111789161751316006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينامدار امان امير ايمن111790151851017007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعصمان جاسم رحيم فاطمه111791151852050034

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيياسين كريم قاسم فاطمه111792151852047039

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسعد صاحب رعد مصطفى111793151851001068

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيعودة حسين بهاء زهراء111794101852117010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيجمال زهير محمد علي محمد111795101851016047

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل محمد ياسر منار111796101852076015

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الرجيبة اعداديةكربالءتطبيقيفهد صالح نعمه محمد111797271851020070

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيمري شتيوي مزيعل عقيل111798221851310097

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشاوي عبدالجليل رياض مريم111799131852096022

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجياد عبدالنبي محي امجد111800131851045005

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن محمد فراس كرم111801141851183018

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيزيدان عباس محمود ايه111802111852074006

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد هللا عبد عامر هند111803111852110063

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلطان الهادي عبد االمير عبد آيه111804111852112001

2889 من 2541 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمطر حسين ازهر زهراء111805141852071005

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد غانم رحيم حسين111806101851015019

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءتطبيقيمحمد جعفر رياض حوراء111807271752052028

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجبر مهدي صالح الزهراء111808121752105003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح مهدي حارث ود111809131852111036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمكطوف واصي كاظم مصطفى111810131851012143

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود شاكر قيس امينه111811131852073008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهادي علي حسين رتاج111812141852106008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن حمزة صالح علي111813141851201173

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي الياس ماجد سجاد111814141851209033

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم خليل موفق مصطفى111815101851020142

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيمهدي عبدالمجيد حميد عالء111816261851028043

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيجاسم حسن محمد احمد زهراء111817241852108017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيشنان حسين عالء علي محمد111818111851210086

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيداود عاصم حارث ابراهيم111819131851020001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية الكرادة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود جاسم وسام زهراء111820141852150011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرختطبيقيدرجال سعدون احمد حارث111821101851036003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجدوع اموري عدنان زهراء111822121852114017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيمحمود الجبار عبد زيد زهراء111823211852103012

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيعباس عبد عزيز حسنين111824291851151058

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عبيد رشيد علي111825141751011027

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبدالرزاق نعمه الئق طيبة111826101752092009

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيالزم خضير الرضا عبد امير111827221851261002

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس سعيد محمد عماد موج111828141852067030

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيحسن هللا عبد نجم هللا عبد111829191851114008

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن الكاظم عبد فالح علي111830141851023076

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفليح مطلك حسن رسول111831141851036018

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0المسائية الشرقاط ثانويةالدين صالحتطبيقيعزاوي محمود محمد علي111832181851339011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المسعودي ثانويةبابلتطبيقيحسون نعمه جاسم زينب111833231852095007

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيمهدي عطية حسن محمد111834231851256037

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد محمود احمد ماجده111835111852074030

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي كريم ستار علي111836111851016065

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبو محمد باسم عمر111837101851026089

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريم كامل عصام علي111838141851018070

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهاشم ناصر عادل محمد111839141851023097

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعويز جعفر محمد ايمان111840141852135003

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد رؤوف اكرم محمد111841101851014086

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحبيب كاظم جواد طموح111842141852067022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة683.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيحمدان جبير جمال حازم111843191841110006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة681.8للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح ابراهيم محمد ابراهيم111844131841010003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة681.7زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين رزوقي علي باقر محمد111845141841010068

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة681.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين هشام محمد111846141841007077

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي  تقىي فاضل امينه111847131842070018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيحسين عزيز رعد تبارك111848221842203024
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد محمد حسين هللا عبد111849111841005034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوادي عبود محمد ايات111850131842283007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيالحسن عبد صالح علي صفا111851221842141106

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيفليح كريم حاتم استبرق111852241842112001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيخويف دريول سمير ايمان111853241842112004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيجواد محمد االمير عبد صالح مجتبى111854271841005223

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيحمزه سلمان جاسم تبارك111855231842094012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح رجب خالص مصطفى111856101841020164

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد حنون حسين زهراء111857211842102020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيحميد عطيه فاضل سحر111858211842109041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبدهللا جاسم محمد احمد111859261841011009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرهيف ثجيل حامد مصطفى111860121841026124

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيحميد كاظم محمود رفل111861211842135035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحسن محمد ضياء زينب111862151842045029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد حسن ليث ريم111863131842108025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصبيح سالم احمد شهد111864141842094102

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.3للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهاشم حسن رضا صادق111865141841007045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشده جبر حسين زينب111866141842086096

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدفتر عبدالرزاق الدين حسام محمد111867131841005042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةكركوكاحيائيسلطان محمد جاسم هللا عبد111868201841005029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشكير عليوي عماد مصطفى111869141841010080

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيسن حيال علي محمد111870141841170045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشابا سعيد ايوب ليفيرا111871141842072103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمراد فالح مراد سميه111872131842117096

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى احمد وائل رند111873131842100031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيبكال جبر كاظم منال111874221842175162

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيياسين سعدون رياض اية111875221842204024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيفضيح محمد جاسم حيدر111876221841372006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيبادي ابراهيم عتيق زهراء111877271842058136

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالمحسن عبد فاضل هادي فاطمه111878231842087211

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0المختلطة الضحى ثانويةبابلاحيائينجيب محسن غانم حسن111879231841218003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيجياد عطيه حاتم مصطفى111880271841010123

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعبيد دهيرب حسين محمد111881261841038083

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيصخي جعفر علي رحمه111882261842098010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيزعيل حسن ايمن ميان111883261842108100

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيموزان بدوح جمال انفال111884261842086009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيحبيني كاظم منعم عباس111885261841009060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي ابراهيم حميد مصطفى111886101841003033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحميد حسين علي محمد حسين111887241841001084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائياحمد ستار حيدر حور111888251842062161

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسين احمد علي اسماء111889211842139012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيسلمان حسين االمير عبد زهراء111890211842134031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائياسماعيل خليل ابراهيم غصون111891211842151027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعيدي حمود محمد افنان111892111842076006
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد صالح محمد باسم همسة111893111842066069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحسن والي كريم سجاد111894221841019076

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيبشير خلف خليل ابراهيم111895221841095001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.8للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيسلمان احمد قحطان زهراء111896211842143038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.6المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيحمزة مكي رائد محمد111897241841041053

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس خالد وليد مهند111898101841002092

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد غازي محمد زهراء111899121842109054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد فخري احمد داليا111900131842070060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيغافل حسين جمال حوراء111901141842145031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيالكريم عبد منصور عدي طيبه111902191842196060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد فرج خلف مهند111903191841020056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيكاظم علي عبد االمير عبد ماهر111904231841256054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعبيد حميد علي نور111905231842117146

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيمصطفى محمد دحام دانيا111906171842232101

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعباس حمود سعيد طيبه111907101842223057

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيمخيلف الرزاق عبد منذر اثير111908211841031001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيجعاز صالح مزهر سجاد111909261841001072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمود حسين ادهم نور111910151842047139

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعون عبد حبوشي عدنان محمد111911111841008036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد سرحان ذيب شيماء111912111842075036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير ياس هللا خير أزهار111913111842072001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسر اسماعيل حسين دان111914141842103010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيحماد علي مجيد بتول111915191842217029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيحداوي محمد باسم مريم111916111842105074

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيسعد باقر ضرار رسل111917181842176035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيسليمان كنوش عدنان آيه111918191842141001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.9المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيضاحي احمد عمار الرا111919131842108053

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد شهاب عماد حمزة111920131841020024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد سلمان وليد نور111921141842112078

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصالح جاسب رشيد محمد111922191841009170

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبراك سالم عبدالحميد محمد111923131841022112

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنباراحيائيثامر عناد فالح الباسط عبد111924191841348030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيصالح هللا عبد عامر قسمه111925191842370113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا الدين نجم وجدان يمامه111926131842117190

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيخصاف رزاق طالب محمد111927221841216013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيفليح كامل مهدي علي111928221841098087

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبيد عنبر خلف حسن111929221841002045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة العربي الخليج ثانويةبابلاحيائيعواد الكاظم عبد رائد حيدر111930231841166007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيفياض عبيد عامر نورس111931231842115123

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيجوده عوده عماد علي111932241841041033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيمنصور علوان حاتم اكرم111933261841003012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمود محمد قاسم سجى111934101842137048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيجمعه محمد ماجد طارق111935101841013055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيياسين داغر وائل زيد111936101841022013
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيسهيل محمد فارس أمجد111937211841014010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائياسود كريم خليل السالم عبد111938111841156032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليل صادق جعفر رانيه111939111842068026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمودي مولود السالم عبد االء111940111842114006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد حفظي علي زهراء111941111842080046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية الثالثة الرصافي ثانويةاالنباراحيائيمحمد حياد كمال هبه111942191842140050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم العظيم عبد قتيبة تمني111943141842105007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحافظ عبدالخالق فارس منار111944131842128001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعكيب زاير سعدون طالب الهدى نور111945141842110154

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المركزية كركوك اعداديةكركوكاحيائيشكر تحسين حسن حسين111946201841001050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعاشور شعيبث جميل ميثم111947221841310130

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم محمد هاشم محمد111948141841047131

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعلي عبد حسين علي رؤى111949221842141050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي حمزه احمد رانيه111950251842062191

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيكاظم ماجد اركان الهادي علي111951261841038060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعوفي مريح حسن سجاد111952261841201075

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيصالح كريم زيد محسد111953211841023025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيحسن حسين عباس ثناء111954211842150006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االمل ثانويةاربيلاحيائيمحمد جاسم محمد زهراء111955311842049013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيباقر محمد محمود كرار111956221841372012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرضا محمد معطي علي زينب111957141842094082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيكاظم حنون حسيب طيبه111958221842168022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسكران اسماعيل محسن فدى111959131842100070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيصالح خليف فاخر هدير111960221842207022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيهللا حمد حلو ناطق احمد111961191841007024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد الواحد عبد جالل الرضا عبد111962151841004027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيزغير عبود نجم آيات111963281842059007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيفليح الرزاق عبد وائل فدك111964261842132085

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيحماده ابراهيم ثامر هبه111965211842291136

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيجاسم حسين حمود فاطمه111966261842074064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات التعايش  ثانويةاربيلاحيائيشهاب جمعه هللا سعد ذكرى111967311842054033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيسرحان هندي خالد انفال111968101842086020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد احمد مرتضى111969141841011116

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم محمد مجتبى111970231841005132

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.8للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن سامي امير مريم111971121842086042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين علي عبد احسان روز111972141842094055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.2للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشريف محمود عثمان هللا عبد111973131841020038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود كمال مصطفى جمال ياسر111974111841024035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيخليف بناوي كامل جالل111975261841022024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي غانم نوفل احمد111976101841017007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيمزبان غافل كريم علي111977261841005065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلاحيائيعلي احمد رياض محمود111978311841063016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم الهادي عبد محمد االء111979271842060020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحاتم كاظم احمد كرار111980181841141075
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيشاكر ريسان رياض مرتجى111981221841058061

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيجابر معيون عباس فدك111982261842126045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.4للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد فرمان عباس اوس111983141841007022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائينجم علي رزاق الوهاب عبد111984231841178019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكاظم عبد عادل نورس111985271842060223

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيباني محمد عايد ابتهال111986231842098001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين محمد اسحاق111987231841051006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيسعيد كريم حسين زهراء111988111842126021

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحميد رشيد الستار عبد والء111989101842084032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيكريم محي محمد كرار111990241841053016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيناجي فائق غزوان مروة111991211842116033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينعمة مطشر خلف علي111992151841001048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد ناظم نبيل مروة111993111842101037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين صاحي منعم علي111994111841009022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياسعد نافع مثنى احمد111995191841009024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيخفي شبوط خالد وليد111996261841017069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائينجم بدر عامر انفال111997141842094022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشوح جبار ستار استبرق111998111842068004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمشعان عبد صالح تبارك111999191842189036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي كاظم محمد القادر عبد112000141841021069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهزاع ابراهيم حافظ سارة112001131842094041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم الحسين عبد مفيد محمد112002141841021139

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائياحمد صالح المنعم عبد احمد112003201841051002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم خالد علي112004131841258031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمطر بديوي الكريم عبد ايهاب112005221841076015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائياالمير عبد حمود غانم ايالف112006271842055027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحبيني محسن يوسف يسر112007271842060234

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائينادوس محمد جابر ولي112008271841036107

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيعبد عجيل شمران رغد112009261842090016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعلي سلمان عدنان عبير112010241842220382

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد فاضل حميد انمار112011101841055008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيهندي صافي المحسن عبد زهراء112012241842124072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيعلي عزيز علي جالل112013211841282013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان موفق اسامه يوسف112014101841013167

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعلي حلواص الحسين عبد زينب112015261842074046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيكاظم قاسم صادق الهدى نور112016261842132095

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيطلب حاتم ستار رسل112017291842085051

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمسعود محمد احمد تبارك112018211842090027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينابت صدام كاظم كميل112019151841008027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيمهدي محمد مهدي محمد112020221841036172

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعبيد الهادي عبد أحمد علي112021221841019094

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيثويني حميد أمين آيه112022141842094005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.7للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل سلمان احمد اسراء112023131842070004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمودي جاسم رياض صفا112024141842094107
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائياألمير عبد عباس حيدر يقين112025271842101035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيطالل حسين علي ناصر112026221841098137

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائياالمير عبد حامد احمد الحسين112027231841009011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيالسادة عبد حنون طالب فرقان112028241842119160

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد رحيم حسين علي112029271841011042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيمحمد مجيد الرزاق عبد عباس112030261841044022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيفرج جبر محسن مآب112031261842108091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيبكر محمد طارق محمد112032211741009113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المشرح اعداديةميساناحيائيعالوي الحسين عبد علي مرتضى112033281841018025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيصبر مالح نصير زينب112034261842074048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمحمد حسن سعد الفقار ذو112035211841014028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيخليل ذياب غانم الحسن112036211841010012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحلو الواحد عبد وليد حوراء112037121842094054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائينجم معين رياض الهدى نور112038121842107214

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرشيد هللا عبد عالء مرتضى112039121841030164

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمهدي صالح نكتل اثير112040211842140003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمحمد ناصر نور عبد جعفر112041251841045018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيالرحمن عبد الدين نور محمد جنات112042211842092013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم الرضا عبد بتول112043211842139027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيمحمد فاضل علي سارة112044211842100038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيباقر هادي حسن احمد112045131841010006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجميل عباس فاضل ابراهيم112046131841031001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسومه محيسن محمد مصطفى112047141841028088

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيعبد فلك رحيم باقر112048241841008014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.9للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيغزاي عزيز حيدر حسن112049241841048004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.2للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيهاشم نعمه خالد عال112050271842160157

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم جواد كاظم صفا112051131842092028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيناصر عليوي محسن منتظر112052271841024066

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المدائن ثانويةكربالءاحيائيرشيد حنتوش حسين ايات112053271842089003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائينصار الكريم عبد نصار نبأ112054221842417019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحذية علي صبيح محمد112055221841365042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيالعابدين زين حسين محسن علي112056271841005195

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد علي عبد عباس عقيل112057271841002113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات القوارير ثانويةكربالءاحيائيمهدي جبر مهدي رسل112058271842081025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيجودة جبر صباح الدين سيف112059231841205010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جواد سعد مصطفى112060241841003198

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عباس بشار الصمد عبد112061241841015049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائييوسف طالب علي طالب112062231841025015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيفرهود فرحان مهند علي112063231841005116

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيثامر عاصي طالب مريم112064261842108096

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيجبر كناد فالح مزاحم112065261841003160

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيشناوه فرج فالح زهراء112066261842078025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جسام قيصر جيهان112067101842079009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيحمادي يحيى هللا عبد زينب112068261842074047
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيهللا عبد حسن بشير االء112069261842104008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيفاضل عبد معد مريم112070101842110055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيرؤوف علي حميد الكاظم عبد112071251841045044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائينعمان هادي بالسم مالك112072111842081038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات األهلية الصحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرعون كاظم حيدر ايه112073111842096006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيعباس محمد فرحان سجاد112074211841042009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيحسن رحيل جابر تحسين112075291841005020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم خليل احمد بارق112076111841018028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيسحل محمد هاشم غفران112077131842224008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيجار حسين ثامر ابراهيم112078181841062002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنباراحيائيجسام غني هيثم احمد112079191841114009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن رزوقي عمار فاتن112080111842073058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجياد شدهان سعد حيدر112081131841037027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد فاضل عقيل زهراء112082141842070049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيناصر خضير احمد زهراء112083221842125064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنباراحيائيصالح عبيد خالد الدين تاج112084191841010008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح نعيم طالب سجاد112085131841002019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعوده غياض حسن زينب112086221842175087

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيعبيد عوده كاظم احمد112087221841031007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيمسلم صالح احمد منتظر112088221841023099

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيفجر محيل رشيد مصطفى112089221841030040

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيعلي رحمه صادق الهدى نور112090281842074047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيعلي حسين علي حسين112091241841065005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيغالي عزيز مالح آيه112092261842108013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيامير حسين علي عبد يقين112093261842080095

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيحمود عباس هيثم مصطفى112094211841015010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيمزبان محمود ناظم سجاد112095211841007024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحطاب حسن محمود علي112096151841022009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيحسين عناد جاسم مهند112097291841007225

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد جاسم حميد ايه112098111842067020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيجاسب جبر قاسم سعد112099221841261007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي هادي زهراء112100131842121056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن حسين علي عال112101131842121098

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم اسماعيل عقيل زهراء112102141842103016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعلي محمد الجليل عبد زينب112103221842323196

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجبر غياض حسن منتظر112104221841076101

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيعباس محمد هادي حسين112105271841034017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيشريف عبداالمير فاضل العابدين زين112106131841010044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي كاظم عباس نور112107241842114266

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعلي الكريم عبد بدري زينب112108161842152103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيهادي علي حميد حسن112109271841007016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيجياد علي كاظم زبيده112110231842093038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائياالمير عبد الستار عبد زيد أساور112111281842052001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيشهد مجهول كريم العابدين زين112112241841009034
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيالحسن عبد صبح مثنى براء112113261842120030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائينجيب الحسين عبد عالء محمد112114211841002081

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيحتيت محمود شاكر أيسر112115211841007003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعباس خليفه محمد علي112116261841003119

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطه صالح مهدي علي112117121841014025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيايوب علي احمد طيبة112118111842067073

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشفي حميد أزاد ايه112119151842054010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم لفته حبيب سجاد112120151841005052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود شاكر احمد علي112121111841037052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيعباس شاكر ابراهيم خليل112122291841016018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمنصور عامر مجيد عقيل112123221841028042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكاظم محمد باسم تبارك112124221842135025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعلي حسين وجيه اديان112125221842323183

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيبندر حمود علي فاطمة112126221842135111

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االزدهار ثانويةكركوكاحيائيكاظم جواد احمد لبنى112127201842118129

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيجبر طارش عقيل نعمت112128221842103140

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيمهدي صالح فوزي لمياء112129271842055174

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات رمله السيدة ثانويةبابلاحيائيموسى غالب مهدي اماني112130231842152002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيلفته جواد ستار محمد112131221841098110

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيجاسم كاظم سعيد اسامه112132221841033011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيالرضا عبد جاسم عدنان جاسم112133241841207052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحمزه حسن كاظم بنين112134231842119041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةالديوانيةاحيائيخضر حميد حسين اسراء112135241842144002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءاحيائيجرجيس زكر حازم علي112136271841008042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيوزير فرحان خليل الصادق محمد112137241841008098

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيشعاع حسين علي فاطمه112138261842075049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيخزعل كاظم محسن مهند112139261841163015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعبيس عيس احمد حسين112140231841020063

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىاحيائيسلمان خلف سلمان احمد112141211841223001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيحيدر سلمان نادر فاطمة112142211842102053

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد رحيم الكريم عبد ريم112143101842117046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيصبر ناصر فالح يقين112144261842110033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطه ياسين ماجد زمن112145251842062248

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشريف عاجل امير ديانا112146121842098028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيبني حسين الكريم عبد محمد112147121841030142

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجالي عبود رحيم طيبه112148151842046113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهبش النبي عبد ستار شهد112149151842050052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخلف ميري حسام بنين112150251842062094

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيعبود الصي الكاظم عبد علي112151291841016036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيوهيب شبوط نجم منار112152111842073078

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهاشم عباس محمد هاجر112153111842084141

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود كركز جابر الستار عبد112154111841156031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.6المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيالسالم عبد هاشم سعد مريم112155101842078110

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.3للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيطه حسين حمزة علي112156211841020048
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعاصي ضايع هللا عبد احمد112157141841179003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد خضير وئام مصطفى112158221841093085

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائينعمه رسول ميثم عمار112159271841014120

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمد نزار عدي لندا112160131842080033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي منفي محمد عبدهللا112161131841010071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيجابر حيار زامل احمد112162221841365006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيعباس خضير عباس نور112163271842059095

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين محفوظ حسين اعداديةكربالءاحيائيجاسم االمير عبد جالل حيدر112164271841027016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسن علي هاشم الهدى نور112165231842271287

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية الثقة ثانويةالديوانيةاحيائيحسين كاظم محمد سجى112166241842081032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيحمزه محمد حسن مفلح112167231841005169

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيضميد علي حسين زهراء112168261842078024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيكشاش فرحان عدنان اياد112169241841016010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الرافدين ثانويةالديوانيةاحيائيعباس مالك جميل امير112170241841034001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيجاسم شعيب العظيم عبد استبرق112171261842104004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيتومان محسن نعمان زهراء112172251842100338

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر علوان علك مصطفى112173121841026129

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيعباس المهدي عبد يوسف مختار112174251841200080

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيحسين مصلح محمد زهور112175211842125011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيجبار صاحب صالح مرتضى112176251841150367

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيهادي كريم باسم صادق112177251841045037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيسلمان حبس قابل مصطفى112178251841052034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائياحمد محسن علي حسنين112179251841001072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسالم حوشى عبد ريام112180141842070039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسين محمد هاني رغد112181141842072042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد مسك احمد صيب112182141842094111

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.1للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين حميد مطاع شمس112183141842129035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمدعلي عبد علي حسين112184131841012045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلي خليل مرتضى ميامين112185271842160204

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيمرزه هاشم علي الزهراء فاطمه112186231842125060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمانع محمد كريم حسين112187221841098029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبار حسن اياد زينب112188131842126024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعالوي محمد نبات مصطفى112189231841251223

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيرحيمه مزبان سالم زهراء112190261842250173

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيعلوان محمد باسم زهراء112191231842081027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي صالح حسن ابتهاج112192251841031012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الطبرسي ثانويةبابلاحيائيعذاب بردان جميل سجاد112193231841041010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيصفوك يحيى زهير احمد112194231841067004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيموسى هويش لفته زهراء112195261842075028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيكاظم علي حسين حوراء112196241842117025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيناصر طاهر هادي شهد112197211842046019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائينادر عيسى عباس هيا112198261842102125

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان علي عبد حسين زهراء112199251842062267

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي حسين محمد زهراء112200251842100327
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محسن ضياء محمد زينب112201101842115082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيفرحان منعثر بشار علي112202261841003097

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةالنجفاحيائيمطلق هادي عباس اديان112203251842057003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيهللا جار نعمه موسى علي112204251741008123

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير كاظم حسين براء112205141842072016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيهاشم ساجد سالم طيبه112206221842135099

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الفاضالت اعداديةالديوانيةاحيائيعلوص عبد محسن رسل112207241842139040

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.2للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهنا حاجم احمد حنين112208101842115038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيشلب هادي زهير نوال112209111842121055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيفياض عجيل احمد مروان112210191841066123

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمكي فاخر حسين مجتبى112211271841014142

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبد داود عباس محمد112212271841005247

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعزيز عطوان حسين فاطمه112213221842168024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيمحمد نايف احمد هبه112214231842142196

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيمحمد عاتي علي محمد112215271841019068

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيحمود رزاق قاسم زهراء112216271842058140

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيراهي علي فاضل علي112217221841002159

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ميرس سعد علي112218241841207195

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد علي ثائر غزوان112219161841060091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعلوان عيسى علي حسين112220231841025010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين فلسطين اعداديةالديوانيةاحيائيحسين عزيز باسم علي112221241841013060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين النصر ثانويةالديوانيةاحيائيعبود شاكر صبري مصطفى112222241841064041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيسالم جبار جعفر محمد112223261841048028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعليوي حسين مسلم غدير112224251842062493

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيثامر عزيز شعالن سجاد112225251841046020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن نعيم فؤاد رؤى112226141842105009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين فالح محمد ريام112227141842086078

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعسكر محسن عباس سراء112228251842074047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد سالم سمير هبه112229111842104051

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيرهك صالح نجاح زينب112230221842170046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيخلف جدوع دفار اركان112231221841098007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات تكتم السيدة ثانويةكربالءاحيائيالزهره عبد العالي عبد محمد فاطمه112232271842097015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيعلي االمير عبد احمد زينب112233231842140023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيكريم زيد عبد حاكم ايات112234271842064015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعبدهللا حمزه طالب كوثر112235271842063136

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيجبار هديد عباس اسراء112236261842096009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان جاسم حر علي112237241841015055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيجبر شمخي رسول ابراهيم112238241841002002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جبر يحيى حيدر112239241841008045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائياللطيف عبد حاتم نسيم محمد112240211841029028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائي عبد محمود كريم حسين112241211841003036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين النعيم اعداديةواسطاحيائيمهنه محسن صباح كامل112242261841008022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيخضير جوده مسير احمد112243261841012012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيحميد مجيد وليد أسراء112244211842099001
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح فاخر ماجد منتظر112245151841004062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد العزيز عبد عمر هللا عبد112246111841018062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمهدي صالح الحليم عبد مناجاة112247251842084584

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليفه ناجي ماجد زهراء112248111842064027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةالنجفاحيائيحسن فليح أياد محمد112249251841042012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيشهيد نعمه عادل محمد112250251841045083

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجوده سوادي احمد مصطفى112251141841017122

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمودي الرزاق عبد خالد ياسين112252141841019103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.6المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحميد محمد حميد علي112253251841035058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.3المتميزات ثانويةميساناحيائياحمد موسى جعفر الزهراء فاطمة112254281842079024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيذياب شمس حسين حكم112255141841023013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبالسم جاسم فارس حسين112256141841027017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةكركوكاحيائيبحري علي حيدر موسى112257201841051019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسرسح مغير نزار محمد112258141841179032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن قاسم محمد حيدر112259141841013016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالقادر عبد حسين ابراهيم احمد112260141841182002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشلش الحسين عبد خالد ايه112261141842070011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحميدي عوده علوان مريم112262221842393099

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةاحيائيحمد مصلح كمال هاجر112263131842224013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينصيف عبدالرزاق عدي بيداء112264131842073015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجياد محسن راضي اسماء112265131842104006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للمتميزين الكرادة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكريم حكيم سمير الحكيم عبد112266141841046012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةكربالءاحيائيعدنان رحمان رياض يوسف112267271841153083

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعزت شاكر وميض نور112268271842160226

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيلفته كاطع عيسى احمد112269221841306023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيشوجه جاسم غازي زينب112270221842175094

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيسلمان هللا عبد سعد بنين112271231842115023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيمزيد الجليل عبد عماد بتول112272231842102005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد احمد رضا مريم112273231842123071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيجواد حسين عباس زينب112274231842143017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيفرحان غركان فرحان محمد112275221841031127

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحسين علي حسين عال112276271842060133

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجاسم فرحان حسين عال112277271842058201

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةاحيائيعليوي عباس هادي حسن112278241841151009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيسدخان علي فاروق محمد112279221841015028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد كاظم إسكندر مريم112280231842271257

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات السرور اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي فارس هبة112281241842085082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعباس جاسم حسن سجاد112282261841038046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيراضي برهان خليل أيمان112283261842107004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيكريم عتل فاضل منتظر112284261841038120

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائينجم سهيل حميد حسين112285231841008042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيمحمد خليل محمد حيدر112286211841226005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيفرحان عودة فرحان هللا عبد112287101841022026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعبود الكاظم عبد عماد حيدر112288281841006057
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيخضر اكرم سامي رباب112289211842104005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيرحمان سالم كاظم آن112290261842132002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيخضير كامل علي حسين112291261841007029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيمحمود علي حامد مصطفى112292211841052067

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحسن فليح محمد علي112293211841002072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي عامر حيدر112294121841043005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد ثامر اركان حنين112295121842082007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحسين ناصر نعمان ناصر112296211841005131

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائييونس حسن صالح وئام112297151842040131

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمطر مدلول كاظم رضوان112298251841122080

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشريف محمد محمود طه112299151841011047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفزيع سالم علي نهى112300151842046160

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيرضا حسن كريم فاطمه112301251842096243

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيشرهان جنيدي محمود هديل112302111842065113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيمهدي هادي محمد حوراء112303251842104004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبود احمد مظلوم ابتهال112304111842073002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر جميل عادل علي112305251841031467

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد ابراهيم حوراء112306111842126013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الرشاد ثانويةاالنباراحيائيرشيد حميد دحام محمد112307191841050013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعليوي الرحمن عبد الدين عالء ماري112308191842198059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.9للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيعلي كاظم فالح فاطمة112309231842096056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.8المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحسين امان ماجد الفقار ذو112310251841035032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.8للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان فاضل يوسف المختار112311101841026041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.2للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد رضا عدي حسين112312271841029018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبد سوادي زاهر حسن112313251841122044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعباس مدلول كامل زهراء112314251842070081

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي حميد نعمان زينب112315251842170182

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح علي محمد حسنين112316111841023011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائياحمد غريب محمد جاسم يقين112317211842178188

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالمثنىاحيائيعجل كريم عيدان حمود112318291841008008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهيل حسن عبيد مجبل112319111841054013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد راضي حسين حوراء112320111842077009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين حميد شاكر بشار112321111841021011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةكركوكاحيائيفرخه احمد امين محمد ارام112322201741304019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعطيه مالك ماجد زينب112323251842084365

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد الزهره عبد محمد ساره112324251842056042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهنا ثعبان ماجد العابدين زين112325251841031313

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيالمعبود عبد الحميد عبد باسم امنة112326111842124001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسن حمود باسم حسن112327221841058016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة علياوة ثانويةكركوكاحيائيعمر أحمد نعمه عدنان112328201841239023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيسعيد الغني عبد غانم منار112329191842189145

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمخرب فرحان الكاظم عبد حوراء112330141842078023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات االهليه الجواهري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرهيف جبر نعيمه دعاء112331141842147009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس جاسم مؤيد نادين112332141842103029
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلعيبي حنون جاسم كوثر112333141842073084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيساجت سلمان الجليل عبد تقى112334141842078019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائينعيمه كطفان فاضل سجاد112335141841049019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيسلطان الرزاق عبد حيدر زهراء112336221842105048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائياللطيف عبد حميد علي عبد سجاد112337181841006041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةالدين صالحاحيائينايف سالم مظهر المهيمن عبد112338181841089022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيجواد مهدي هشام زهراء112339181842236078

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي عمران علي زينه112340181842176065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبدير دويش رحيم فاطمه112341141842135037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر مهدي خيون مينا112342131842092047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفريح محمد فاضل زينب112343131842118115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين االحرار اعداديةاالنباراحيائيمحمود حمدان سامي سيف112344191841005010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسويف حسن محمد تحسين112345131841252011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد جبار عامر رقيه112346131842126018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحطاب فليح حويش االء112347131842094005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير علي رغد112348131842104022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةنينوىاحيائيداود هللا مال سليمان اخالص112349171842232023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيمهجهج خضير حسن علي112350271841035032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيعبود هاتف عباس علي112351271841035035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيجوده راضي موسى شهد112352231842134044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة الحسينية ثانويةبابلاحيائيفرعون حمزة غانم دنيا112353231842187003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيعافص متعب فخري كرار112354271841011062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيحسن وداعه حسين ميسم112355271842093050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيجبر عبيد علي محسن112356231841185011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبيد حمد الكريم عبد نجوان112357231842115115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائينده عواد جميل محمد112358241841071046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيصكبان عبيد كاظم سجاد112359241841039013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي عنون راضي روان112360241842120075

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائينايف حميد هادي حسن112361271841005054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيصالح علي الرزاق عبد سجاد112362271841001090

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيخليل ابراهيم صالح عباس112363271841009059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيحمزة عبيد كاظم زهراء112364231842093046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيكاظم كريم رسول مقتدى112365231841019121

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسين عبد حمزه مرتضى112366231841008160

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسن التاج عبد نجاح سناريا112367261842108070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمادي سالم محسن بدور112368101842119009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيدحام احمد كامل علي112369101841055037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحيال بشير ماجد حسين112370261841003032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد هللا عبد علي محمد112371241841039035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائياحمد الخالق عبد عماد بسام112372211841225009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحسين الحميد عبد بالل محمد112373211841272127

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيمحمد عوده حسين زهراء112374211842231014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين الغربي علي ثانويةميساناحيائيموزان فليح حسن مرتضى112375281841013024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعوده صخي حسن كوثر112376261842250111
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيشبيب شهاب خليل ضحى112377211842142015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيعسكر هللا عبد صالح غيداء112378211842142016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيهللا عبد خضير عامر علي112379261841159021

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيصخر قادر حسن بشير112380211841054015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيعبود سلمان حامد امير112381211841062009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمد عليوي اسماعيل هللا عبد112382211841005058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين البطوله ثانويةديالىاحيائيحسين حسن فاضل حسين112383211841067008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسن صفاء انعام112384251842062069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعلي حسين علي عباس112385261841002020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد ستار حيدر مينا112386111842110095

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيياسين طه فيصل غرام112387211842135068

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي محمد سعد ساره112388101842078070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.8للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليل سلمان احمد اسماء112389131842283005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعبد كاظم كامل حوراء112390261842086032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيكاظم عباس الرضا عبد رقيه112391261842097037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيموسى نصيف علي أفنان112392261842126003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد علي هللا مال عمر112393211841009126

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيسعدون حسين محمد تمارا112394311842047043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيوهاب الستار عبد ليث منتظر112395211841005128

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيقدم حسن حمودي حنين112396251842086014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيمحمد ناجي علي محمد ورود112397251842084682

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيشهاب الكريم عبد عادل مريم112398101842093032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمحسن عبد الوهاب عبد حسام غفران112399101842118065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحماد مخلف مجيد سفيان112400121841020043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالنبي عبد اسماعيل حقي فاطمه112401121842094161

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي جواد هادي دعاء112402121842102029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم اسماعيل علي حسين112403121841014011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالعزيز عبد صباح علي سجاد112404121841026046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيعلي حسين شكر اوس112405211841033006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعطيه حسن هللا خير منال112406251842122148

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعزيز هاشم حسين ضحى112407151842054101

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات ابيها ام ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيكزار خنجر طاهر فاطمة112408151842060007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحماد مخلف حازم حارث112409121841020029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيشحاذه كاظم عيسى نور112410111842068089

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن راضي يحيى نور112411111842065106

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيشبيب محمد عدنان محمد112412251841205173

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيحسين كريم عصام محمد112413251841050031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد الكريم عبد علي محمد سجاد112414251841031331

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهاشم حميد فاضل كرار112415251841031556

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةالنجفاحيائيدبيس نجيمان نعمه مرتضى112416251841034046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيحاير حمزه الرزاق عبد زهراء112417111842079027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيحمادي جسام خالد امال112418191842195006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبرغش حسين فالح حسين محمد112419141841026062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد حميد حسين112420141841026016
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيثعيول عجيل شلواح مريم112421221842323130

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيغيدان ستار مؤيد عباس112422201841017012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الفرات اعداديةكركوكاحيائيجوكل صابر كريم حيدر112423201841007015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيابراهيم الواحد عبد خضر زهراء112424221842178050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنباراحيائيمطر خلف زياد سرى112425191842369095

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيياسين جاسم كريم اسماء112426221842105013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسين كديمي احمد البنين أم112427181842236002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد جاسم صبيح بارق112428181841006018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن كاظم اياد زينب112429141842122008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيغانم نعيم رسول سجاد112430221841311089

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين العباس ثانويةكربالءاحيائيعليوي العباس عبد رائد عباس112431271841043005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية الباشا ثانويةنينوىاحيائيحسين موسى محمد اية112432171842323004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشذر جابر رحيم منار112433141842071059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيحسين ناصر جليل امير112434271841151004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيابراهيم كاظم منعم آيات112435271842091003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيراضي خلف حميد يقين112436221842232013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيدعاج سياب احمد شهاب112437231841181020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيخضير مهدي خزعل زينب112438231842104025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعوده دهش صبيح آالء112439221842103004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمشدوه سلمان جبر عماد112440221841098090

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداخل جويد ياسين شهد112441131842107063

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االمجاد اعداديةنينوىاحيائيمحمد جبر موفق عمر112442171841026197

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيسلطان صادق جبار زهراء112443271842068052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفاروق اعداديةكربالءاحيائيعبد حميد احمد مروه112444271842069089

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين السكيت ابن اعداديةبابلاحيائيدخينه محسن سامي علي112445231841040032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيحوير محمد زياد عباس112446231841007048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعلوان عبدهللا حسين مرتضى112447231841019112

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسين صالح علي112448271841036058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءاحيائيخميس دخل موسى حسين112449271841013018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المسائية البشير اعداديةالديوانيةاحيائيعيدان شعيوط فاروق منتظر112450241841207305

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائياعبيد كاظم عماد فاطمة112451231842117119

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيالوي جبار زايد انتظار112452231842109012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات النور اعداديةالديوانيةاحيائيحسن حميد جواد زهراء112453241842095038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيهللا عبد سرحان جواد سارة112454241842121119

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيسعيد الجبار عبد وليد مرتضى112455161841127016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيفتحي جاسم علي يوسف112456171841017351

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحسن شاكر سعدي احمد112457271841005013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات قرطبة  اعداديةنينوىاحيائيرشيد يونس اياد حنين112458171842231070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم خضير شعالن يحيى112459241841025032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفضائل ثانويةبابلاحيائيدعيم راضي يوسف هدى112460231842112033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيمخيف حميد علي فرح112461231842083031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيحسين عوده خيون علي112462281841042017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين العزيزية اعداديةواسطاحيائيحميد ضاري انور منتظر112463261841014091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعلي حسن ياسر احمد112464231841019009
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيعباس كريم دحام هللا عبد112465231841010028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجاسم محمد كريم حسين112466231841008054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيصالح مسيب مسيب حسن112467231841007022

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيخلف حسين رعد غدير112468261842102084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمطير ناصر قاسم علي112469261841038069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيالساده عبد ثجيل مرتضى حسين112470261841038030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيعبدالعباس محمدجعفر هاشم تمار112471261841009021

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيدان احمد عماد رفل112472101842090023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه الرزاق عبد حيدر هللا عبد112473241841012016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيكحط عجيل مهدي علي112474241841008087

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىاحيائيمحل زيدان حميد احمد112475211841217002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيعلي مهدي عبود ايه112476211842226004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيحميد علوان سامي زينب112477211842046013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائينوروز علي محمد مريم112478211842102061

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيهللا عبد احمد زاهد محمد112479211841055036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.6للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالمهدي عبد الحميد عبد علي زينب112480121842231091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيبربوتي صبر علي حسن112481261841036004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحسن احمد محمود حسين112482211841004034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيالواحد عبد نجم محمد حسام112483211841007010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائياسماعيل ابراهيم حيدر آيات112484251842101003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي تكليف حسين زينب112485251842062332

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيشرهان دبعون محمد حسن112486261841001028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىاحيائيسيسان وكاع حميد مؤمل112487291841004103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حامد ماجد علي محمد112488151841071213

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيالزهره عبد حسن محمد ضياء علي محمد112489251841044216

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد رؤوف ارشد علي112490251841031416

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد كامل فريد الرحمن عبد112491101841002043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيعباس خضير جاسم زينب112492211842113011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزم فارس عباس محمد112493151841005100

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيم امين ماجد مصطفى112494151841017072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد جهاد نهاد عمر112495111741026104

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن صاحب حسين ايات112496251842100058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيكاظم عاجل جميل بنين112497291842050028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجابر خشان طالب علي112498291841007140

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيالرزاق عبد فرج وسام نور112499291842055098

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد حسين غازي احمد112500111841028009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيورود مردان محسن مثنى112501111841026118

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم عاصي محمود هاجر112502111842067108

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن فليح فاضل سيف112503251841031343

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيعبود عباس الحسين عبد علي112504251841052014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيخضير علي ابراهيم سجاد112505111841209027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعلي جبر شاكر مصطفى112506251841007255

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين عمران صادق زهراء112507111842080044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحافظ محمد حيدر عباس112508221841019083
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين علي تل اعداديةكركوكاحيائيمحمد احمد حميد وسام112509201841035058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنباراحيائيعجيمي خالد وليد رسول112510191841045015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيحمادي مخلف سعد منى112511191842187027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيجاسم االله عبد شكيب هاجر112512191842194110

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفرحان محمد احمد ريم112513191842188055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحسن حميد اسكندر زهراء112514141842134042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيممدوح زغير محمد غدير112515141842145115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم سلمان كريم علي112516141841200032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيقادر هللا عبد جهاد سالي112517141842078044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد ابراهيم جبار تقي112518141841013009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد غفار قدوري محمد112519141841018129

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيدغش صالح نايف منصور112520221841077096

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذياحيائيشعيبث غالي حسن علي112521221841368016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيدويش خضير مزهر علي112522221841078011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحمزه احمد ثامر زهراء112523181842176047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس خضير عامر تقى112524141842114009

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدن ياسين كريم آالء112525141842086004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيوهيب محمد مصطفى أصاله112526131842091001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيهاشم كاظم شاكر نور112527271842056274

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيجليل ناجي عدنان مهيمن112528271841010135

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار محمد سعد كرار112529131841024020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد لعيبي عباس سجاد112530131841045023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىاحيائيدهام عطشان طه ساره112531171842357136

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد صالح سليم زينب112532231842120080

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الدرعية ثانويةبابلاحيائيمحمد نعمة ثامر حيدر112533231841170007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيعبود كولي علي ضحى112534221842105087

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيصبر علي فراس مروة112535221842112050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجباره حسن زعيم باقر112536221841053008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيمالح جلود الزهرة عبد علي112537221841042020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد أبراهيم وليد قبس112538131842117134

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةكربالءاحيائيالحسين عبد جساب مالك زهراء112539271842070015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيمحمد سعد احسان استبرق112540271842083004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيموسى حمد الرضا عبد مهدي112541231841020300

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيمحمد كاظم علي العابدين زين112542231841042047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيشمران وزير خالد حسن112543231841002036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةكربالءاحيائيفرهود حمود كاظم محمد112544271841015048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الرقيم ثانويةكربالءاحيائيحسين هادي حكم نبأ112545271842054023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمحمد طاهر خليل حسن112546221841018010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيالصاحب عبد الرزاق عبد بهاء احمد112547231841002004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيهللا عبد مرير جليل حنان112548261842250162

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيرويح لفته رحمه زينب112549261842250178

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيادريس حسين علي تبارك112550231842127016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائيمحسن حامد محمد شهد112551231842126053

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىاحيائيحديد محمود عمار هللا عبد112552171841017147
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءاحيائيطالل نعمه حميد صالح112553271841007045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيسلمان علي محمد احمد112554271841002018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيحسن هجول عدنان صفاء112555231841042056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيفهد صبيح علي أيهاب112556231841020005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحميد حسين قاسم ايه112557231842090035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائيعبدهللا محمود احمد رفقه112558231842095031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيموسى هاشم كريم احمد112559231841005013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيراضي طعمه نهاد محمد112560231841005163

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزه سعدون امير112561241841157003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيكريم عبيد كريم مروان112562231841033093

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائييوسف مسلم لؤي محمد112563231841020259

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيبريسم محمد خالد محمد112564231841008142

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد سعودي عادل ريام112565101842115065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيحمادي عبد سالم ايات112566241842121015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيحسين جعدال محمد علي112567241841011056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيالكاظم عبد الجواد عبد عباس رياض112568241841016033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم نصيف غانم ماريه112569101842076038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيعلي محمد محمود هديه112570211842157018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.5للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن عزيز حيدر زهراء112571141842129024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.4للبنات التحرير ثانويةبابلاحيائيخضير عباس غسان فاطمة112572231842096055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.4للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر وديع حبيب شاهناز112573121842109074

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.1زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزايد طارش فيصل حسين112574141841010034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي هادي محمد زينب112575251842062379

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد جمعه مشتاق عذراء112576101842110047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيلكن محمود حسين علي112577261841016040

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيكريش عبدالحسين سعد مصطفى112578261841012147

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد عبود محمود تبارك112579101842110015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد فرحان حسين هديل112580101842111041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيسعد علوان حسين رسول112581261841005036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد جاسم فالح عمر112582121841022079

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجخيور علي حسين الباقر محمد112583151841071196

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد مبدر حافظ اسراء112584121842082003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائياسد هادي مشتاق مريم112585121842094177

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلوان حسن حسين اسراء112586121842107006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسن طاهر مهدي هللا عبد112587251841045047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيجواد محمد سالم اسماء112588211842140008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيجابر كاظم جابر حوراء112589211842122004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحبيب عبد محمود زينب112590211842100036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيشرقي عايز غانم ضياء112591211841009082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلعيبي حسن علي عباس112592151841018028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن هارف علي سجى112593151842047092

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيكاظم حميد االمير عبد سجاد112594251841113013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيخلف جهاد صالح احمد112595211741002007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيعبد نجم قيس سمر112596291842071053
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الخنساء اعداديةالمثنىاحيائيحسن فليح حسن زهراء112597291842056041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيجابر فالح كامل ساره112598291842079026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرسن عطيه مهدي أسراء112599121842112001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيشعالن فاهم حسن رغد112600111842060007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيالقادر عبد توفيق عوض الخالق عبد112601111841008019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم جدوع هللا عبد رواء112602111842082027

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا علي محمد الحسين عبد غدير112603251842062490

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية االقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد مشجل خليل صبا112604111842124017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةالدين صالحاحيائيعلي سامي فاضل اسراء112605181842375023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيمحمد الحسين عبد حبيب محمد112606221841058048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيبركة راشد خضير علي112607221841036120

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعليوي هاشم سامي اسراء112608221842323182

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيجاسم حبيب سالم رسل112609181842275034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيهاشم طالب مشتاق زهراء112610221842135067

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةكركوكاحيائيعبد حسين هللا عبد نشوان112611201841208018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعمران اسماعيل ياسين ساره112612141842072065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشيحان محمد جاسم محمد112613141841203076

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم عباس كاظم ديار112614141842102015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد هاشم كريم زينب112615131842092024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيم سلمان برهان احمد112616131841005004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائيغيدان ستار مؤيد علي112617201841017019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيزماط نغيمش عوده دموع112618221842125048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيموسى جبار حسين زهراء112619141842220041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيضاحي مغير فيصل احمد112620141841203107

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيحمود علي ابراهيم علي112621181841044031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيفرحان حماد سعد الدين سيف112622191841067038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنباراحيائيصالح عبيد خالد الدين سراج112623191841010013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيفضل علي محمد مصطفى112624271841011087

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين عداي بهاء محمد112625131841034045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية المعارف ثانويةقار ذياحيائيشندول شريف الحسين عبد فاطمة112626221842420016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءاحيائيعبدعلي حسين علي تبارك112627271842093012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمرزه كزار خلف زهراء112628221842141071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجخيور لفته خلف زينب112629221842185044

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعلي كاظم جواد الهدى نور112630221842164066

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحمد حسوني محمد ايالف112631231842120014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحسين علي شاكر احمد112632221841382003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحمد عاشور علي محمد112633271841005255

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات اليرموك اعداديةكربالءاحيائيموسى عمران الحسين عبد زهراء112634271842059045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيقاسم محمد جاسم فاطمة112635271842061041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم عايد شالل شذى112636241842149018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعلوان ياسين طه حسين112637231841002047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائينوري رزاق عطوان قاسم112638221841002181

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيشاهين توله عباس علي112639221841003139

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيرخيص عبيد جمال سالم112640221841021045
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسن جبار وليد112641271841154071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيياسر مجيد عالوي زينب112642241842108071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد حسين باسم علياء112643161842165311

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس محمد عباس احمد112644271841001020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيفضيل حبيب حامد هللا عبد112645241841008067

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيحسن عبيد محسن قاسم112646231841042090

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيحسن حنون رحيم مريم112647231842089103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعلي فنيخ حاكم غدير112648231842086061

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيرضا طالب محمد مريم112649231842087231

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعبيس شويش محمد زهراء112650231842087112

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمحمد صباح رياض السجاد112651281841001013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيجمعه كاظم كامل كاظم112652231841020202

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسين الحسن عبد فالح جعفر112653231841006018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيشحيل كريس عماد زينب112654261842096084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسن نوري جمال نبأ112655261842108102

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمحمد كطيف محسن سجاد112656261841038048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيجابر محمد فاضل عماد112657241841074024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيطارش هللا عبد علي امير112658241841025002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسليمان رشيد هللا عبد عمر112659211841272108

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيجواد خماس صباح حنان112660211842135020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةديالىاحيائيخضر ناير لؤي سارة112661211842174031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيجابر كزار علوان ماهر112662261841027109

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيعطية ادريس راسم مصطفى112663211841079038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد حسون حيدر زهراء112664251842062271

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن علي توفيق دانيه112665251842100190

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيجاسم نصيف اياد رقيه112666271842077031

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد ابراهيم جبار رسل112667111842084055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيعلوان وهيب محمد نور112668191842137050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين هيت اعداديةاالنباراحيائيمحمود سعيد ابراهيم محمود112669191841014064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسالم ساجت رياض الزهراء112670141842134011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشلش فيصل ماجد سرى112671131842087050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعطيه مطشر عدنان عذراء112672131842103037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0المسائية الراية اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل محمد حارث112673191841341028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحمد هاشم النبي عبد حوراء112674221842175042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحسين ياسر محسن علي112675221841365034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين السالم ثانويةالدين صالحاحيائيعلي ابراهيم غالب مؤمل112676181841044036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى محمد قاسم فاطمة112677131842100060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمصطفى محسن رشدي دنيا112678131842091049

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيحسن عريبي هللا عبد نرجس112679271842055199

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحافظ جاسم صباح روان112680131842070083

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيموسى شمران احمد اسيه112681131842071005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهالمه عباس علي زهراء112682221842141081

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيعبيد حمزه حسين علي112683231841002115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيحميدي عزيز هادي حسن112684221841033020
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيلفته دفتر بشار حسن112685221841031029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيعلي عبد صالح مثنى فاطمه112686271842144043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد محمد عباس هناء112687231842271323

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيشهاب لطيف بهلول اسراء112688231842271017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيعلي عبد خضير مهدي اسراء112689231842122006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد جاسم سعد ايمان112690241842108013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيعجيل اللطيف عبد احمد فاطمه112691161842264015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسن الرضا عبد محمد العابدين زين112692231841020117

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحميدي عباس زبن محمد112693231841012112

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيجهلول سلمان علي مرتضى112694261841017058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيجنبص محمد جبار مظفر112695261841017064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيغدير حسن فالح حسن112696261841032004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيعيال ساهي غانم عبدهللا112697261841019010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيزختار عباس ياسر حسن112698241841074007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس طارق رضا محمد مهدي112699101841026250

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيحميدي خوين هادي حسن112700261841173008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيطعمة الرحمن عبد خالد حمزة112701211841012017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيجاسم جمعة فاضل حسين112702211841008014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر الحسين عبد حيدر ميامين112703251842100630

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيشوني سلمان علي استبرق112704251842062032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمجيد حسن مؤيد يوسف112705261841001210

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد طه محمود مريم112706121842094176

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي محمد تقي الزهرة عبد سجاد112707251841031324

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمايح سوادي حسن حيدر112708251841122071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيياسر عارف حسن محمد بالل112709221741077011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيخضر مطر محمد مصطفى112710251841122212

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيفضاله حسين جابر خيري112711291841007079

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيزغير لطيف خالد اللطيف عبد112712291841002094

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد مجيد موسى حنين112713111842070029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعامر يحيى مهدي حمزه112714251841044070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية القلم اعداديةالدين صالحاحيائيمهدي رديف طالب سمراء112715181842275050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسلطان محسن محمد مصطفى112716221841058072

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنباراحيائينجار شيحان جمعه محمد112717191841020041

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيغزال حسن محمد ايات112718131842091025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين التفوق اعداديةالديوانيةاحيائينزال محمد سعد حسين112719241841062014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمرعي عباس الكريم عبد عباس112720191841009092

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين كركي سعدي ساري112721101841017027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعماره عالوي عباس محمد112722141841170043

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيجايد عليوي خالد غفران112723191842139066

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيشعير عويد الغفار عبد علي112724221841100011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعلي عبد سمير هللا عبد112725191841009117

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحزام صاحب هادي الزهراء فاطمه112726141842110116

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين جادر اديب زيد112727101841019050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطاحيائيسعيد حمود عامر رسول112728261841159010
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيورور اسماعيل عبدالحسين حيدر112729131841030035

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.2للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسن محسن دينا112730121842109029

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيكاظم شبوط جبار عالء112731221841034015

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحسن لفته محمد فاطمة112732101842086087

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيسعيد محمد ياسين عمر ابراهيم112733191841009006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرضا تقي محمد حيدر112734251841031267

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان حماده سعدون رعد112735231841009040

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيصمصام الزهره عبد عالء زينب112736111842064032

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود سالم صباح شهد112737111842062055

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيحسين جميل عدي احمد112738211841263003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيمراح عيدان كاظم مريم112739231842178019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.8المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي محمد رتاج112740101842078033

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر هادي مؤيد رسل112741141842109010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعبد حبيب عبد حسن112742181841006021

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغريب االمير عبد فاهم مرتضى112743141841011122

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزاير عطية نعيم بتول112744141842074019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيجواد اسماعيل رحمن الحسن ابو112745231841008005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلوان عليم جميل عذراء112746151842046116

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمهدي الحسن عبد حمزه العابد محمد112747271841005226

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عادل سعد فاطمه112748101842104019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبد كريم احمد تقى112749151842058014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمريخان حسن باسم مرتضى112750151841071225

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيالنبي عبد سرحان محمد سماء112751111842068049

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن الزهرة عبد عيسى مريم112752141842134096

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيثاني فاخر احمد آيات112753141842134001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوي داود غسان تبارك112754141842067007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائياسود عبيد مدهللا فاطمه112755191842152015

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعمة عبدهللا يونس اسامة112756131841006005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصادق الصاحب عبد رياض محمد112757131841025039

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيجاسم نصيف محمد علي112758231841009069

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيطلب ضاحي ياسين محمود112759181841141091

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد حميد مجيد آيه112760111842089002

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهادي كاظم صاحب علي112761131841031042

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار عبدالستار اياد ضحى112762131842070145

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيجعفر موسى كاظم علي112763271841019047

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعيد منعم ضياء مريم112764101842137084

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد يحيى بنين112765251842084119

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيجسام عالوي هيثم ربى112766101842111019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.1للبنين المتميزين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهليل جابر مهدي احمد112767141841007014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه صبر حسين سكينه112768121842094125

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن ابراهيم قاسم ايالف112769121842087006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين اشرف الدين صالح علياء112770111842075038

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعليوي عبد لفته ابراهيم112771221841018001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد هاشم ابراهيم محمد112772131841010104
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد كاظم علي زهراء112773131842121053

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهالل عبد عامر سيف112774101841002034

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.1المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود نعمان زياد جنات112775131842108012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيجاسم حميد محمد عدنان112776191841012028

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح عبداالله عدنان مالك112777131842075030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين النبي عبد قاسم زهراء112778121842112074

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيظاهر ساجت علي امنة112779121842094012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر رزاق عامر محمد112780141841013049

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالودود عبدالرحيم اركان فاطمه112781131842086063

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيهالل صحن جبار علي112782261841012080

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.7للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعالوي الحسين عبد عالء ورد112783101842115207

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلف خميس جعفر علي112784131841257034

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيحمد حميد عفتان ياسر112785191841060032

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرخاحيائيمنزل صالح محمد خديجه112786101842136011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعاتي هاشم رياض مصطفى112787131841012141

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم محمد قاسم محمد112788151841006077

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيالرسول عبد علي الحمزة عبد ليلى112789261842108090

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين التآخي اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم ادريس جواد ابراهيم112790241841029001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيصادق فرحان ثامر اسيل112791121842102005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم حميد ساجد محمد112792151841001064

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم كاظم عماد محمد112793141841021136

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد ابراهيم ماجد زهراء112794131842070098

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد عبدالكريم فيصل رشاد112795131841023012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي حسين احمد فاطمه112796141842072091

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيمشجل ظاهر راهي ندى112797231842079044

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم االمير عبد حيدر هللا عبد112798111841006039

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد حمادي خالد تبارك112799101842223013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيرخيت نعمة رخيت احمد112800111841018007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد هيثم رسل112801141842086064

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير سلمان مازن شمس112802141842132049

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيسعيد محمد سمير احمد112803191841013003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عويجل هواري كظمه112804141842066041

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيجاسم كريم كاظم الزهراء فاطمه112805271842063124

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الفتح اعداديةكربالءاحيائيصالح عبد سعيد علي112806271841011046

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد ابراهيم جعفر زهراء112807121842105061

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبيد الرضا عبد بدر ندى112808121842105140

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيخلف محمد مرضي ايمان112809311842080008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيخلف راضي قاسم منير112810261841012159

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل نوار عماد مريم112811101842095056

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد الجبار عبد الوهاب عبد هللا عبد112812101841021003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىاحيائيجبار هللا عبد سمير علي112813291841100096

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد محمد ناجح اثمار112814121842108002

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.6للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجواد محمد رمزي زينب112815131842070103

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.1للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعرب محمود علي محمد112816131841020079
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعناد فرحان عمار زينب112817151842045030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيغضبان حماد ابراهيم ساره112818101842086068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيحميد عثمان احمد براءة112819211842093012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيزاير ياسين عماد احمد112820111841017008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد خماط هالل سجى112821141842108056

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجباره فاضل جمال تماره112822141842081008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن زامل حسن مريم112823131842076025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان حسين بالسم زهراء112824131842109013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعوده صغير يحيى رحاب112825141842146006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد عواد عادل هدى112826131842103053

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيثلج محمد هاشم مالذ112827101842108047

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمكطوف حاتم سعد عبدهللا112828131841012069

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحربي جبر هادي علياء112829261842102083

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد كاظم جبار حسين112830131841037022

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي نعمة فرحان حوراء112831141842074040

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغني كامل وسام زهراء112832121842110039

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيفخري كريم حيدر كرم112833111841209051

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عوده ساجد زهراء112834131842104026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عبد مصطفى مروة112835141842094155

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهوس الواحد عبد اياد أحمد112836141841020003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيموزان رفيج منصور سجى112837141842108054

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيياسين الغفور عبد معاذ شمس112838191842141060

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعطيه غايب صباح أيات112839141842110001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسفيح عطيه ليلو علي112840141841049025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيمصطفى ابراهيم هاشم فرح112841271842057120

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمصحب محمد فاضل جمانه112842111842079016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمادي علي مشعل احمد112843121841170003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.5زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد حميد حازم حسين112844141841010030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد صاحب عدنان احمد112845141841047009

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيثويني جياد عدنان رانيه112846191842194030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينعمة عباس فاضل اسراء112847141842086011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد علي فاضل112848121841025070

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيمصيخ عبد قاسم رباب112849261842072014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيرجية جاسم محمد مروه112850211842121081

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم حمدان انور نور112851111842072090

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0المتميزين ثانويةالنجفاحيائيحماد علي عبد اياد حسن112852251841035015

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيجياد زغير علي مرتضى112853221841019149

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمد جاسم ايه112854131842112005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.6أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيطلب كاظم علي تبارك112855251842062128

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد فاضل عباس ايه112856131842121008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجميل عبد عقيد شهد112857101842108032

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد الجبار عبد سهل كرار112858111841007014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيموزان حسين عباس ضحى112859111842074031

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمزه حسين ثامر مينه112860141842070095
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد قاسم نجم حسن112861141841027012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد مطلب منذر حارث112862181841141014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجديع حسان حمود الرحمن عبد112863191841007073

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيطه رياض عمار منار112864191842191094

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيمحمد احمد عباس كرار112865231841046022

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الجزائر ثانويةبابلاحيائيعلي سلمان عبد رافد هللا عبد112866231841043026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرمح محمد خالد عهد112867141842079072

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم عبدالرحمن كريم علي112868131841030062

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان يوسف سعد مرتضى112869151841008034

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيخليف علي محمد ناظم نجوى112870231842119205

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعيد وحيد علي تبارك112871151842058012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيجاسم حسن صالح احمد112872211841020006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسن هيثم ايثار112873111841018027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكريم راضي علي حسين112874251841010043

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيسعدون عبد علي مصطفى112875131841236007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمولود عادل سالم زهراء112876211842178077

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيرستم ياسر عباس آيات112877221842311003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيرشيد محمد ليث شمس112878221842104016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيذنون علي الرزاق عبد مصطفى112879151841004060

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحزمان زحام حليم كاظم112880141741012033

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعواد كطن هادي حيدر112881151841001029

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعاجل تكليف ماجد غدير112882241842114186

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.6للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان محمد قاسم احمد112883131841037008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات البخاري اعداديةالدين صالحاحيائياحمد فاضل كاتب حنان112884181842245005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيحسين محمد عالء مريم112885181842236120

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيلعيبي بهلول علي حنين112886101842138005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيمسير حميد محمد زينب112887221842132013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيمحمود طالب حيدر ايات112888221842170011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذياحيائيعيسى حبش غانم تهاني112889221842136006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمود مونس رسل112890141842080013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيجاسم جوده وطن بنين112891271842052021

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد كامل مؤيد سجى112892141842070059

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد اللطيف عبد احمد امنيه112893111842114007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطويف علوان حسين آيات112894121842112003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرحيمه مانع عباس زهراء112895141842073041

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحيبس كاظم حسين ابرار112896141842065003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيوافي فليح علي فاطمه112897261842250193

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسين احمد فداء هدى112898121842108064

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيموازي رحيم فالح مريم112899291842053078

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم طه مصطفى اية112900111842129005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.9للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جميل سمير سبأ112901121842109068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعمران جاعد جواد فاطمه112902261842126043

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان ياسين عماد نور112903101842129021

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباده سرحان حايف نبأ112904111842158007
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيصالح خلف زيدان بيداء112905101842113013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات االهلية البتول ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم عبود علي بنين112906241842083001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةالدين صالحاحيائيحسين الكاظم عبد نجم رسل112907181842205019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسالم خلف صباح ايالف112908121842094025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيكريم الجبار عبد عمار تبارك112909111842133013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسن عبيد حاتم نور112910261842083096

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات الفرات ثانويةاالنباراحيائيخليفه سبتي ايمن سحر112911191842147025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسين عبد علي هادي ضحى112912101842115123

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيضاحي بريسم حافظ تبارك112913101842113014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمزه عبد طعيمه آيات112914261842250156

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات الزهراء اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع عبد حسين دالل112915241842134031

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيهاني كاطع الكاظم عبد شهد112916221842323212

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدايش زاير محمد عادل هدى112917141842111155

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل حميد صبحي سجى112918141842079055

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعليوي محمد محمود فاطمه112919121842120013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيسبع ضعيف الحسين عبد الزهراء فاطمة112920261842108079

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن خزعل صاحب ساره112921121842105082

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف حمادي قيس عائشه112922101842155012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف زيدان سلمان ريام112923141842105012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحافظ ناصر صفاء زهراء112924131842118077

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيهندي جباري عالء زهراء112925261842097044

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيالعزيز عبد علي احمد ساجده112926121842020026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيحسن جاسم كريم تقوى112927251842086012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيعليوي عبد حسين ريام112928231842169012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمزعل كاظم عباس ناديه112929251842170300

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي وهيب هاشم رؤى112930151842042023

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيعابدي صادق جعفر فاطمه112931261842132076

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عبادي فاروق زهراء112932101842107018

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مجيد باسم ندى112933141842079100

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيسعد العزيز عبد جمال هدى112934191842196101

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالساده عبد علي طعمه رسل112935121842094062

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيجابر خليف ستار شهد112936261842074056

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيمحيميد عوده ابراهيم حوراء112937231842094016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغيدان كاظم علي ساره112938131842105027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد بدري لينا112939111842215114

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيذياب عبد رستم زينب112940211842015005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطعمة متعب فيصل سبأ112941131842101029

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي كامل سمير وديان112942141842136043

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيدشر كاظم جواد فاطمه112943261842251017

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخورشيد فهد منير مريم112944141842110139

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات االهرام ثانويةاالنباراحيائيحمد جاسم مبدر آيه112945191842228001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيداود عواد محسن ايه112946261842092011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكلكه الحسن عبد احمد ايه112947151842047008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد نجم سمير غفران112948111842079047
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.9للبنات الطالئع اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد احمد الجبار عبد جيهان112949171842294060

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائينايف مبدر عباس زهراء112950221842113101

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمشكور محمد قاسم رفل112951121842094066

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيسليمان الحكيم عبد توفيق اصيل112952211842290008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيعبيد نشعان مفتاح زينب112953261842086072

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزاهر حيدر احمد فاطمة112954141842086148

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاطع صابر فاضل نور112955111842065105

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم علي خالد سجى112956121842105084

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيحسان كاظم فاضل رحاب112957141842220030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفعل جعفر عارف غدير112958141842134078

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعيفان الهادي عبد عباس زينب112959261842074045

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيحسين حسن كريم الهدى نور112960231842169034

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنات سكينة اعداديةالديوانيةاحيائيجبار ميران شاكر حوراء112961241842093031

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين ناصر ماجد اسماء112962141842079005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات المسائية سامراء ثانويةالدين صالحاحيائييونس سامي طه رنا112963181842374007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات قار ذي ثانويةالدين صالحاحيائيكاظم فرحان عامر اسيا112964181842233001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداغر زايد ابراهيم زهراء112965151842049016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيصالح داود سلمان زهراء112966231842119094

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي عبد ماهر تبارك112967111842079013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمزه عطيوي قاسم زينب112968251842100385

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم محمود منذر االصيل شمس112969101842100066

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي عبد محمد جعفر مروه112970151842047126

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيسدخان محسن محمد فرح112971111842084117

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمراد احمد سلمان فاطمه112972111842067085

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخارع محمد رحيم هاجر112973141842140137

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات تدمر ثانويةديالىاحيائيعباس حسين محمد سارة112974211842131018

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبرغش عبيد عطا ديانا112975141842136019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعطيه كاظم علي زينب112976121842094108

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد سعد أيه112977131842078004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعيسى جاسم عليوي ختام112978231842090076

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم عبد عامر سرى112979131842120015

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات الزهراء ثانويةاالنباراحيائيعواد سليمان جلود صابرين112980191842267014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات الزهراء نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهنو كتاب راضي انوار112981141842146001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيياسين خلف وليد مريم112982121842120014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيجوالن تومان محمد زهراء112983261842173005

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزامل هاشم كريم زهراء112984151842046072

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيشهاب حمد حسين سرى112985121842108033

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.4للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعليوي صالل هشام كاردينيا112986101842139035

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمحمد الحسين عبد كاظم حوراء112987141842220026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد سهيل جعفر بنين112988271842064020

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعيدان فرحان محمد زهراء112989131842093057

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيمصطفى ابراهيم حسين نور112990211842109069

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل سمير حيدر زهراء112991131842111035

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح عماد علياء112992121842089055
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائييوسف محمد قاسم هديل112993211842110101

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيدرويش حميد جمهوري نور112994141842072124

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين حيدر هبة112995231842078078

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات الرفعة ثانويةبابلاحيائيسلوم جاسم صالح رؤى112996231842081025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد حسين بنين112997271842067016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن ناهي علي اسماء112998141842108004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشارع جواد عراك مريم112999141842122013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود جنت رشيد غصون113000141842140094

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحميدان حسن خالد مروه113001221842141142

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينافل رمضان مزهر فاطمه113002151842053084

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيخلف كريم عماد نور113003231842086086

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةالنجفاحيائيسلمان غافل احمد منى113004251842076068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيكمر عوفي اشكول ايالف113005261842116010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيراهي حسن احمد تقوى113006261842107024

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطارش ثامر عباس زينب113007131842111039

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير شقي محسن الهدى نور113008141842069051

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكلخان عوده رحيم يقين113009151842080134

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيعوفي عبد محمد نور113010271842079073

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0المختلطة الهدى مصباح إعداديةبابلاحيائيمهدي صالح هاشم نسرين113011231842205009

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمرهج رشيد حميد سجى113012141842145101

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطشر الكاظم عبد اسامه زهراء113013141842072047

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعناد محسن عيسى مريم113014111842080106

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيعودة جابر كاظم بنين113015231842104007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيشهيد مجيد عامر تبارك113016231842121019

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل عامر مروه113017191842178046

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات الوركاء ثانويةبابلاحيائيكامل حسين عوده ناديه113018231842079041

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا حسين علي طيبه113019131842070152

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي هللا عبد فاضل غدير113020151842044103

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين علي فاطمه113021251842122133

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضر عباس غازي مريم113022251842100611

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيرحيم طاهر لفته نور113023231842130050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائينجم الرضا عبد عقيل ايمان113024241842100014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيداود هاشم سليم هيام113025231842090287

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيجاموس سلمان علوان سرى113026181842140022

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيعبطان منشد غليم زمن113027221842167014

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائييعكوب رزاق ميثم رونق113028231842110018

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيحسين عليوي محمود زينب113029231842104027

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد طالب مشتاق فاطمة113030121842084031

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيوكيل هليل خالد شيرين113031121842098057

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيمحمد هللا عبد هادي زهراء113032261842109046

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيطاهر محمد حازم مريم113033261842109071

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيجبر حسن امير زهراء113034251842058015

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد ولي االمير عبد زهراء113035151842047072

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيرخيص غضبان قدوري انعام113036161842150004

2889 من 2569 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس حسن حمود رانيا113037141842122003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيحربي صاحب عدنان مريم113038271842060185

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحالن موسى عمران زهراء113039261842087053

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيجياد انغيمش محمد فاطمه113040101842110050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيناجي يوسف حسين فاطمه113041231842123064

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات االثير ابن اعداديةنينوىاحيائيسلو محمد قاسم شهد113042171842274127

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.8للبنات بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيداود احمد عادل عسل113043141842129062

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع جاسم احمد طيبه113044141842111095

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرمان بخش جهان صباح رسل113045151842047047

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الفاو اعداديةبابلاحيائيكاظم علي عبد تركي زينب113046231842111030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم جواد عامر سيناء113047111842084088

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفعل خيون فارس فاطمه113048141842111114

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيطياح كريم العظيم عبد زينب113049251842096147

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات التحرير ثانويةالديوانيةاحيائيعوده مجذوب حمزه دعاء113050241842101021

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم رشاد سعد ميالد113051251842100636

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيثامر العباس عبد جابر حنين113052291842071024

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد مهدي رقيه113053251842084239

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عبيس غدير113054231842122031

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعاني عبد ميثم زينب113055231842130025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم خليل الرحمن عبد مريم113056121842020056

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيجاسم الستار عبد حيدر طيبه113057291842055068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيفرحان نزال جميل ندى113058191842151054

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيحسن شهاب لطيف ازهار113059221842301003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائييوسف خلف احمد بتول113060131842098017

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيالحسن عبد مشمول محمد أزهار113061231842271001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر سلمان طارق بتول113062151842040020

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيشهاب حسين فاضل افراح113063231842114004

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطشر لطيف الرحمن عبد مريم113064111842088036

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الفاطمية اعداديةالنجفاحيائييونس منسي حسين اسراء113065251842068002

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحوران هللا عبد حامد دالل113066231842119067

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد جمعه فارس سحر113067141842076050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطاحيائيكيطان دينار مالك زهراء113068261842135006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعباس عبد محمود شهد113069191842188086

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0المختلطة النهروان ثانويةبابلاحيائيمصيخ ناجي مطشر رباب113070231842181002

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيبدر فزع نعيم هدى113071221842190188

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيرسن عبد كتاب زهراء113072221842188010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيمسعد زرزور فاضل رقيه113073221842164026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيعبد مهدي صالح زهراء113074221842183023

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيعطية تركي عبود زينب113075241842100041

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد الكاظم عبد جواد سجى113076241842078020

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيقادر جبار كاظم الزهراء فاطمه113077241842120171

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيحسين موسى عباس نرجس113078241842114257

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي فاضل حيدر ايات113079231842090018

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهنا ياسين جاسم ندى113080251842108218
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيحمودي خلف احمد رغد113081211842178067

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيحمود الزهره عبد علي عال113082231842120114

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسالم ساجت باقر بتول113083121842092016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيسالم جاسم نصيف سرى113084211842151022

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد خليل طه رقيه113085111842067040

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسيد كريم احمد آيه113086111842065006

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي سليم حسين روى113087131842116012

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد عبود نجم فاطمه113088141842145124

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان عبد رحيم حوراء113089141842136016

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنباراحيائيعبداللطيف عايش يحيى منازل113090191842152020

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيحمادي دغش مجيد ندى113091191842188136

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيهندي سلمان صبحي حنين113092191842198026

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعواد تركي هاشم ندى113093111842082064

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيعبد حمزه نايف كوثر113094241842141075

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيعبيس ابراهيم جبر ايناس113095231842164010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم شهاب عارف الهدى نور113096121842084042

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيهللا عبد علي محمد تبارك113097261842091013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0المختلطة الصادق ثانويةالديوانيةاحيائيحسين تالي حسن نبأ113098241842157009

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسين عباس حماد اريج113099111842083001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم يحيى جاسم رند113100101842076023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداغر لعيبي مهدي احمد113101151841004004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة681.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمساعد ناصر باسم حنان113102131842071025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخميس حمزه زياد ايه113103141842111023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائينايف كريدي عمار حسناء113104131842117042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيدشر جبار ستار نور113105131842118195

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخفي سعيد علي هبه113106151842050091

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيمجيد حميد رشيد رابعه113107211842021005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىاحيائيعباس عبد فاضل زهراء113108291842077017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيحسون حربي عوده امير113109231841001010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان الحسين عبد نبيل سجاد113110121841001035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.7للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيحري زغير محمد فاطمه113111151842057040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.6للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم صاحب محمد رلى113112121842109038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.4المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى صبحي احمد ايه113113141842094023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.3المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد جهاد االمير عبد مريم113114141842094159

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيطرهيم داود حسين تبارك113115221842393024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيجبر حسين جبار محمد113116241841031032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعلوي سليمان داود االء113117211842291018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيمحمود عباس حيدر محمد113118211841274034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيحسن عاكول كريم يوسف113119231841209027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيراضي علي قاسم ساره113120231842116022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيداود عباس احمد بالل113121211841272031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعلي بدر فاضل شاكر113122261841011060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيناصر شاكر حازم ياسر113123261841044058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيحثاله جاسم حسن كرار113124261841018030
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىاحيائيهللا عبد شجاع نعمان علي113125211841025014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيمسرهد شطب محمد علي113126211841052046

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد كاظم جواد زهراء113127121842094082

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيداخل ياسين الرزاق عبد هيثم113128121841031181

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيشكر محمد ياسين رحمه113129211842097034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلوان كريم محمد علي113130251841031498

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسين حبيب سعد نور113131251841045100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسون علوان حسين مريم113132111842121049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم حميد احمد ضرغام113133111841203049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائينزال ريسان مزهر محمد113134221841255034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الهدى اعداديةالديوانيةاحيائيمسيلب والي عباس ايه113135241842115006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجبر فاضل الباري عبد حنان113136231842109039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي حسن الحسين عبد طيبه113137141842065017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0اسطنبول-  تركيا في العراقية المعرفة اكاديميةاالولى الرصافةاحيائيطريخم عبيد خضر نبأ113138131842229020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمحسن كاطع جبار علي113139221841053058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف فهد عبدالكريم منار113140131842074032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد علي الجواد عبد زهراء113141111842217037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيريشه ابو جبر كامل شروق113142141842108062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحمد كاظم شاكر محمود113143221841036178

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد حسن الواحد عبد زهراء113144221842203054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيعبود كاظم قاسم سميه113145231842118034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0المختلطة التسامح ثانويةبابلاحيائيصالح داود ضياء رقيه113146231842192006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالسالم عبد فرج محمد لينا113147141842071054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد الوهاب عبد سيف زبيده113148191842191044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي محمد رضا محمد هادي محمد علي113149271841002126

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعوده عليوي قاسم هدى113150271842063173

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحسن هواله ميري نور113151241842077088

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىاحيائيياسين اسماعيل محمد دموع113152211842264007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعباس كريم حميد االء113153231842119021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعلي الساده عبد حامد هللا عبد113154261841202028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيداود صاحب موفق زينب113155261842120099

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيسموم خرباط عالوي مصطفى113156261841155041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيغائب فاضل نمير اسعد113157211841003017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمد علي هللا فضل علي113158211841013072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمجيد احمد كريم ندى113159101842113068

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائياحمد شهاب قيس زينب113160211842178083

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعبد ياس عالء حسين113161291841003089

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيظاهر هادي امير علي113162111841026086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين حلوان ثانويةديالىاحيائيصبح حسين كاظم ماهر113163211841055030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيحسين احمد دهام فاطمه113164191842194086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبدالحسين علي زهراء113165131842121052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن جبر شلش فاطمة113166151842055077

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيعلي حميد عبد الرحمن عبد113167181841278008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءاحيائيعباس محمد نعمه محمد113168271841037034
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير منشد ثجيل هبة113169141842142041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد علوان سمير هاله113170131842283047

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخضير محمود ياسين عبدهللا113171131841001048

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعاصي ناصر علي حسين113172261841038026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيمنصور فاضل هللا خير روان113173221842410025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيالرضا عبد حسين شاكر علي113174261841202034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبدالحسين علي محمد عباس113175261841011075

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيعلي هادي اسعد سيف113176211841011037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعيال جبر حسين محمد113177261841001154

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعوده الحسن عبد محمد علي113178121841031116

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين فرهود حازم سارة113179111842110048

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحردان صبار طارق زينب113180151842046085

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجري جبار محمد المنتظر شمس113181151842044087

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاطع خريبط كريم علي113182131841011020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود محمد جبار محمد113183181841006073

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.7المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين حميد صبيح زينب113184141842094081

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.4للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان كامل مصعب محمد113185251841031718

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان معد احمد مصطفى113186101841028100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيسعود حويش هادي نورس113187191842168032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيمحمد المحسن عبد خالد هاجر113188231842085018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعود مزهر عالء االء113189151842044010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيخليل جليل خالد الدين بهاء113190211841004021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر رسن وليد خديجه113191121842112044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيناصر محمد جاسم رغد113192121842080011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيالرزاق عبد سهيل محمد ايناس113193111842062017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيسرحان حسين فاضل زينب113194231842271158

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليل محمد مهدي علي113195141841028066

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخضير كاظم محمد زمرد113196141842078031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجواد مجيد جاسم أشواق113197211842291002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.4للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائينعمه منديل رسول حسين113198241841048007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيهادي علي نجيب دنيا113199211842178060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعارية عنيد جاسم حيدر113200141841026022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيساجت عوفي عاشور حسن113201221841307125

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائييوسف الجواد عبد محمد عال113202271842060134

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجبار رشك صفاء زهراء113203221842112028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عباس كاظم طيبه113204131842093070

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسن صالح هدى113205241842149038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيحسن حسين اسماعيل زينب113206261842169003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيشعيب سلوم علي حسين113207211841054022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عليوي داود محمد113208101841006038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحسن حميد هاشم شيماء113209211842100040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حسين سالم صادق محمد113210151841022011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنين األهلية الملوية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد سعود العزيز عبد مصطفى113211181841049033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلطان عيسى محمد زهراء113212141842111066
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.7للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوهيب محمد سلمان ابراهيم113213131841020002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيبس دواي عبدالحسين بنين113214131842121014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.3للمتميزين الذرى ثانويةكربالءاحيائيمحمد احمد عباس محمد113215271841029056

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم خالد ايوب113216271841001046

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيطاهر ثامر محمد زينب113217221842139105

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيداود بلكوت هاني سجاد113218221841098047

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور محمد صالح آيات113219131842093002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيعبد علي احمد ميسره113220191841009223

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحمزه جون سعد احمد113221231841019004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيساجي ناجي مأمون زينب113222211842291071

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمخلف شعالن بالسم محمد113223101841013118

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0المختلطة الصادق ثانويةبابلاحيائيخضير كاظم محمد زهراء113224231842172009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيعوده جليل حيدر نور113225261842104117

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيمحمد كاظم االمير عبد اثمار113226261842104003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيحمد علوان حسن الحسين113227211841020009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيعباس خزعل يوسف حوراء113228211842113008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيابراهيم مصطفى ظافر صفا113229211842165044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيجاسم علي احمد حسن113230211841054019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخميس ظاهر الرحمن عبد زينب113231101842113034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيصالح رويهي كامل فاطمه113232291842053065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االقتدار ثانويةديالىاحيائيصبر حسين نعمه ايالف113233211842119005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحسن صالح علي زينب113234211842100033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجعفر صائب رائد صادق محمد113235251841031660

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات الكواكب ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم سعد رقية113236191842208005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائينصير صبر الكاظم عبد اماني113237221842321076

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن علي فاضل رنا113238111842112033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر كاظم جواد احمد113239141841028003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيحسين زينل باقر محمد زهراء113240271842057065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعباس محمد لطيف نبأ113241151842040111

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخوين رضيوي وصفي جيهان113242131842111020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين كاظم عالء زينب113243131842086037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميدي الحسن عبد صادق مرتضى113244141841011118

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيديمي حامد شاكر عباس113245141841013025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلوان خشان فاضل زمن113246231842117054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيلفته محمد باسم عمار113247271841001153

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيحسين علي محمد جاسم رقيه113248271842062052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيسعدون علوان اسعد زينب113249221842103074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيراشد كركان جاسم منتصر113250241841009084

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعبود حميد فاضل علي113251241841027101

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيخضير محمد احمد القدس نور113252231842093094

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيهللا عبد نجم كريم علي113253231841013037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىاحيائيرضوان جبار جاسم فاطمه113254211842160020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيادريس عباس رائد البنين ام113255121842092012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيتوفيق هاني عباس دانيه113256261842110005
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيحسين عبد مهدي محمد113257261841205051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىاحيائيعلوان عويد هاشم حيدر113258211841018012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائينجم سهيل مقداد محمد113259211841014096

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيكاظم مدلول مبدر مشرق113260211841014099

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمعيدي هالل فياض محمد113261261841012128

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيخضير هللا عبد مؤيد رنا113262101842113027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبدالحسن موسى غازي العابدين زين113263261841001062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمزعل حسن الكريم عبد رنا113264211842140078

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل حمزه احمد فرح113265111842070084

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن فائق احمد ضحى113266141842100065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.6المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد كامل زهير يسر113267141842094200

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.3المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرداد مايع خميس اروى113268131842108001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيشالل ابراهيم صادق احمد113269191841001009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي حامد مريم113270131842091119

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس علي ابراهيم منى113271131842112034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبيد محمد ستار لينا113272231842271255

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرزيك مجبل مشعان أدهم113273131841022020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم ابراهيم رامي113274131841028008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشوكة هللا خير علي الفقار ذو113275141841028032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيكاظم عباس محمد اساور113276271842083003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيطعيمه صياح عدنان زينب113277221842393061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجاسم ياسين حكمت علي113278221841093047

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيمحمد كاظم صفاء حيدر113279231841006051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطشر حسين باسم رشا113280151842054049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيسهيل خضير عزيز خضر113281231841008064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيبدر علي محمد حسن113282211841274008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمجيد حميد ماهر قدس113283211842140165

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسين جاسم طه رقيه113284211842094032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيحسين خليل عدنان دعاء113285211842138036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائييوسف هادي حسن نبا113286261842107091

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي فاضل سالم علي113287121841026075

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيلطيف نايف فاضل علي113288121841001050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم محمد عفاف113289111842072058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيعبد عثمان هللا عبد سارة113290211842126022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائياحمد جابر رائد محمد113291211841034057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعبد محمد قاسم الكريم عبد113292211841038039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيرضا محمود حامد حسين113293211841042005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد هللا عبد احمد أروى113294111842217001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم محمد علي113295271841014112

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائياكبر جهاد عيسى حوراء113296131842071030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيداخل عبد رياض زينب113297241842220408

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.8المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى محمد الدين عالء نبأ113298141842094180

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.7للمتميزات رقية ثانويةالمثنىاحيائيجاسم حسون حسين حوراء113299291842076004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد عدنان رند113300141842079038

2889 من 2575 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين  الرواد اعداديهكركوكاحيائيعرب القادر عبد شامل محمد113301201841022074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةالدين صالحاحيائيعبيد حماد خالد اوس113302181841336001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمهدي صادق احمد محمد113303221841084018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيحسن حيدر زهير احمد113304161841033004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم احمد جبار عبدهللا113305131841019013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن محمدطارق احمد مريم113306131842074029

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0المختلطة الجامعة ثانويةاالنباراحيائيمصلح الكريم عبد رعد ضياء113307191841298014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفياض علي حسن ساره113308191842188061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيكاظم سالمان كامل رهام113309261842089036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيسلطان عليوي جبار علي113310261841038062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيانعيمه داخل الجبار عبد سجى113311221842190118

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكاطع المجيد عبد عباس المجيد عبد113312221841098064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم عالء كرار113313231841009081

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيمحمد عالوي فاضل هللا عبد113314231841001043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمرزة علي حسين رسول113315211841030023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيالرحيم عبد ياسين عالء احمد113316211841065006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيجاسم مهدي صالح تبارك113317211842116006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيراضي محسن احمد نور113318211842143089

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جمعه صفاء محمد113319101841017074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمسير دايخ حسين زينب113320261842102055

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيمهدي فاضل عباس علي113321261841201125

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيحاجم خضر فاضل ساره113322261842088062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيغزال الحسن عبد مهند الهدى نور113323261842108110

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيابوعديل حسين عزيز علي113324261841010102

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعساف ناجي يونس حسين113325261841028032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىاحيائييعكوب سلمان عامر محمد113326211841066013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخاحيائيبجاي كاظم جواد فرح113327121842104028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبير هللا عبد ماجد ريم113328111842072028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعباس عزيز هاشم فرح113329211842139120

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمجيد كريم يعقوب زهراء113330211842134035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيسلمان داود الكريم عبد احسان113331211841063001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيناهي حيل عادل اركان113332211841037003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحيسن كاظم جهاد الزهراء نور113333111842071072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد الكريم عبد حيدر احمد113334111841037001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيدرويش جاسم حسين ربا113335111842084051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين يحيى صالح العباس113336151841005014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحنتوش يوسف عباس حسن113337151841005027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي حسين العباس عبد نور113338151842047152

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد جاسم كاظم زهراء113339141842073044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعواد الباقي عبد يوسف يعقوب113340191841001099

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصكبان فاخر احمد هللا عبد113341141841027028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.7الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيسكران فهد عماد مريم113342101842100087

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.6للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان علوان حسين هللا عبد113343101841048011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرزاق سامي طالل فاطمه113344131842117126

2889 من 2576 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسعد عباس ثامر نورهللا113345131841012163

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبدر جبار صباح ايات113346141842086025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيمطر حسن فالح فاطمه113347191842153064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيغزال تايه منذر مريم113348181842176107

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين حمورابي ثانويةكربالءاحيائيبشاره علي سالم محمد113349271841025024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيصالح محمد غازي أحمد113350221841039006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعلي العالي عبد سعد علي113351221841002146

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيحسين محسن علي محمد113352221841030032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناصر عارف احمد نبأ113353141842136039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحنيطل سلطان قاسم الهدى نور113354141842134114

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذياحيائيشرهان شيال مجيد رانيه113355221842172022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مولود صالح سالي113356131842112025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الرميلة اعداديةاالنباراحيائيجياد ياس جمعه حسين113357191841003021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعرعور الحسين عبد مهند آمنه113358231842271007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم محمد سجاد113359141841047063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي خلف ناجي نبأ113360141842072117

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعلي عبيد جبار بنين113361231842117025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي دعير فاخر منتظر113362271841002201

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيحسين محمد السجاد عبد قيصر عقيل113363271841014090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيسريسح ناصر رياض عقيل113364261841028061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحمزه هاشم شافي حوراء113365261842092017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجاسم انور رسمي رسل113366261842088036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيعناد تركي جابر عقيل113367221841306123

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاظم جبر ماجد براء113368221842175025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحسن رحيم سليم مصطفى113369221841382063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفرج كوكز منعم علي113370191841009137

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيعبيد شهاب قاسم حنين113371231842082017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيعلي عباس سلطان غيداء113372101842113054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيحسين علي فاضل مسره113373211842098091

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيسعد فاضل محمد زهراء113374101842076025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحمزه ويس عباس سجى113375261842083053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيالساده عبد عطيه كاظم مصطفى113376261841038107

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيحاتم داود رعد تبارك113377261842088019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمريو كاظم قاسم فاطمه113378261842075050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن فليح صباح حسين113379151841007036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيسعد لفته محمد عبدالخالق113380261841012066

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد غريب احمد نور113381101842095071

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعبد متعب يعرب ساره113382211842140113

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد محمود طه رويده113383121842108024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسون شاكر احمد الهدى نور113384111842067103

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيابراهيم عيسى رعد ايناس113385211842093011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد نجم رائد احمد113386111841016007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيحاير حمزه حسين زهراء113387111842079023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعواد غريب نعيم علي113388291841153176

2889 من 2577 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.6للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيياسين حبيب رياض حسين113389221841080011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.3المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد ابراهيم فوزي زكاء113390101842078051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم خليل فرحان امير113391181841006014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمحمد قحطان عالء باقر113392221841002040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفريج حطاب جبار ساره113393141842117034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد عباس ثامر زمن113394141842100038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائينهار حكمة رائد محمد113395191841067077

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمزه هللا مال هيثم احمد113396131841030012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن ستار عامر زهراء113397131842094031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيوادي كاظم حسن حيدر113398141841048032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم يحيى زيد113399271841002088

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد عمران الدر علي113400271841014091

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيحافظ حميد عامر علي113401261841033069

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الدبوني ثانويةواسطاحيائيعكال صالح اسعد منتظر113402261841034026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيعباس خضير جاسم عباس113403231841042060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيحسين كاظم جواد ريام113404231842093035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيمحمود شاكر جبار مصطفى113405231841051096

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيمحمد جاسم صباح االمين محمد113406231841001073

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائياحمد ذياب ثامر نروين113407211842138127

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيمحمد حمزه منذر ضحى113408231842090192

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيفرج صالح الستار عبد أطياف113409121842107008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيكاظم هادي علي دعاء113410211842136025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد عبود سالم مريم113411211842097088

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيرضا ويردي هللا سالم نبأ113412261842110028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيسلمان هاشم حسن مؤمل113413261841041026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائياسماعيل عبد عماد علي113414211841013071

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيعباس قاسم محمد فاطمة113415211842133029

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحسين القادر عبد لؤي انس113416211841005021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيمحمد كاظم ثائر هللا عبد113417211841012042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيدوشان حميد محمد باسم113418211841007008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيجواد االمير عبد اياد علي113419211841052036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائينصيف كاظم محمود الملك عبد113420211841010046

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبود علي ارحيم علي113421261841003094

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحبيب جمعه الدين حسام محمد113422121841026102

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن عبد مهدي زينب113423211842139072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائينافع الكريم عبد اسعد اسراء113424211842097006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجبر جميل ياسر زهراء113425211842090062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي جميل فاضل ميزار113426111841016097

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعد رشك عباس هادي113427151841005126

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبداالمير محمد امير113428131841005008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحاحيائيمحمود جاسم كريم ذكرى113429181842236051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.5للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيتوله مجيد علي حسين113430151841012012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيهتيمي خلف فليح زينب113431321842029031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمجهد حسين هللا عطا ساريه113432191842139055
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيسالم زياره حسين مؤمل113433271841030044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحمدان فتاح علي زهراء113434221842323204

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيسريح إبراهيم باقر محمد113435221841019137

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعذافه موسى خالد اديان113436131842126001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعواد الخضر عبد ابراهيم االء113437231842271026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي باوي فرمان عبدهللا113438131841019014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحمود حسين محمد رقيه113439191842188053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيكاظم عباس وفي منتظر113440271841005316

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمحسن عبد صاحب رضا113441271841002086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد علي حسين علي113442271841035033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع كاظم فاضل عباس113443241841009042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحسين عباس كمال محمد113444231841009097

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيمرزه محمد عباس حيدر113445231841005061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيارحيم سالم رعد زينب113446261842084014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطاحيائيحمود خليف مثنى مروان113447261841050028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيتوفيق حميد قيس سيف113448211841003053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيابراهيم حسن زيد محمد113449211841009143

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين عادل تبارك113450101842116014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم محمد عامر رسل113451101842116017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيسبتي سلطان قاسم زينب113452211842140100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبندر نعيم علي مريم113453151842080103

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للمتميزات الكوثر ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم رحيم هللا عبد عال113454121842109081

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم عبدهللا ثامر تقى113455121842084009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسين فاضل زهراء113456121842094095

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائياسماعيل مرتضى طارق زينب113457121842095024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخلف رميض ناظم ريام113458211842121044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيرحيم مزهر علي دعاء113459211842121030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم ابراهيم محمود رسل113460111842109035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيناصر حنش علي تبارك113461151842045011

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيحمزة جاسم بركان جاسم113462181841141013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائينواف صالح مهدي عذراء113463191842195044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.4أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد حنون علي محمد حنين113464251842062160

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.3المتميزين ثانويةميساناحيائيحيدر الحسين عبد حيدر أسد113465281841026001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.2الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيخلف مجول محسن محمد113466101841002085

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.1للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم نصيف رعد علي113467131841020058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن هيلي ناصر اسراء113468141842225128

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيعباس فاضل حيدر محمد113469181841006075

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائينعمه طه كريم احمد113470221841028004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات السالم دار ثانويةالدين صالحاحيائيحمود حسن الرحمن عبد مروه113471181842209019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين صعب رائد لمى113472131842091107

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيحسن عبود حسن عبدالملك113473191841071044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيمحيسن هادي غالب فاطمة113474231842154072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوادي حليحل علي مرتضى113475141841170052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلفته الحسين عبد جليل مريم113476141842070085

2889 من 2579 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعطيه االمير عبد رحمن براء113477231842142028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبر شهد يعقوب بتول113478121842231086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيالحسين عبد جواد علي سعيد113479271841010054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمحمد سلطان صاحب الهدى نور113480221842139154

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيسياف عبد شاكر فاطمه113481241842114206

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين القدس اعداديةبابلاحيائيهللا عبد محمد كريم علي113482231841055028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيجاسم ابراهيم حيدر الهدى نور113483231842087247

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيعوده الكاظم عبد عباس علي113484231841003042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيابراهيم حسن زيد االء113485211842290009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود هادي طارق محمود113486101841035034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم محمد ايه113487101842109019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيعبد عليوي حيدر زينب113488231842144034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيليلو علي حسين زهراء113489231842121030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيمحمد جسام الرحمن عبد تبارك113490211842136019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيصادق الكريم عبد فائز علي زيد113491261841201069

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيجنتو عبد محمد زينب113492281842052043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيحسين عماش زامل ايالف113493261842126013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيسلمان حسيب علي ضحى113494211842064018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيناصر سكران فالح ابتهال113495251842062019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجابر عواد جبار زهراء113496251842096100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيدويج حسوني فاضل مصطفى113497261841012149

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن عدنان زيد مريم113498101842084028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيريحان محمد الدين سعد رسل113499101842120032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيامين علي أمين صادق113500121841001037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهيل حسن ابراهيم شاكر113501111841054005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيباقر الحسين عبد صالح حسنين113502251841031172

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيحميد هادي زيدان ابراهيم113503211841033001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائياسماعيل خليل قيس ايمان113504211842097014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد اكرم حمزه ليا113505111842112065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيدشر شنان اسماعيل فاطمه113506111842217060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمد اسماعيل طه مصطفى113507111841156060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان مشرع حازم صبا113508111842081028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياحمد نامدار الدين صالح زهراء113509151842047070

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكحيط عبد جاسم محمد113510221841002207

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيكاظم جدوع محمد اميرعلي113511271841014018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمودي صباح حيدر مريم113512251842100600

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين العراق صدى ثانويةالدين صالحاحيائياسعد الرحيم عبد طالل محمد113513181841035111

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح مهدي عامر رانيا113514131842238026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.4للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيخميس عمران زيدون محمد113515211841020064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيشاني مخيف عقيل محمد113516251841122188

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد كامل عمار نور113517141842094192

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيقدوري الرحمن عبد الرزاق عبد ايه113518141842100013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيارحيمه امطشر محمد نور113519141842134119

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهدي سلمان ماجد حوراء113520141842140038
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس كاظم محمد مريم113521131842118174

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيساجت يوسف لفته زينب113522261842250180

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير حاكم دعاء113523131842071033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيياسين عبدهللا عادل حنين113524131842101014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف عربي علي حيدر113525131841012050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيابراهيم خليل سامر علي113526141841010058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيذعار محمد كاظم طيبه113527191842189107

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعباس رضا رحمان محمد113528271841033039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيحسين زينل باقر محمد مريم113529271842057134

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعبد نجم يحيى مصطفى113530271841014192

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيباصي حطاب حيدر ضحى113531261842086082

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعاجل عريبي محمد زينب113532221842175100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيحمد كاظم حميد سجاد113533221841023040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائياحمد الهادي عبد حيدر علي113534241841018057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيحميد االمير عبد اسماعيل حسن113535231841066009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الباقر ثانويةبابلاحيائيعبيد علي مصطفى االمير عبد113536231841046013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيخشمان هللا عبد نجيب محمد113537101841020154

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم عباس سعد هدى113538231842120152

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيهللا عبد سهيل مهند زهراء113539231842110024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيعبود نجم حيدر الهدى نور113540231842117142

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيحسين الرزاق عبد صادق زينب113541261842083043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحسن ابراهيم اسماعيل فوز113542261842104090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيخورشيد نامق حسن هللا عبد113543211841004071

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم االخوه عبد زهير زهراء113544251842062281

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعبيد علي عبد حمزه نوال113545251842170312

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية ايليا ثالنجفاحيائيبدر خميس جابر فاطمه113546251842099016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيمحمود محمد الرحمن عبد ريم113547101842113030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيمجيد عيسى حسن عيسى113548261841022095

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد شهاب مجباس احمد113549101841006007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخاحيائيخضر موسى سعيد محمد113550101841030007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح ماجد فرح113551121842124003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان دحام خالد شروق113552121842083020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد سلمان سلمان ايناس113553121842105016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزايد عباس خضير فراس113554121841026090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحرج محمد كطران ضياء113555251841031364

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيعلي عبد سعد صفا113556211842100041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمكاون سالم حسين رقيه113557111842068032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد محمد حيدر فاطمه113558111842077024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد محمود عادل محمد113559111841006062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمكاون سالم حسين نهله113560111842068085

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد مجبل مهند عيسى113561111841019027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم عاصي محمود حذيفة113562111841203030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم جواد علي زينب113563151842050038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةالنجفاحيائيسوادي محمد علي محمد113564251841151118
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيصلف كاظم ياسين فاطمه113565251842170258

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المجد ثانويةكربالءاحيائيحسين طالب كامل زيد113566271841012003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيحسون شنته ناصر محمد113567231841251203

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.8للمتميزات الرباب ثانويةواسطاحيائيربيح محسن صفاء زينب113568261842113010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيرباط علي هادي علي113569291841005079

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجاسم علي شوكت حوراء113570141842079025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجواد حسن فلح ايه113571131842111013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيياسين غسان معاذ غسان113572191841015056

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمودي محسن عبدالواحد مريم113573131842093095

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعليوي محمد بدر نور113574231842271288

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيعالوي كريم مراد حنين113575231842182003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبار احمد هيثم ايه113576131842070031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيسلمان داود قحطان شهد113577191842194067

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيالجليل عبد إسماعيل حقي أسماعيل113578161841089003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الصديق اعداديةنينوىاحيائيمحمود رشيد يقضان رشيد113579171841028086

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيكمير جبر حيدر نور113580271842060219

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيقاسم المهدي عبد اياد محمد113581271841034055

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعنيد محمد هادي رسل113582261842087040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيصياح علي رحيم البنين ام113583241842104007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيحمد نوري عامر نورس113584271842088145

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحسون مظلوم اسماعيل فاطمه113585221842393083

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيفزع حميد حازم زهراء113586221842161037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيعبيد محسن جبار نمارق113587241842102113

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيمحمد حسين ناصر زهراء113588231842092080

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيهللا عبد عليوي تحسين ورود113589231842094052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيحميد حسن رباح الرحمن عبد113590211841231007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلاحيائيلفته علي الكريم عبد زينب113591231842141014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيهادي صافي حيدر تبارك113592231842102009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيحسين اسماعيل خليل زهراء113593231842125031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيالزهره عبد عدنان قحطان بنين113594231842127013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد فهمي مروه113595121842106074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلي هادي باسم ضي113596261842087085

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيسلمان عبد كاظم زينة113597261842108065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائياحمد الرزاق عبد ضياء مريم113598211842110079

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسون مكي فؤاد رهام113599251842100254

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيالكريم عبد غني نصير رقيه113600251842087025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيثعيلب وزير نزار طيبه113601251842059349

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيجاسم كاظم محمد فراس113602211841007038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد حسين حيدر فاطمه113603101842137069

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيحزيم تركي عبدالحسين حسن113604261841026006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيخليل ابراهيم عثمان عائشه113605101842221050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين عبيد سعد نور113606101842110064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن العظيم عبد برهان زهراء113607101842123018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيقمر حسين مصعب صفا113608121842117027
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد طه محمود مصطفى113609121841026132

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرزاق عبد جعفر نوري فاطمه113610121842089065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيحمادي محمد جاسم رحيق113611121842020013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح مهدي ستار تبارك113612121842102019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد علي زينب113613111842109063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس حسين علي حسين113614251841031212

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيخميس ابراهيم محمد تبارك113615211842141013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيحنف حسين علي غيث113616231741060032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخاحيائيشوان كاظم صبار محمد113617111841024026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين زكي نبيل مؤمن113618111841018081

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيشياع متعب احمد امجد113619251841007023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسريح هللا عبد رحيم مقتدى113620151841022018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعبيد غازي صباح هللا عبد113621251841122116

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجوني محسن علي العابدين زين113622151841006031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالكريم عبد صاحب حسن عباس113623151841006040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجوي جبار ستار علي113624151841008023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيمتعب ساجت علي ساره113625251842102028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائياحمد شهاب عوده عمر113626191841060024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائييونس االمير عبد حيدر سجاد113627221841035074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.8للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيشهاب وليد احمد زيد113628211841020027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين هللا عبد محمد براق113629101842100021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.3للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيميرزاعنايه عباس جواد انعام113630271842077008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.2للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيخايف حسن عباس ميرنا113631231842132082

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن دعير زكي محمد113632151841005095

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن رشيد صباح نبأ113633151842046152

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد هادي مسلم زينب113634251842062381

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبد نجم زهير أنفال113635251842100013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيشعالن كامل لؤي نور113636291842055096

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجودي عباس محسن زهراء113637121842092031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين جاسم حسين بنين113638121842112024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيكاظم شنان عباس علي113639291841003206

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيلطيف الحسن عبد باقر الحسن ام113640121842098006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيحمود خالد محمد حسين113641251841205055

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلوم منسي محمد احمد113642251841031063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكريدي مزهر رحمن حسنين113643251841045021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيخليل تايه السالم عبد اصيل113644211842093004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيحمود حسن فليح رقيه113645211842158009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيمهدي سطم عبود هللا عبد113646211841003068

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيخميس احمد اياد هشام113647211841012094

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمود الهادي عبد زهراء113648101842221026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيرديني سالم عبد سرى113649101842120060

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيهني قادر عبد مروان113650211841282074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيعزيز الحسين عبد كاظم زينب113651101842076027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيحسين سندال حسن مرتضى113652281841042030
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيجواد علي فاضل الهادي عبد113653211841088037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيصالح محي الجبار عبد صالح113654211841003057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيهللا عبد عليوي طالب يونس113655231841001102

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الصديق ثانويةبابلاحيائيجلغف الرزاق عبد محمود مصطفى113656231841027056

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلاحيائيموسى ابشير شمخي مصطفى113657231841029033

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيعمران كامل مسلم ارشد113658231841032007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيجابر حميد عزيز سكينه113659231842105023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيعباس ندى ستار صبا113660231842131030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات النجاح اعداديةكربالءاحيائيعطيه تركي حمود بنين113661271842060037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيفضل مهنا ميري نرجس113662271842058263

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيثامر ضاحي مجيد زهراء113663261842075029

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعامر مهدي عكار الزهراء113664261842088008

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيفزع غانم ياسين زينب113665221842393070

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبدير عيسى ابراهيم هناء113666131842126049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جلوب هادي رسل113667131842109010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان فرحان باسم زهراء113668131842281025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيصالح ابراهيم امين يوسف113669191841009235

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةبابلاحيائيالواحد عبد حسن نعمه فاطمه113670231842143025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائياسماعيل صالح عبدالرزاق ايه113671191842160012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزغير عامر مطشر تبارك113672141842225125

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهبسي الرزاق عبد علي غدير113673141842149052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن لفته عمار هبه113674141842094195

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي مناتي طاهر هاجر113675141842074166

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات العراق جنة ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي علي لؤي اية113676181842221005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيخضير حسن عادل زهراء113677221842135058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطليج جبار عباس مصطفى113678131841012143

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد غانم سماهر113679141842122009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين االولى سامراء ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد صالح محمود اسعد113680181841033012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشبيب عبد حسين علياء113681141842076062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان عوده محمد زبيدة113682141842095021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.9المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم رحيم حكيم نعيم113683131841016093

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.6للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيصباح مجيد اركان علي113684211841020043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكاظم مهدي ماجد فاطمة113685131842080027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيرزيج محمد باسم معصومه113686221842311058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيشرقي مصلح حسين مروه113687191842154024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحاتم جاسم علي يقين113688141842225124

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد علي حسن زهراء113689141842140054

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد حميد حسن113690141841026012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيدحام كاطع فرج سجاد113691221841019074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيمطير جياد عاجل شيماء113692221842413048

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0الخارجياتقار ذياحيائيراهي حسن فليح ساره113693221842401031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالعباس عالء ياسر113694131841034058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيكاظم الرزاق عبد وسام سجاد113695181841006043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةالدين صالحاحيائيعبد رجب نبيل تبارك113696181842140008
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح موسى جبار سجى113697141842072067

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائياالمير عبد الفتاح عبد طاهر بنين113698181842238004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد مزهر هللا عبد فاطمة113699221842135110

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيصاحب مجيد لؤي سما113700111842062052

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعلي الياس محسن تحسين113701251841046007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمعروف داود اياد ايه113702111842114010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفتة خنيصر عامر علي113703151841003032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد جعفر جاسم فاطمه113704151842048089

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيوادي محمد قاسم محمد113705121841030155

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبود جبر شمخي غفران113706251842062497

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيسلطان حاجم سالم رغد113707211842134023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخشان سعيد محمد مصطفى113708311841024181

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحسون رحيم الحسن عبد نور113709251842097112

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيفهد جوده عدوه هجران113710251842102049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم حسين محمد دعاء113711251842100197

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائينايف الكاظم عبد سالم احمد113712251841150441

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيالرضا عبد حبيب الرضا عبد زهراء113713251842062294

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عبد طالب اميمه113714101842223009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم رمضان صالح زهراء113715101842077036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد عزيز عرباء113716101842097038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائينصيف محمد وسام ديار113717101842120028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيفهد عبود وليد والء113718101842096037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسين جالب جابر بتول113719121842087007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمجيد حميد شاكر مرتضى113720211841054063

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد عالوي رحمن فاروق113721101841028072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيساجت خليف خالد احمد113722261841201005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيغني ابراهيم ماجد رؤوف113723211841052020

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائينكاد زاير كريم زهراء113724291842057137

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيكريم وهاب احمد الوهاب عبد113725211841013061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيعطيه الزهره عبد نبيل نورس113726231842098116

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةالديوانيةاحيائيشداد رحيم علي حسن113727241841061005

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحسن هواله ميري احمد113728241841076004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيهالل العباس عبد جبار عباس113729231841049022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيخليل رزوقي احمد مصطفى113730231841020276

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبيد بدر نعمه نور113731231842093099

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيبريج بوهان عليوي هبه113732241842118096

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات النجوم ثانويةبابلاحيائيعبيس عبد محمد ياسمين113733231842130055

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيجاسم فاضل احمد علي113734231841212013

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيكاظم محمد جاسم حسين113735271841002056

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعذيب زغير هيثم ابرار113736261842103001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيضنيج رفيج راضي ختام113737221842412014

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيعويد تايه مزهر شهد113738231842128030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.5المتميزين ثانويةميساناحيائيسلطان عاصي كريم علي113739281841026023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحبيب حسين جليل هاله113740231842119219
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم فاضل علي احمد113741131841030007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيكاظم الحسين عبد قاسم امير113742251841150465

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزه جمعه حمزه زينب113743111842109057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم علي حسن سجاد113744251841031320

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد محمد حسن حيدر غيث113745251841031528

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيسلمان منصور محمد انس113746321841045004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيثعبان فليح سجاد جنان113747251842111012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيراهي الحسين عبد حيدر منتظر113748251841122215

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيعاكول علي عبد فارس مؤمل113749291841003239

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد حسين محمد مريم113750121842094175

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبدهللا نجم عدنان محمد113751251841031680

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيعبيد مهدي صالح حوراء113752211842139035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيعزيز هللا سعد فارس اسراء113753211842135006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعباس خضير احمد نبأ113754211842097099

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعمران موسى حامد رفل113755251842100224

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيوهيب كريم علي بشير113756311841024040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيعلي طه يونس براء113757211842293006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم حمزه لطيف احمد113758101841013018

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيعطيه ناجي ناصر حمزه113759241841027053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيجاسم عريبي نزار بنين113760231842090053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنين االمام اعداديةبابلاحيائيكبان االله عبد فيصل حيدر113761231841013017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيخصباك خميس رزاق هبه113762261842108121

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيفرحان قيس طالب مالك113763221842113188

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعيلو عباس حسين رؤى113764141842072036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.0للبنات الصقور ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد الرحمن عبد مهدي مريم113765181842206009

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيسليمان حردان خليل يقين113766191842217132

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاربيلاحيائيموسى داود سليمان هاله113767311842047199

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات عنه ثانويةاالنباراحيائيحميد علي عواد اسماء113768191842200007

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيشرقي عبد نوري االمين محمد113769191841007142

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيجواد جويد كريم زينب113770221842175098

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيمحمد احمد الدين كمال محمد بالل113771191841007044

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم رافع نعمات113772191842168026

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيميرزا علي حيدر عباس113773211841013050

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيعمر العمر عبد اسعد رحيل113774191842198034

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنات اليقين ثانويةاالنباراحيائيدحام خلف كريم زينب113775191842212012

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الوثبة اعداديةاالنباراحيائيخلف حامد هيثم سهيلة113776191842194062

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيهراط محل طالب بثينه113777191842243014

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهراط عوده ممدوح ماريه113778191842188120

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائينعمه مزعل علي عباس113779221841003107

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيدحل كريم منذر شهد113780191842217083

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائياحمد مطشر سامي مؤيد113781191841032026

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيصلبي محمد سعد شهد113782191842204034

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان داود عامر رفل113783111842073028

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف حسن قاسم محمد113784111841156055
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيعزيز سامي وسام احمد113785111841040003

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد شهاب محمود زهراء113786121842082013

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الشراع ثانويةاالنباراحيائيفهد حميد حاتم صابرين113787191842138013

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمحمد الكريم عبد علي هللا عبد113788191841015043

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات االهلية الخنساء ثانويةاالنباراحيائيفرحان عبد جميل مساق113789191842139084

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائياللطيف عبد مجيد ياسر محمد113790191841015077

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيفهد عبد الوهاب عبد علي113791101841023014

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد محمد عمر خطاب113792191841009065

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات العدل ثانويةاالنباراحيائيسحاب كميان محمد الهدى نور113793191842174017

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيعلوان منصور حامد مروة113794191842187022

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجياد مسعف ياسين احمد113795191841007025

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنباراحيائيمرهاش فنيش عبدالسالم مصطفى113796191841060027

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيمصطفى محمد حمد علي113797191841026057

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير سالم سعد113798121841014014

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيغزال حسين محمد رغد113799101842221020

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفيحان جدعان رعد شهد113800111842215084

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعلي خليف صباح ساجد113801261841016031

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيحمزه شهيد رياض مهدي113802251841016075

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيجراد رمضان راضي محمد113803191841015067

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرداد علي اسماعيل فاطمة113804111842075042

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الثانية نينوى ثانويةدهوكاحيائيحسن حماد خضر تبارك113805331842038009

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنباراحيائيخلف حبش قاسم غفران113806191842217100

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس علي حسين العابدين زين113807141841016040

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات الكواكب ثانويةاالنباراحيائيشرقي حماد ثابت جيهان113808191842208003

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائيعساف محميد حميد هند113809191842157080

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيمحي مشرف عادل خطاب113810191841009064

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين دمشق ثانويةاالنباراحيائيعواد حميد عبد محمود113811191841052053

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات المسائية االهلية المعرفة ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد ناصر محمد رقية113812191842372002

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي مجيد صالح احمد113813121841031017

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنباراحيائيلطيف عواد نافع تبارك113814191842168009

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيحمد خلف سامي الرحمن عبد113815191841002032

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيمحيسن حسن الكريم عبد فاطمه113816221842203090

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات البدور ثانويةاالنباراحيائيهاشم هللا عبد عمر رواء113817191842256002

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنباراحيائيسليمان دريب رسول حسين113818191841362010

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.6للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهللا عبد عبود نجم الهادي علي113819251841031420

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيضايف فاخر طالب مسلم113820221841013085

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيجياد ارثيع مزاحم انور113821191841007038

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنباراحيائيحسون عبد فوزي الرحمن عبد113822191841041024

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات العادل االمام ثانويةاالنباراحيائياحمد نون ماجد حفصه113823191842159024

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات الرحاب ثانويةاالنباراحيائيجاسم حمود محسن ميسم113824191842214060

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنين الطيار جعفر اعداديةاالنباراحيائيمحمد جاسم خالد احمد113825191841054003

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحسين جبار كاطع ميسم113826261842102106

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحسن ظاهر حسين ورود113827101842223089

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيصالح محجوب فاروق شهد113828181842183026
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات الشيماء اعداديةاالنباراحيائيخلف ذيبان صالح مها113829191842197029

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيلفته شنان كريم مريم113830271842160197

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيعبد صالح خالد كريم113831191841350032

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد خليف طالب علي113832101841035025

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفياض محمد جاسم عثمان113833191841009123

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيعبدهللا محمد شافي مصطفى113834191841011154

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخاحيائيريحان حسن صالح ايه113835101842109016

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات الرافدين ثانويةاالنباراحيائيجرو فرحان يونس اسيل113836191842234001

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهكركوكاحيائيلطيف احمد نعمان الرحمن عبد113837201841048088

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيعلي حسن فالح كفاح113838221841026035

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيخميس ابراهيم محمد علي113839211841052045

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيابراهيم القادر عبد رافع شيماء113840211842140133

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىاحيائيسعود اللطيف عبد طالل هارون113841211841037026

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد محمود هللا عبد اسراء113842191842224004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيلهمود عباس اسماعيل ابراهيم113843241841065001

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمود قاسم هاشم علي113844141841011080

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيمحيسن خضير علي بكر113845321841045005

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسون حمد عادل نور113846251842170324

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين المهيري ثانويةكركوكاحيائيخلف جاسم دخيل عامر113847201841034005

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمود سعد امل113848121842082004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيعنزي محمد عبد هبه113849191842370100

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيعفتان حماد رياض احمد113850191841043004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين الزهور اعداديةنينوىاحيائيفتحي هللا عبد سبهان عماد113851171841015136

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين تويم ثانويةنينوىاحيائيدخيل حسين جرس هيثم113852171841197032

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين الرشيدية اعداديةنينوىاحيائيعيدان حازم محمد جاسم113853171841080054

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عباس فاضل محمد113854251841031701

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائيجميل محمد راجي شيخه113855191842199027

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيمحمد حسن محسن عثمان113856311841024104

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيموسى كاظم صبيح علي113857261841002029

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيلطيف محمود اكرم الدين عالء113858191841069026

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسون جبر طالب علي113859231841173068

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين المصطفى ثانويةنينوىاحيائيفتحي يونس سعد نمور113860171841077070

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمود احمد اسعد سيف113861101841009019

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات حديثة اعداديةاالنباراحيائياحمد فياض مؤيد غفران113862191842199032

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا احمد خالد ايمان113863131842104012

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنين خزنة اعداديةنينوىاحيائييوسف فاضل عادل عباس113864171841066015

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنين الرضواني اعداديةنينوىاحيائيعلي محمد مخلف محمد يوسف113865171841161166

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيمهدي هاشم مهدي عباس113866241841027086

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيلطيف احمد مجيد احمد113867211841063007

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنباراحيائيزيدان كامل عالء محمد113868191841026074

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيشعالن شايع محمد علي113869231841014059

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعمران حسين الرحيم عبد رقيه113870261842096055

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0المختلطة الحريري ثانويةالسليمانيةاحيائيمحيسن جعفر صادق جعفر113871321841045007

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيابراهيم جعفر سامي ايمن113872101841041015
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيمشاري عنايه علي كاظم113873221841057019

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيعبيد علي احمد نبأ113874231842125073

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيجناني حتاته حمزه قاسم113875261841055023

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حميد مؤيد ساره113876181842172036

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخاحيائيشاهين منجل غانم سعيد113877101841041031

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيماشي موسى عايد حسين113878291841002197

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيصالح تالي زياد طارق113879311841024074

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسن غني حكيم احمد113880221841002004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائياحمد محسن جبار عباس113881251841001143

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحيميد محمود ساعد عمر113882101841011046

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيكاظم عيدان نعمه رضوان113883231842109062

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين األهلية العراق ثانويةنينوىاحيائيعثمان محمد هشام كرم113884171841013055

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيابراهيم كامل جمال يسر113885191842160072

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيمصلح حمود فيصل يونس113886211841038077

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائينجم عبود نوري اسماء113887211842178026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة678.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمشاري ثجيل قاسم محمد113888211841005109

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيعلي حسين صدام رانيا113889211842121032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيهللا عبد عباس علي محمد113890211841206024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيمجيد خالد حسن غادة113891211842248017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيضايف حسين مجبل ساره113892211842158011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيسلمان محمد سلمان زهراء113893211842098044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيخلف صبحي عامر منى113894211842103050

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيخليل ابراهيم اسماعيل دعاء113895211842110024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيغايب رحيم كريم رنا113896211842121039

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيالكريم عبد منذر علي عمر113897211841013074

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائياحمد جبار محمود عمار113898211841003094

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيجاسم هللا عبد فرمان هللا عبد113899211841013059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةديالىاحيائيشهاب هادي حسين محمد113900211841276013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىاحيائيمرهج كريم محمد رسل113901211842260004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيعباس صبار هاشم نور113902211842248022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيخدام رشيد فاضل محمد113903211841005107

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيحسين جاسم احمد همام113904211841004138

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيفارس درب حسين رويدة113905211842137031

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحمزه جواد سليم زينب113906261842104054

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعباس علوان اسعد غفران113907211842107045

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيهللا عبد نجم محمد فاطمه113908211842147073

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيابراهيم شهاب ستار اكرام113909211842145015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىاحيائيعلي حسين محمد فاطمه113910211842015012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعليوج علي صالح ابراهيم113911141841028001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الشهاب اعداديةنينوىاحيائيخابور محمد حازم نشوان113912171841143135

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىاحيائييحيى كاظم حسن النبي نور113913211842292033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيابراهيم خليفه باهض نبأ113914231842122037

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحسين حمود داود عثمان113915211841272087

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيحبيب سلمان عامر دعاء113916211842136024
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيمجيد احمد حسين زهراء113917211842177017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيعباس خضير محمد غفران113918211842097077

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيحسن كاظم حسين احمد113919211841052004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد كاظم احمد زينه113920121842231045

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات السرمد ثانويةديالىاحيائيثابت علي احمد سهاد113921211842157014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيمديد ابراهيم خالد عمر113922211841270038

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيفرحان جبر طه سراب113923211842291084

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطارش الزم طالب الدين سيف113924131841005024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيعياش صالح سلمان مصطفى113925211841012083

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد دحام ماجد ايوب113926101841020034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيحميد امين محمد منجد الزهراء113927111842062008

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيلفته شراد محمد زينب113928211842143044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيسلمان الرحمن عبد انور سما113929211842097064

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيطاهر سعود جاسم فاطمه113930211842104025

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحميدي عباس الحسين عبد مريم113931121842107192

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الرافدين هبة ثانويةديالىاحيائيسعدون مدلول محمود هبة113932211842152022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيعباس حمودي عواد حمزة113933211841231006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىاحيائيحسن جاسم اللطيف عبد صفا113934211842050011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيهللا فتح سمين اياد سجاد113935211841011035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيمحمد لطيف ثائر رسل113936211842118006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيسلمان حسين االمير عبد حوراء113937211842134017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيحماد ذياب اسماعيل اركان113938101841026030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيحسين رستم عماد سيف113939171841073014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائيعواد موسى محمد ايمان113940211842290012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعكموش منلون كريم غفران113941151842054111

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىاحيائيجاسم علي حسين ابراهيم113942211841064001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيالغني عبد الجبار عبد طارق حسين113943211841001010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيمحمد جاسم احمد السالم عبد113944211841088035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين علي اسراء113945131842070006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد طه عادل هاجر113946211842140200

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيجديع مناجد اسماعيل زينب113947211842103024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيم سلمان عدنان محمد113948131841005044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الثقافة اعداديةكربالءاحيائيعويد اسماعيل فضل شهد113949271842055128

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءاحيائيجديع محمد جاسم سليمان113950271841034020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين السكري ثانويةديالىاحيائيالوهاب عبد عدنان فاروق مروة113951211842046022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم سفير الهدى نور113952101842114052

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعنيز مهدي ناظم زمام113953211842206011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين النموذجيه النصر ثانويةاربيلاحيائيخضير محمود احمد علي113954311841024111

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيعباس حسين عامر حسن113955211841248006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيشنياع عباس رسن علي113956241841016051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيفاضل الحسن عبد حازم زينب113957211842122013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات المروة ثانويةديالىاحيائيعباس محمود الرحمن عبد االء113958211842158003

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد احمد محمد الرحمن عبد113959111841018056

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمحمد صالح المهدي عبد نبا113960211842095042
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيدرويش علي الخالق عبد مهجة113961211842173051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى مصلح حسون ماهر113962111841026117

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد خليل فاضل كوثر113963251842100577

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحامد محمود بشار فاطمه113964141842086153

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةالديوانيةاحيائيزغير األمير عبد سلمان شفاء113965241842109012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحسين خالد مروان خالد113966211841002036

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي احمد سالم احمد113967101841055001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيحسن خالد حسن اسراء113968211842121005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الروابي ثانويةديالىاحيائيسلمان عباس الرضا عبد ضحى113969211842146032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيصالح عباس امير مصطفى113970211841002088

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحافظ عبد الوهاب عبد فالح ريان113971121842107084

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيعبار فرحان فاضل حسين113972211841065020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيعلي خضير حبيب نسرين113973211842095044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيتايه علي عدنان ضحى113974211842165047

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىاحيائيذنون يونس قثيم خنساء113975171842288086

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد صالح محمد وسام113976211841009190

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيمجلي دوحي هادي زيد113977251841045033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيداود سامي غزوان هدير113978211842133044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيمخلف حمد علي ابراهيم113979211841054001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائياحمد يوسف سامي فاطمه113980211842136060

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيمرهج خضير ابراهيم انور113981221841310020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحاحيائيموسى كاظم مؤيد شدن113982181842181018

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيعبود كريم سلمان سمير113983231841257054

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيزامل سعيد فايق مؤمل113984271841005218

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيدشتي عزيز عاصي مزهر113985171841073030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيخضير جواد محمد جاسم113986211841034011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيزكري طالع محمود ماهر113987111841203109

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيحسين كربول محمد هدى113988211842126042

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيهادي رضا حامد فاطمة113989211842139109

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيفنجان ابراهيم صبار رغد113990211842135034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعيسى جاسب ضياء نباء113991151842044129

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمجيد ابراهيم عادل نور113992121842106090

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسكر جبار حسين فاطمه113993251842084492

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات بابل اعداديةديالىاحيائيعبد عكاش ثروت زبيده113994211842141033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان عبدالرحيم حازم جنات113995131842070050

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيمكي حسين داخل فاطمه113996271842058216

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائينصيف حميد سمير محمد113997211841014088

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن ناظم ابتسام113998101842111004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيكاظم جاسم موسى علي113999251741001204

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجاسم محمد موفق زينب114000211842145055

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيصالح محمد خلف دعاء114001211842178056

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيجويد حسين عايد علي114002291841003204

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيبطيخ عيسى علوان علي114003211841038048

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين حمرين ثانويةديالىاحيائيعكله حميد وليد هللا عبد114004211841205011
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس ياسين عادل نور114005131842087105

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حمادي هللا عبد حياة114006141842072033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيتوفيق حسين علي رسل114007221842113073

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيحسن هادي هشام محمد114008211741017011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيعلوان جاسم حامد أسماء114009211842100001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعليوي مناع كمال هاله114010121842095057

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيهاشم محسن عدنان سجاد114011211841272062

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد فوزي محمد تبارك114012131842071023

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الخصم اعداديةالدين صالحاحيائيجمعة فرج عامر محمد114013181841016071

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيحميد صايل عدنان حبيبه114014181842176027

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيخليوي محمد شالش حسن114015221841003034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن سوادي ابراهيم سجى114016131842094043

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيجاسم احمد عامر محمد114017211841013089

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةالنجفاحيائيابراهيم المهدي عبد صالح حسن محمد114018251841020041

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيمهدي كاظم متعب عباس114019211841273016

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيحسن الجبار عبد محمد جاسم114020211841059006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيطعمه محمود خالد مريم114021211842178140

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيهللا عبد حامد ماجد تبارك114022211842100015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيمحمد علي عارف هند114023211842099071

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيدرويش جوامير ناظم تمارا114024211842090030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةديالىاحيائيعيفان دوشان ابراهيم أيه114025211842293002

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيجمعه علي شريف لمى114026271842057124

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الصباح اعداديةالنجفاحيائيجاسم الحسن عبد احمد روى114027251842064012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائينشمي جاسم اسعد مروه114028211842100049

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيبريس خليل صباح محمد114029211841007047

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.8للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعبد احمد رائد ماجد114030211841020056

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعلي جحيل كريم مصطفى114031221841084026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيحسن علي حسين مباهلة114032231842077095

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيفزع سلمان سامي رقيه114033231842120059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الرشيد ثانويةبابلاحيائيعبد الحسين عبد احمد علي114034231841065016

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيعلي عبد الحميد عبد رشيد اسراء114035211842090004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم ياسين عبدالرحمن ضحى114036131842087064

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيداود جاسم علي أطياف114037211842147001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيشاوش علي فاضل مرتضى114038291841016050

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسين باشي محمد مصطفى114039291841016053

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيفليح حميد مصطفى محمد114040211841065077

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيمصيخ الرزاق عبد طالب غدير114041231842104035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعباس كريم عدنان مرتضى114042141841208202

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيحطحوط رستم عادل زهراء114043231842098045

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيياسر جبر هللا عبد جبر114044221841261003

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيعبيس كاظم ستار بنين114045231842142034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيجاسم محمد هاشم حمزه114046271841024020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيغانم عباس خضير أيات114047261842097002

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيزرار كامل علي نور114048261842107099
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيشطب حبيب صاحب مصطفى114049231841032081

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعلوان كاظم حسين محمد114050211841009138

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات عشتار اعداديةبابلاحيائيمجيد حسين محمد ماجد سلسبيل114051231842125044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخلف رميض ناظم رسل114052211842121033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0المختلطة االحسان ثانويةديالىاحيائيكاطع خلف عماد دعاء114053211842265004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.4للبنات بغداد اعداديةكربالءاحيائيكاظم محمد مسار زهراء114054271842079038

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياسين علي حسن سجاد114055131841037032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيعطيه جابر قاسم محمد114056221841021094

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيمختاض عبد عدنان يقين114057221842146062

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيجوده ظاهر خالد هدى114058261842163025

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائينويف لوكي علي حنان114059261842085015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد ابراهيم سعد محمد114060241841031034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعجه الزهره عبد رافد طيبه114061231842088208

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعلي طالب احمد صفا114062231842108032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات المسعودي ثانويةبابلاحيائينعمه عنون فاقد فاطمه114063231842095065

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود محمد تبارك114064101842102006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيحماده جاسم محمد االكبر علي114065211841274025

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيعبد نجم سهيل حسين114066211841038019

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان هادي رضا علياء114067251842062481

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعبد جواد عبدالحر حسين114068251841111013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيحسين علوان مهدي احمد114069211841030005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيناشي محمد غانم حمزه114070251841205059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للنازحين المختلطة االتحاد ثانويةدهوكاحيائيهرجو الو أنور يوسف114071331841057001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكولي مطشر عادل ايه114072131842126006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعطيه بندر شاكر عامر114073251841111020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمشاري مطر رحمان انور114074141841203022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشريف احمد عبدالحسن محمد114075131841009035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسين علي احمد علي114076251841031413

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيجواد العباس عبد احمد المؤمل114077231841009013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيبرهي غالب لؤي قاسم114078231841006123

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0الخارجيونبابلاحيائيمطر موحان شاكر عباس114079231841400034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةبابلاحيائيكاظم عباس غانم علي114080231841199014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمجيد حميد ماجد زينب114081131842109016

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيعودة خضير مجيد فاطمة114082231842119170

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيحسون لفته علي حيدر114083231841173033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم كاظم نافع سجاد114084221841035079

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيسفيح ساجت ضياء مهل114085261842163023

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيخلف مناحي محمد ودق114086261842120171

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيكاظم لؤي احمد مصطفى114087231841023026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيعلي شير اكبر قاسم محمد114088211841009153

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين بلدروز اعداديةديالىاحيائيساجت زعيل كامل حيدر114089211841007019

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائينصيف كاظم الكريم عبد الزهراء114090211842291021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيسلمان هادي محمد علي114091211841272099

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيمنصور محسن ماجد عهود114092211842134056
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيالمجيد عبد السالم عبد يونس هللا عبد114093211841012048

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيبرهان حسن حيدر زهراء114094251842096105

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيوفي بدن كريم مقتدى114095131841037077

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطلك صادق بدر احمد114096131841030005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيراضي حسين يحيى ميثم114097251841001299

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمظلوم حسن باسم مريم114098141842127027

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيرسن عطية عباس مجتبى114099221841036146

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم كنين فيصل رواء114100241842220332

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسلمان جعفر جبار علي114101131841025021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينمل علي حسن علي114102161841060069

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الحسينية اعداديةكربالءاحيائيراضي عدنان قحطان وسام114103271841009159

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيمحمد جبر عباس بنين114104261842075009

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسان شجاخ هشام نبأ114105261842108106

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيعزيز محمود باقر هللا عبد114106241841011042

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلاحيائيحسين حمزة عبدالزهرة حيدر114107231841052016

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الوركاء اعداديةبابلاحيائيمزعل محمود شاكر حسين114108231841034010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائينغيمش شهاب فالح بنين114109231842090049

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةبابلاحيائيجياد هاني جبار مسلم114110231841075018

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيداود عليوي حسين هللا عبد114111211841002051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائيمحمد خضير سلمان احمد114112211841222001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيحماده ابراهيم ثامر لمى114113211842118020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيراضي جاسم محمد علي114114151841011067

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحيميد هللا عبد مهدي يحيى114115151841011124

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالحسين عبد جبار ناجي كرار114116121841025075

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد علي يوسف زهراء114117251842084323

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعواد نخيل عاصي علي114118251841116021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيسعيد كريم سلمان مريم114119211842122029

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعباس الرضا عبد هللا عبد سلطان114120251841001132

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصالح عباس محمد فاطمه114121131842077012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجابر محمد يوسف احمد114122131841045008

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيعبد نجم محمد باقر114123251841007034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعبود خضير محسن موسى114124221841019163

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0المختلطة الدوحة ثانويةبابلاحيائيعبود حمزة كاظم محمد114125231841176014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمراد جمعة احمد وليد114126131841256031

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلي طالب محمد حيدر114127271841002084

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الثبات اعداديةكربالءاحيائيهادي رحيم سعد حيدر114128271841024021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيموسى طه محمد احمد114129221841093012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعذيب عبيد جبار رياحين114130261842092020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيناصر طالب عامر حسين114131241841016020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيجاسم قحطان حيدر زهراء114132231842092074

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيناصر ياسر هاني زينب114133231842093051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد جواد اياد فاطمه114134231842086066

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيفرج حميد قاسم محمد114135211841079033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الراية ثانويةديالىاحيائيمحمود علي حسن شمس114136211842021007
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعبدالحسين كريم رضا محمد114137261841022122

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيمنفي شاجي كريم محمد114138261841027117

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيخلف حسين علي ساره114139211842136043

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيفارس يونس رحيم سجى114140281842054022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىاحيائيعمر خطاب الحسن عبد فاطمه114141211842118017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيصالح الخالق عبد مصطفى غصون114142211842145075

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيعلي الرزاق عبد عمار سجى114143211842153024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيمحمود الكريم عبد عدنان شهد114144211842090085

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزناد الباقي عبد أكرم علي114145121841032047

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيوسمي يوسف ناجي نبأ114146211842102064

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الشموخ اعداديةاالنباراحيائيصالح شاحوذ عبود رسول114147191841053020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.9للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيجوده نوري صالح هدى114148221842159049

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيموسى جدوع علي محمد114149271841019067

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعريان خليفه محمد جاسم114150221841023013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيعباس محمد السالم عبد اوس114151211841274005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيمطير حسوني جواد حسين114152241841010028

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الزرقاء اعداديةبابلاحيائيعلي كاظم نادر زينب114153231842108028

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةالنجفاحيائيعبار وادي حمود محسن114154251841116037

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيعبار فرحان فاضل سعد114155211841065037

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيحسن ابراهيم علي هللا عبد114156211841063037

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحمادي كاظم ثعبان رقيه114157251842097033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيعدوان محمد طه كوثر114158211842137071

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعلي حسين عدنان منتظر114159251741001319

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيكاظم عبيد عصام محمد114160251841014065

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات  عمارة ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمسلم شيخي حيدر ساره114161141842087021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائيحسين علي الحميد عبد عامر114162211841010035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.4المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمامكه محمد مهدي علي114163131841016057

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائياسماعيل عواد محسن رسل114164211842120012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيدغيم كاطع علي مسلم114165221841058065

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الربيع اعداديةبابلاحيائيحوار عبيد حسين الحوراء زينب114166231842098053

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيناصر صيوان طعيمة علي114167221841098076

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيحسن نور حسين اياد114168231841164005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيكاظم رشيد احمد شفاء114169221842125128

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيعلي الكريم عبد محمد آيه114170211842143017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيظاهر مهدي عماد هدى114171261842107104

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيجناني ياسر رحيم حسن114172261841055004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيعباس نور صباح زيد114173241841002031

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائيمحمد دحام نزار الرحمن عبد114174211841062020

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيسعدون علي حسين محمد114175211841014085

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيهادي عيال طامي طه114176211841002045

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيمحمود شكر سلمان محمد114177211841012071

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيخضير هللا عبد علي فاطمه114178281842063038

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين حمرين ثانويةديالىاحيائياحمد محمد جمعه مقداد114179211841205015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائياحمد هالل يوسف رسل114180211842125008

2889 من 2595 صفحة
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيكاظم فرحان جاسم مصطفى114181291841016052

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين النضال اعداديةديالىاحيائيجاسم عباس ماجد عباس114182211841029014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين ناصر حسن امجد114183141841028008

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرسن اسماعيل غسان زهراء114184141842083005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.6للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيزوير والي محمد علي114185151841012035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائياحمد عبد باسم احمد114186251841009002

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات الباقر ثانويةبابلاحيائيمحي كاظم ياسين فاطمه114187231842105031

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائينافل عطب صالح فائق114188221841046053

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحامد فوزي صباح ايه114189131842111011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيعاشور عسكر ورد مقتدى114190221841023098

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيجاسم الواحد عبد علي حسن114191221841096014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0المختلطة بردى ثانويةديالىاحيائيعواد محمد يوسف يعقوب114192211841229030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين الصالحية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد كريم سالم منتظر114193241841022021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةاحيائيشاكر محمود الكريم عبد علي114194241841031023

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةاحيائيلعيبي هزار هاتف الرزاق عبد114195241841025017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0الشيعي الوقف للبنين الغربي الحمزه ثانويةبابلاحيائيعبيس كطوف مصعب علي114196231841037014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعلي قادر محسن جليل114197211841003027

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيخلف خضير ابراهيم حنين114198211842291030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيرحيم ابراهيم الغني عبد رواء114199211842121042

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمصحب محمد سعد آيات114200211842140021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات الزهور ثانويةديالىاحيائيعلوان عبد سالم غادة114201211842113014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىاحيائينجم سلمان مؤثل نجم114202211841062040

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيحسين عبود علي امنه114203211842107011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيطاهر محمد غانم مؤمل114204251841045073

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي مهدي عباس فاضل114205141841028068

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعباس خضير االمير عبد جعفر114206231841177002

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم هللا عبد نجم مرتضى114207141841021149

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيمعارج كريم زويد صادق114208221841046035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءاحيائيحمزه كاظم جاسم صاحب114209271841019034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم محمود ليث114210211841085018

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيقدوري ياسين محمد ياسين114211211841022063

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىاحيائيفزع شعالن الرزاق عبد امجد114212211841031011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمحمود كاظم ماجد فاطمه114213251842108185

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىاحيائيمهدي صالح عماد علي114214211841081033

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيجساب عبد قاسم مريم114215111842071065

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيحسين مشاي فليفل همام114216221741081043

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحميد الهادي عبد معن عيسى114217251841045065

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبداالمير محمد ماجد االكبر علي114218251841031418

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجلوب مهدي فوزي محمد114219151841005104

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة634.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيهللا عبد مهدي ابراهيم الواحد عبد114220211841042012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.4للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيالرضا عبد محمد ناظم علي114221231841020191

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيمحمد صاحب شاكر حسين114222221841372003

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيمعتوك سلمان نعيم هاجر114223231842117148

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعبود اللطيف عبد قصي ايمان114224161842226011
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيوحيد الحمزه عبد مسلم محمد114225271841010115

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات النقاء ثانويةكربالءاحيائيمحمد هادي الكريم عبد نرجس114226271842101030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائينابت جاري جميل حسين114227221841370006

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائياسماعيل سلوم حيدر زهراء114228261842116029

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم يعقوب تبارك114229211842091025

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيباني ضمد خلف هللا عبد114230261841020017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعلوان دخل علي محمد رقيه114231261842087043

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين الحمزة اعداديةالديوانيةاحيائيدوالب محمد ناظم حسنين114232241841010026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيعباس احمد حسين مصطفى114233211841001049

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيجاسم علي خالد أوس114234211841009001

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيحساني المهدي عبد علي فاطمه114235211842291108

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمد عباس فارس رشا114236211842143030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات الحمائم ثانويةديالىاحيائيكاظم هذال يقظان زينب114237211842122015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاطع مطشر احمد المنتظر114238121841031026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطريخم شنون عدنان ساره114239131842107055

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيفرج ربيع سامي كرار114240261841169014

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهيب الواحد عبد حيدر زهراء114241141842225115

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيعباس عبيد فيصل سجاد114242251841046022

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0الخارجيونالديوانيةاحيائيعلوان شاكر عباس مصطفى114243241841400051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجخم عبيد احمد غيداء114244231842109150

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين وردك ثانويةنينوىاحيائيمصطفى خوادا اكرم زهور114245171842073005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيصادق الحسين عبد احمد زينب114246271842063087

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلاحيائيعبود هاشم ثامر حسنين114247231841251055

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيعباس نعيثل طالب علي114248221841029044

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيجبار لفته محسن عباس114249221841053051

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيرحيم سلمان داود حوراء114250211842138034

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين كاظم حمدهللا يوسف114251261841011147

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحسين محمد جاسم زهراء114252261842104036

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائياسماعيل علي محسن علي114253231841066030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائيدهدول كصب ياسين احمد114254211841054010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيحسين سلمان عدنان عمر114255211841012059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين االمين طه اعداديةواسطاحيائيحسن عبدالهادي كاظم جواد114256261841026004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيحسين احمد عباس محمد114257211841065073

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةاحيائياحمد كريم مدلول حسن114258321841060010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيوناس كاظم عامر زهراء114259251842087031

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجواد غضبان اياد مريم114260251842059414

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيسلطان فزاع صالح علي114261291841153171

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمنصور كاظم يوسف علي114262211841030047

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيمدب محمد علي محمد114263211841030059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيجاسم محمد قادر نور114264211842098101

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد محسن محمد الدين صدر114265251841031355

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيشعالن حسين عباس مسلم114266251841012128

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحاحيائيمهدي طاهر ساجد علي114267181841301003

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل جبار عماد احمد114268131841016010
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.6للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم وحيد احسان روان114269151842057015

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجوري جعفر صادق فراس114270141841048072

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائيمحيسن راهي قاسم زينب114271231842118030

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلاحيائيعليوي خلف محمد نور114272231842121074

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيحافظ هاشم لعيبي سجاد114273221841076041

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيصالح علي حيدر مينا114274231842142183

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةاحيائيصالح مهدي رمضان مرتضى114275161841088011

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيالحسن عبد عقيل مسلم فاطمه114276271842064102

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيبكتاش قاسم نوفل احمد114277101841018004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحسان كامل حاتم ايثار114278261842108010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيحمودي علي ثامر سجاد114279211841002039

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائييعقوب موسى الخالق عبد احمد114280211841003008

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيفاضل الحسين عبد علي نورا114281101842086115

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيحمود شكر علي بتول114282211842177005

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيهللا عبد الحق عبد ناظم رسل114283211842140071

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيصالح حميد رشيد موسى114284211841005130

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيارحيم ابراهيم الرؤوف عبد هند114285211842105035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيمحمد حبيب محمد مصطفى114286211841008069

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح مهدي كريم نبأ114287111842109122

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالحسين عبد طعمة ارشد الفقار ذو114288181841006038

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الروابط اعداديةاالنباراحيائياحمد هللا عبد علي منى114289191842229045

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم عمار رسل114290111842105029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم ناجي احمد علي114291101841025005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيهارون عليوي عبيس مسلم114292291841007207

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىاحيائيمحمد احمد عباس حسين114293171841178022

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلاحيائيعبود شعيره صلف محمد114294231841201010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيطعمه ورش الزهرة عبد محمد114295141841017108

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين الوركاء ثانويةكربالءاحيائيعلي حسن صباح محمد114296271841040027

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفعل سعد عيدان ماجد114297141841047109

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمنصور عبدالحسين علي الحسين114298131841009006

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيحسين قادر حسن فالح114299201841009041

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبد اسماعيل نزار احمد114300231841252010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيكاظم عيسى صالح اركان114301251841010017

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيحايف عبيد مجيد حسام114302291841003051

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيهادي سعدي احمد علي114303111841037051

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيحسين علي محمد علي114304211841012053

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمطلق حلو حسين محمد114305221841076081

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيفاضل خطار احمد سجاد114306261841038045

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيخلف شلش يونس آيه114307211842165002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيشلكام مطلك سالم احمد114308141841011004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيسليم الكريم عبد صالح سدير114309321842032003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىاحيائيحسن خلف عباس حسين114310211841223005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىاحيائيحسن محمد محمود حسن114311211841088017

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعباس سلمان حسين علي114312261841010090
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيعبد تركي كريم ميثم114313241841036120

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين الهندية اعداديةكربالءاحيائيمزهر كاظم علي امير114314271841010020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحسن حسن فارس احمد114315251841031051

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين المركزية الغدير اعداديةالمثنىاحيائيكاظم نعمة لطيف كرار114316291841025048

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.7للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسن عبد جبر عالء مرتضى114317111841037099

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.1للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي محمد طارق علي114318131841037047

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد حجاب حميد اوس114319101841205029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيعلي عبد حسين محمد حيدر114320231841024012

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيكريم محمد خليل افتخار114321211842103005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيسبع عبد فؤاد خديجه114322211842107019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس الحسين عبد مرضي علي114323251841150254

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيابراهيم عبد سامي جيهان114324211842121025

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيعبيد محسن خالد زهراء114325261842088040

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيصالح علي حسن طارق114326211841206014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيالرحمن عبد عناد تحسين ضحى114327211842153029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةديالىاحيائييونس خالد محمود نبيل114328211841069012

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0المختلطة دهوال ثانويةنينوىاحيائيحواس اسماعيل نواف مشعل114329171841347009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيحمزه حسين علي امير114330231841012013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة623.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم صادق سعد مصطفى114331131841016084

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيالرحيم عبد الكريم عبد اللطيف عبد ساره114332211842138071

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنين مندلي اعداديةديالىاحيائيفرحان حسين فيصل احمد114333211841034005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد غياض عدنان عمار114334141841017090

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيعبد كاظم محمد زينه114335211842145056

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحسن جليل عدنان احمد114336141841028007

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيملح خلف مقداد رحاب114337211842091035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائياسماعيل الرسول عبد رعد احمد114338291841002012

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحاحيائيعلي محمد هاشم مصطفى114339181841012028

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات الرواسي ثانويةديالىاحيائيعلوان حسين الرحمن عبد رسل114340211842177011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات فاطمة ثانويةديالىاحيائيمحمد منعم صالح فاطمه114341211842105022

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائيسبع الرحمن عبد عدنان هاجر114342211842123026

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيغني رفيق نوري محمد114343181841037050

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيويس حبش حسين راويه114344211842135031

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيضيدان شاكر الكريم عبد مصطفى114345221841310126

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيظاهر شجاع احمد محمد114346211841005092

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين قار ذي ثانويةديالىاحيائيغضيب كرجي قحطان ازهر114347211841032001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيرشيد مجيد علي وائل114348211841022062

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد دحام عبد حسن114349111841018036

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابي اعداديةكركوكاحيائيصالح لعيبي نعمة احمد114350201841259022

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيهزاع فارس رعد ضحى114351211842136052

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيمحمد احمد يوسف عمر114352201841058030

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحسين عيدان حسام نور114353211842140191

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيجبير كاظم قاسم الهدى نور114354211842291128

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيجميل راضي كاظم حوراء114355211842145029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات البينات اعداديةديالىاحيائيراضي يحيى اكبر فاطمة114356211842116028
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيديوان حسين علي والء114357221842175204

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات التحرير اعداديةديالىاحيائيهللا عبد ابراهيم رعد ربيعة114358211842136029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات البيداء ثانويةديالىاحيائيهللا عبد محمود صكر هدى114359211842142021

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيفرج طاهر حسن تبارك114360251842059094

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيحمادي محل ابراهيم ريم114361211842103019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيخليل مالك محمد طيبة114362211842140142

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيسبع علي صالح هدير114363211842170029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيمهدي اسماعيل ابراهيم ورود114364211842151035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائينعمان مصطاف حميد صابرين114365211842097071

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيعلي شهيد خالد امامة114366211842102004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيمحمود اسماعيل حافظ انفال114367211842161003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعكال عبعوب كريم فاطمه114368211842138105

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيخماس خلف مطر زينب114369211842090068

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات عمورية اعداديةالدين صالحاحيائيجباره محمود شاكر فاتن114370181842183035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيحمودى محمد حميد هدى114371211842092073

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحالوب وفر ماهود انتصار114372211842090013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيمشلول سبتي فاضل زينب114373221842139102

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم قحطان ساره114374211842153021

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيخضير ياسين غسان ريام114375211842121043

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيعذاب مذب احمد استبرق114376211842095001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىاحيائيتركان زيد ناصر اميره114377211842226003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعيدان مدلول جليل غدير114378251842111034

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحسين سعيد فرحان زينب114379261842107050

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيذهب خلف خضير زهراء114380261842107040

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيخلف عباس اسعد اسيا114381211842257001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيحبيب عطية حسين سجى114382211842140115

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي خميس علي سارة114383141842108049

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيعلوان الحسين عبد محمد بنين114384241842130016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائياحمد وهاب عادل هاجر114385211842137094

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعباس عبيد نجم البنين أم114386281842052003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيكاظم حسين علي سجى114387261842072023

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيبربوتي وحيد باسم تبارك114388251842062113

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىاحيائيمحمد سلمان محمود آيه114389211842098006

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة601.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيحسن صبيح احمد نبع114390221842391055

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد الرزاق عبد زينب114391141842078039

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيعلوان حبيب رسول زهراء114392241842123055

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيبحر هادي الدين صدر أسراء114393211842091002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيحسين محمد حسن مها114394211842134072

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيجديع عسر حاكم رسل114395231842145029

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيعباس علي محمد هدى114396211842147097

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات االنام اعداديةديالىاحيائيحسن محسن زيدان زينب114397211842135046

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيداود نوار مصلح غفران114398211842140154

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائييوسف محمود هللا عبد اسماء114399211842121007

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة599.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعبد جبار علي تبارك114400221842321080
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة599.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىاحيائياحمد ابراهيم خليل هجران114401211842171011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة598.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىاحيائيحبيب سعيد محمد غفران114402211842134057

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة598.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحسين محمود فايق رقيه114403211842156018

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة598.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود سعيد محمد صفا114404101842097035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيفنجان عويد ستار كوثر114405211842090110

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيمحمد عبد محمد زهراء114406211842156020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيغزال مروز عبد ازهار114407261842090001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم حسين وليد هبه114408241842120230

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات الحوراء اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة اسماعيل عباس حوراء114409241842123035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشريجي ناصر حسين هبة114410141842121035

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيكريم شريف عدنان جيهان114411221842209039

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيفاضل علي محمد لبنى114412211842145085

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيفاضل عباس باسم رويده114413211842100026

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيداود علوان عمار ضحى114414211842120020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصابر حسن شاكر نرجس114415151842046157

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمسيفر حايف سالم قدس114416221842153256

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائيمحمد خليل خالد حنين114417211842178049

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيحميد عطيه محمد ساره114418211842109038

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيعبد ظاهر بشير حوراء114419231842271080

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيمطير حسن جعفر مها114420261842155010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيزبار علي خليل وهج114421211842170031

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيعطية موسى عواد حوراء114422241842168016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيصكر حسين راجي نور114423221842146057

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىاحيائياحمد طه ياسر ماريا114424211842183020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىاحيائيدرويش ابراهيم محمد سها114425211842137047

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيمزهر الحسين عبد نعيم رنده114426241742124058

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة593.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد علوان خضير اسراء114427241842080002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبرغش هللا عبد جاسم جنان114428141842066011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد رشيد خالد رفيده114429131842281022

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات االمال ثانويةديالىاحيائينصيف جدعان علي زهراء114430211842153017

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصكر رحيم حسن نور114431151842056064

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيعبيس سرحان جبار شهالء114432231842089079

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات الطيبات اعداديةديالىاحيائياسماعيل حماده قاسم طيبه114433211842178114

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات الحريه ثانويةديالىاحيائيمحمود عدنان ظافر اسراء114434211842143007

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات الواسطي اعداديةكركوكاحيائيعباس مجيد علي ايالف114435201842102016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيشهاب هللا عبد نزار زينب114436211842104014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيعبادي مطر علي زينب114437241842108074

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيموسى عبد رحمن عروبه114438241842114180

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيمجيد خليل علي زينب114439211842094041

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيلطيف جبار حربي مالك114440211842092064

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد حاتم شعالن دالل114441211842140067

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيفهد علي ستار آمنه114442211842156005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات حيفا اعداديةبابلاحيائيسلمان عبد حسين بتول114443231842122009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات  البتول ثانويةبابلاحيائيالواحد عبد حسن عباس سجى114444231842104028
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلاحيائيسلمان طعمه حميد بنين114445231842116005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيهاشم عباس شهيد زينب114446261842120090

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسين نوري أحمد أستبرق114447211842094001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات العدنانية ثانويةديالىاحيائيحسن الكريم عبد صالح ساره114448211842094044

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائييحيى حاتم كامل ساره114449251842100416

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائينزال عبد محسن فاطمة114450221842163052

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيجبارة عبد زهير ناسك114451211842097098

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيعبيد ظاهر جمال داليا114452191842189048

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعرمش وحيد امين بنين114453241842114028

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيعلي عبد حافظ رقيه114454231842082020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0المختلطة الهداية ثانويةديالىاحيائياحمد حامد علي االء114455211842262002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةاحيائيعباس كاظم عواد سجى114456241842130046

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الطليعة اعداديةالديوانيةاحيائيغافل عبد خضير رباب114457241842118026

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات العذراء مريم ثانويةبابلاحيائيحمد مانع جبار عبير114458231842082032

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيغزاي حسين قاسم زهراء114459231842088140

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداغر حسن ضياء رقيه114460131842092013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيعباس غزال علي رقية114461191842246037

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيخلف شالل حكمت انفال114462211842291023

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائيحسين يونس ذنون هبه114463201842133042

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيحسن داخل سريح دالل114464221842120009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيجايد محمود خالد اطياف114465211842109013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0المختلطة اور ثانويةديالىاحيائيجواد بحر االمير عبد سوسن114466211842211012

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىاحيائيهللا عبد احمد خضير استبرق114467211842151001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعلي شذر عادل غفران114468221842175132

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم جندي علي ايالف114469241842080018

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعزيز حميد اسماعيل مريم114470221842101064

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد وادي كاظم الهدى نور114471221842157089

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيكاظم جايد رياض سجا114472221842321036

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي حسين فايق ايات114473131842070022

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحيسن عبد سعيد رمله114474221842175053

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيخضير حسين سلطان أيالف114475211842109004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات المشرق الغد ثانويةالديوانيةاحيائيوادي علي عبد  سعد الهدى نور114476241842143028

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيوداي اعبيد كريم نوال114477221842274011

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيخلف جياد ابراهيم اطياف114478211842228002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيحسن حديد علي زينب114479261842104058

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات البدور ثانويةبابلاحيائيخنياب غيالن الكاظم عبد شكران114480231842085013

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةبابلاحيائيشنان محمد حسين زينب114481231842168014

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعباس الرضا عبد اسعد تأويل114482221842204034

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيخميس كاظم سعد خديجة114483211842099028

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيعلي غشام سمير ميس114484231842076032

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائييوسف يعقوب يوسف مريم114485161842225047

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيجاسم حسن حسين ميديا114486211842109064

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعبد ستار االمير عبد ساره114487211842109037

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيابراهيم جمعه ابراهيم فاطمه114488231842120120
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التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0المختلطة االهلية النورين ثانويةالديوانيةاحيائيفرحان خماط حاكم نور114489241842169025

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائياحمد اسماعيل احمد آيات114490161842183003

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات القوارير ثانويةديالىاحيائيمحمد هزبر عدنان ليلى114491211842150019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيتالي برهان علي منتهى114492241842100071

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات قرطبة ثانويةبابلاحيائييحيى السالم عبد مؤيد ميس114493231842126074

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيموحان اسماعيل نعيم هديل114494241842220326

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات روناكي ثانويةالسليمانيةاحيائيعليوي احمد هادي امنة114495321842032001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات المنتهى اعداديةديالىاحيائيمظلوم سلمان مثنى فاطمه114496211842103041

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0الخارجياتديالىاحيائيجمعه  وحيد  حسين  خديجه114497211842401016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيحسن هللا عبد محمود هدى114498231842117153

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائيمامند اسماعيل قصي عائشه114499211842123015

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيحمزة حاجم ثاير سلسبيل114500211842091055

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0بولو-  تركيا في االهلية المتنبي مدارساالولى الرصافةاحيائيغانم شهد طالب مريم114501131842221004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات السنبلة ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد حسن عقيل براء114502241842135010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمجيد حميد مجيد يمامه114503251842062739

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيحسن عزيز غانم فاطمة114504241842100064

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات فدك اعداديةديالىاحيائيحسين علي حسين ازهار114505211842156001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيعلي نوري عثمان نبأ114506211842091078

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيحمزه عبيس حسن اسراء114507241842080001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية االبرار ثانويةالديوانيةاحيائيكاظم الحسين عبد علي زينب114508241842078019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن فالح عالء فواطم114509121842105123

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةكركوكاحيائيصالح محمد خليل آيه114510201842124002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0اللبنات التحرير ثانويةقار ذياحيائيخضر محراث رزاق زهراء114511221842183021

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات عائشة السيدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصكبان كاطع قاسم بنين114512131842123004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسكران حميد رشيد ساره114513131842120012

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيخلف عباس خضير عائشة114514191842187020

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائييحيى حافظ حسن زهراء114515221842167016

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيطعمه حسن طالب السالم امة114516211842139001

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0المختلطة سراجق اعداديةديالىاحيائيمحمد مطشر رائد رنده114517211842248009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيوادي صالح هادي زهراء114518221842161047

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيمريهج جبار فارس تبارك114519241842112006

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيهللا عبد عباس خضير ندى114520211842291122

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات المستنصرية ثانويةالدين صالحاحيائيسميان عطا خلدون مريم114521181842172054

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيصخي كاظم عادل زهراء114522221842156072

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيالجليل عبد طارق واثق صفا114523211842140137

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيفنيخ محمد قاسم صبا114524221842163042

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيمحسن جبار الحمزه عبد مريم114525231842120133

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الغساسنة اعداديةبابلاحيائيهادي اسماعيل جاسم زينب114526231842077051

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيياسين حسن ميثم زينب114527221842153164

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحيدر كاظم صادق امامه114528261842087013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة677.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعبد غافل مزهر فاطمه114529261842106056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيسلطان جاسم محمد تبارك114530221842393027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيعليوي حسين ابراهيم رسل114531261842075019

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيسلمان عليوي عدنان زينب114532261842096082

2889 من 2603 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة673.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعايس طعيمه صبري استبرق114533261842103003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيمنديل فرحان حسون فاطمه114534261842089081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة670.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحسين منصور رحيم طيف114535261842102080

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة669.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيسلمان كريم سعدون حسين114536261841027039

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيصالح عويد وليد سجاد114537221841365024

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة667.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحنين سلمان درويش أمل114538261842107003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيحيوان محيه حمود تبارك114539221842203023

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيثامر سلمان داود سجى114540221842204073

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيصبر عليوي نعيم احمد114541261841005007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيعلوان عباس جبار يقين114542261842107107

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيحويش العظيم عبد هللا عبد افراح114543251842097004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعباس شالل نعيم أنوار114544261842250001

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة665.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيداود جهيد عادل انوار114545271842058029

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيخوذه ابو فالك جباري طريف114546221841031066

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيعوية ابو جابر محمد اسراء114547261842078003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة664.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيجثير صوان عذاب ضحى114548261842089074

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمحراث حمد فاضل اسراء114549261842102007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة663.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيسلمان جبل داخل زينب114550261842116043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة661.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيسلمان كاظم مظفر باقر114551261841009018

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىاحيائييونس زينل مسلم فاطمة114552171842236077

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيعجيل سلمان علي نبأ114553261842083092

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنات المودة اعداديةواسطاحيائيخضير عبد حسين فاطمه114554261842078037

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة660.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءاحيائيجاسم مهنا غازي احمد114555271841030001

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسن ناصر جوده عباس114556221841028038

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيعوده ناصر صباح دعاء114557261842085020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائيغالب كامل بركات اسامه114558261841042003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالحسين عبد العباس عبد حسن محمد زهراء114559251842097049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيعبد ثجيل سعد زهراء114560261842097041

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيحبيب عبادي علي حسين114561221841053021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيسعدون ياسر عليوي منال114562261842102105

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيعباس مشعان فرحان سيناء114563261842099022

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد كاظم هيكل مؤمل114564241841076081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيجاسم حسين ياس االء114565261842099004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيصابط عويد خلف فاطمه114566261842086094

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيعبيد الكريم عبد حاتم غفران114567231842153055

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيعريبي مطشر فاضل عباس114568221841021054

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيكوار ازار فاضل زهراء114569261842086055

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيحمد كاظم علي شهد114570261842119036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمريو كاظم قاسم محمد114571261841001164

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائينصيف محمد جاسم رقيه114572101842076022

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيساجت خليف خالد علي114573261841001108

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود حازم حكيم عقيل114574131841012076

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصادق غفوري صباح علي114575121841031105

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيالحسن عبد جوده الرحمن عبد هبه114576271842076039
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيبرغش مراد جاسم منار114577261842095027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيالساده عبد عطيه كاظم نبأ114578261842107090

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلاحيائيحسين زيدان محمد مرتضى114579231841001090

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيكزار حسن هادي هجد114580261842110032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيمحسن الحسين عبد حيدر بنين114581251842170053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائينعيمه رحمن سمير مريم114582261842086103

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات ميسلون اعداديةالديوانيةاحيائيسعيد سيف عادل ايات114583241842106011

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيتعبان غانم رحيم علي114584261841003102

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن حميد نهاد علي114585101841019097

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيسلمان زايد جاسم دنيا114586261842103016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيبكر شانه يواد فاطمه114587261842085053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيراهي محسن المهدي عبد بتول114588261842116012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم الجليل عبد احمد مريم114589111842076122

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيعاصي لطيف صباح الرحمن عبد114590111841025035

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلاحيائيمصطاف حسين قيس اطياف114591231842178002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0المختلطة المؤاخاة ثانويةبابلاحيائيمحمد جبار غانم محمد114592231841220012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعوده دوش صالح عباس114593261841012059

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحبيب صالح كنعان محمد114594141841016091

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المصطفى اعداديةالديوانيةاحيائيشواله جاسم علي حسين114595241841017019

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذياحيائيعليوي رزاق مطشر شهد114596221842138032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيفيصل ميرخان عباس نبأ114597221842139148

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيجاسم عبد علي فاطمه114598231842109167

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيعون عبد الزم سعد نورا114599261842087112

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبدهللا عبدالحسين حاكم سجاد114600261841003057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد وناس حسين عالء114601241841011046

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيربيع عفش نومان سوالف114602261842083056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيحسن محمد اسماعيل محمد114603231841006143

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات القدس اعداديةواسطاحيائيموسى عطيه رحيم زينب114604261842104053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات سمية ثانويةواسطاحيائيسهيل حميد جميل زينب114605261842118012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحسين محيسن تركي عباس114606261841003077

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائياالمير عبد حسين عقيل حسين114607251841001081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعطية عبد عماد اثير114608291841007004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلاحيائيحسون محمد كاظم أيالف114609231842127008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيفلغوص مسير اسماعيل مسلم114610221841382062

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0المختلطة العالء ابي اعداديةالمثنىاحيائيحسين حميد رعد ريسان114611291841109010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطشر عبود حازم محمد114612141841048079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعبيد هاشم عدنان ازل114613221842135005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحسين موسى عمران طاهر محمد114614231841020244

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائيتايه ارحيم عبد ابتهال114615231842080002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيمجيد سلمان كاظم بنين114616221842142012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةكربالءاحيائيعلي مجدي خليل علي114617271841033023

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيكاظم جواد كاظم محمد114618271841035051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيحرز حنت كريم حيدر114619241841001101

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيجاسم زيد عبد فالح محمد114620231841002170
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيكنيوي راضي محمود علي114621261841162013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيفراس جاسم لفته رسل114622261842108036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيجواد الصاحب عبد مهدي تبارك114623261842080013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيسلمان داخل حسين محمد114624251841150319

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيابراهيم اسماعيل بشير غدير114625261842082024

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيعبود محمد حسن فالح114626261841011103

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعبدالرزاق حسن علي سجاد114627261841003065

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيمحان حسين عبدالحسن حامد114628261841001020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس علي حاتم علي114629261841001103

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيحسون مدلول فاضل عباس114630261841017032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيجابر عفلوك علوان مرتضى114631221841031133

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.9للبنين بابل ثانويةبابلاحيائيسعيد لطيف عالء امير114632231841021009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.7المتميزات ثانويةالنجفاحيائيعيسى محسن شاكر بنين114633251842074015

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيعناد سكر طالب رسول114634221841216005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم الواحد عبد مؤيد حسين114635141841017043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبرع عبيس الرضا عبد فاطمة114636141842110114

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيكاطع كاظم حيدر كرار114637221841019123

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيسماوي قاسم ماجد علي114638221841037053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيالساده عبد فضل عباس رسل114639231842087081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيباجي حسن رضا شكران114640221842141103

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيباجي صبار عقيل غفران114641221842209127

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيخاجي كاظم وحيد زهراء114642221842120025

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيصخي ادوير سعد امنه114643221842421006

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيحميدي هدام الكريم عبد استبرق114644231842119011

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيياسر عباس كريم البنين ام114645161842252001

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد هاشم احمد نسرين114646241842112030

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الجامعة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد االمير عبد ماجد زيد114647231841067036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةاحيائيفرحان عيدان فاهم علي114648241841203114

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الكفل اعداديةبابلاحيائيبرهان العظيم عبد عالء طه114649231841032042

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين النيل ثانويةبابلاحيائيحمزه هللا خير عبدهللا حيدر114650231841033031

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيحسن عباس سمير نور114651261842111036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيكيطان كاظم محمد نور114652241842119181

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيالعزيز عبد اسماعيل لؤي هاجر114653101842116043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيعذيفه قاسم احمد حسن114654261841003017

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيخلف شنان محمد حسين114655281841006050

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيعبدالرضا محمد رحيم علي114656261841033064

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيكاظم شدهان فالح حسن114657261841201226

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد نجم محمد براث114658111842071016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن جواد العباس عبد حسين114659251841031204

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي نعمه فاضل علي114660251841031485

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيمهدي محي االمير عبد زينب114661251842122091

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمهدي حمزه احمد مالك114662291842053079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيعيسى عبد ريسان عباس114663221841051018

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيصالح فهد حسن مريم114664221842153265
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيشويع اخوير مجيد علي114665221841053072

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيخليفة محمد حميد منار114666151841003073

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيضيدان كاظم جواد سرى114667221842323210

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيعنيد جبر العالي عبد محمود114668221841091096

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيالرضا عبد علوان حسن مصطفى114669221841002241

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائيعلي صالح عكله عباس114670221841302013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيعباس حسين علي دعاء114671221842170026

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمعيدي زغير حسن ديانا114672221842414024

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيخليف ناصر جمال رقية114673221842198016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات العرب شط اعداديةبابلاحيائيرشيد علي قاسم تبارك114674231842124013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيكسار مجيد عامر لينا114675231842115104

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيفهد الحسين عبد طاهر زينب114676161842247039

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين المؤاخاة اعداديةكربالءاحيائيحسن حمزه نزار محمد114677271841037033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد هللا عبد كاظم علي114678241841006049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية العلوم قلعة ثانويةميساناحيائيطعيمه عاشور الرضا عبد الهدى نور114679281842096009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيعباس كريم ابراهيم زينب114680261842084013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين فراس ضي114681231842088204

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيشدحة حسين علي يقين114682261842120178

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمحمد حلبوص رحيم نورهان114683261842111040

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيعبد صالح عادل رؤى114684261842080022

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائياحمد كاظم رعد فاطمة114685251842097087

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجويف شريده اياد شدن114686251842059312

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيبرشان راضي خلف هدى114687261842075075

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائييوسف عبدالرضا محمد يوسف114688261841033125

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيخنياب منشد صادق حوراء114689281842073004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيحسين راضي سامي اسراء114690261842119005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعجة الكاظم عبد احمد سهر114691261842120116

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبيد جاسم خالد مؤمل114692261841010118

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيبوري راضي ماجد هجران114693261842117032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائيعور سالم جعفر محمد114694221841067056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.2المتميزين ثانويةالديوانيةاحيائيمهدي فاهم عادل مؤمل114695241841041047

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائينجم الحسين عبد محمد جعفر114696251841044033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيصالح محمد عماد علي114697221841053069

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيشمخي الحسن عبد كريم دعاء114698221842113065

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذياحيائيمشكور كاطع الرضا عبد مؤمل114699221841051024

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيعاتي هللا عبد لطيف علي114700221841046046

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمنذور قاسم محسن اسيل114701221842323176

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيداخل صبيح الكريم عبد سجاد114702221841014008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيعباس خضير وليد زهراء114703231842092082

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيملكة شرهان سمير بدور114704221842139028

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الهدى ثانويةقار ذياحيائيحمود موسى اسماعيل مريم114705221842146051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيمجدي سالم خالد هدى114706261842085064

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيخليبص مختاض غضبان اخالص114707161842202002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعذبي حامد حيدر سارة114708161842280044
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمدب موسى عمار مقتدى114709271841002198

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيشناوه كاطم عبود عالء114710241841011047

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطاحيائيعلي ضاحي جالل حسام114711261841160006

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيحسين مهدي مبدر مرتضى114712231841051095

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيحنون جواد موفق محمد114713231841019108

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيكريكش احمد وهاب زينب114714261842090030

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيكشاش كريم حسين خوله114715261842080018

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفاحيائيعلي كاظم ميثم الهدى نور114716251842111048

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيرسن حسن كريم شهد114717251842100451

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيفرحان حسن كاطع غدير114718261842106047

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمرغيل الرزاق عبد عامر زهراء114719261842088043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيحمزة مهدي كريم براء114720241842119022

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيهادي كريم حيدر ايالف114721241842094009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه محمد باسم منار114722101842116038

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيمناحي عنيد علي زهراء114723261842089052

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيكزار الرحمن عبد حسين رقيه114724261842120068

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيعلي الحسين عبد سليم اسراء114725261842074004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمود جاسم ماجد حسن114726111841002008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن الوهاب عبد الرزاق عبد علي114727251841031472

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين االخاء اعداديةقار ذياحيائيسويد عوده موحان عباس114728221841037035

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة651.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيعلي عبد محسن منتظر114729271841154067

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيباير عريبي نعمه حوراء114730271842088049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائياحمد عبدهللا موسى صفاء114731261841012051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيمحمد ابراهيم غفار فاطمة114732221842112049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائينعيمه عيدان حاتم هللا عبد114733221841065025

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيخوين جبار محمد حسين114734221841040025

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0المختلطة االقتدار اعداديةبابلاحيائيمحمد الوي شدهان حسن114735231841164008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات السدة ثانويةبابلاحيائيجبر حسن حسين صبى114736231842110033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيشكر حميد احمد سجاد114737221841365021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخزام لطيف يحيى مالك114738141841012043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيازغير هللا عبد كريم يقين114739221842203114

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيبدر جبير رحم حسن114740221841020010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعبد صالح علي غفران114741231842093067

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين المؤمل اعداديةبابلاحيائيشنته هادي علي كاظم114742231841060084

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكريم جرو احمد الزهراء نور114743221842204111

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيهنيدي عبد نعيم شفاء114744221842204079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيياس حسن علي حيدر114745221841091039

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيطويس حمزه محسن علي114746221841365033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيعبيد حسن حسين علي114747271841005162

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الحق سيف ثانويةكربالءاحيائيخضير جليل الزهره عبد كوثر114748271842076033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيشنجار كاظم العباس عبد مصطفى114749221841002247

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيراضي يوسف رضا علي114750221841001110

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيعيدان هاشم حمزة براء114751261842251003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيموسى نعيم محمد حسن114752231841017025
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الشموس ثانويةبابلاحيائيعمران سالم حسين سجا114753231842101020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعبيس عبيد حسن جعفر114754231841019020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيجاسم قاسم احمد علي114755231841010032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةالنجفاحيائيعبد تمكين ضياء حوراء114756251842087018

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيطنش مساعد مجيد خديجه114757261842081013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيونان جبار كاظم مروه114758241842124131

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةاحيائيغانم غافل حسين عباس114759241841039018

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيعبدوش نجم طالب محمد114760261841022125

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعناد حسين صاحب محمد114761261841001159

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمجيد ناجي مازن العابدين زين114762251841044094

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد سالم هادي حسن114763251841031167

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي يوسف سلمان ياسر114764251841031902

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيمطر كاظم كريم فاضل114765251841014059

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد عزيز فاضل رحمان114766251841031281

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيديوان كاظم خالد رواء114767251842062238

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيعلي محمد جاسم حمود سجى114768251842059294

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيناصر صبر داخل عذراء114769251842059352

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيعكله حمود جريان استبرق114770251842096015

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطالب علي محمد منار114771121842107200

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة650.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيحمدان بهلول كاتب زينب114772221842393065

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيمجيد عبداالمير يوسف بلسم114773221842394010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيسهيل مهدي سعد علي محمد114774251841001246

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيمهوس موحان جالب ميالد114775221842120042

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيفيصل السادة عبد وحيد سارة114776221842139111

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيوالي صالح ناجي مريم114777221842154119

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذياحيائيجوده الحسين عبد حيدر سجاد114778221841065020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعريف هللا عبد نجم علي114779221841040057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذياحيائيحذيه بادي عماد علي114780221841382039

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمطر مهدي صالح علي114781221841098074

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيخضير ياسين ياسر حنين114782221842112014

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسطيح محمد مزهر منتظر114783221841098134

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيعلي اسعيد فوزي ايات114784221842203013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيبشير خلف خليل محمد114785221841095017

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائياشذير عبد صباح الهدى نور114786221842135133

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمحسن هاشم نزار علي114787221841001121

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيكاظم جواد نعيم محمد114788221841018063

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيعكال شايع الرحمن عبد عباس114789221841030016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين محمد زينب114790221842228004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلاحيائيسلمان جاسم علي حسين114791231841185005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيمحمد خضير فاضل محمد114792231841173090

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيحسون جاسم كريم نور114793231842271296

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيحبيني عبد جاسم مصطفى114794261841003163

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيفنجان خومان الرضا عبد معين114795241841036113

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيجاسم محمد علي رقيه114796251842059170
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيسلومي ظاهر علي حيدر114797261841044015

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةالديوانيةاحيائيحاجم جاسم زكي زينب114798241842112019

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيهراط محمد ياسين زهراء114799101842113032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيعبيد شمال قاسم مهدي114800261841010161

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيكريم لطيف غضيب ضمياء114801261842116056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكريم الزهره عبد احمد راضي114802251841031279

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجواد عداي احمد مرتضى114803251841031741

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم كحيط عباس طاهر114804251841031367

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةكربالءاحيائيجاسم مهدي محمد ابرار114805271842095002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجبر محمد مزهر زينب114806221842157050

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيدخنه عمران عهد يحيى114807121841031184

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيكريم حنون فاضل طيبة114808221842157061

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيشعيوط غازي راتب محمد114809221841031121

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيعيدان عكله شهد اركان114810221841040011

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاظم هدرس حسين سجاد114811221841076036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد ياسر الصاحب عبد علي114812221841365032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيحسين عبد كريم ميس114813181842146008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيمعيجل الحسن عبد كاظم حسن114814221841035036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسن هاشم مهدي احمد114815221841002026

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيجاسم محسن طاهر محسن114816221841035158

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةالديوانيةاحيائيفرحان عبد احمد مصطفى114817241841065014

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيفندي موحان باسم عقيل114818221841306122

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيسلمان حمود عليوي سيف114819231841256031

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيسلمان هادي ابراهيم رونق114820261842250170

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيالزهره عبد حسن سعيد مصطفى114821161841001091

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيتبينة جاسم هللا عبد زهير114822261841007035

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيحمود ياسين عدنان منير114823271841005317

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االندلس اعداديةبابلاحيائيكاظم حسين حامد كرار114824231841042092

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكشكول سالم عبدالرزاق علي114825261841011091

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيصالح محمد زهير محمد تبارك114826261842108026

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيحسين علي احمد هدى114827251842084658

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشنين جاسم محمد عذراء114828251842170219

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيسلمان الحسن عبد فالح بلسم114829261842092012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيمدب عليوي جبار نبأ114830261842094033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمهدي حسين عالء منى114831251842062638

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسان محسن ناجح مؤمل114832251841031579

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةالنجفاحيائيشاكر محسن حسين علي114833251841049012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد كاظم محمد زيد114834251841031306

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد مهدي مقداد آميره114835251842084012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجياد حسن الرضا عبد الزهراء فاطمه114836251842100514

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيكاظم حسن لطيف زهراء114837221842112036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيخماط كزار حازم اركان114838221841031012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيضاحي احمد عادل ايناس114839121842100004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم الهادي عبد علي114840221841039080

2889 من 2610 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعباس حشاش محمد علي114841231841019086

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعباس حسين سليم رغده114842231842087083

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيشخير فاضل حسن وجدان114843231842090288

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذياحيائيخطار حسين قاسم سحر114844221842232008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصحن سيد حسن زهراء114845221842168008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيمحمد عباس عالوي حنين114846221842209042

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيعبد فتاح عثمان عبدالرحمن114847231841255051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيسلمان متعب سعدون فاطمة114848161842253022

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيفيصل عويد حسين علي114849161841075168

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيسياب شاكر عالء احمد114850271841002009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيحلبوص عبد ناجح تبارك114851241842077021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعباس سعدون علي حيدر114852231841014033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفاحيائيمحيسن لفته محمد دينا114853251842102020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةالديوانيةاحيائيجلوب علي كنوش رحاب114854241842141034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيخميس حسن داخل حسين114855261841027037

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم حسن العابدين زين114856261841027054

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيالنص ابو كاظم جواد نور114857261842086117

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطاحيائيراضي كدوم عباس طيبه114858261842074061

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0المختلطة كصيبة ثانويةواسطاحيائيرداد حمزه سالم ياس114859261841173036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيعلي زيد محمد علياء114860231842090201

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.9للمتميزات الحلة ثانويةبابلاحيائيحسون حسن حمود طيبه114861231842132058

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيحمود كاظم جواد حسن114862221841035028

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيصالح السادة عبد خالد مينا114863221842112053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيطعان صكبان رحيم حسين114864221841078006

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحمود هادي جالل احسان114865221842103007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعبيد جاسم محمد فاطمه114866231842145076

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيراشد رحيم جاسم عالء114867231841257075

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيظفير حجاره جابر حسين114868221841098021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيعالوي محمد عيدان ميثم114869141841021167

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيصالح الغني عبد سعد زهراء114870221842156069

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيعبد حميد قاسم هدى114871231842076038

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعلي حسن احمد شهد114872221842412031

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيجابر سلمان داود تبارك114873261842096023

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيحسين شاكر احمد البنين ام114874231842142009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد جعفر صادق حسين114875271841005070

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيالحسين عبد ابراهيم حيدر ابراهيم114876241841011002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمهدي مجمان كاظم يوسف114877261841038131

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المجد ثانويةبابلاحيائيعيال رشيد محمد علي114878231841025030

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيمحمد عبيد عباس حيدر114879231841008059

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيمبارك الرحمن عبد علي مجيد114880231841012105

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةالديوانيةاحيائيعباس عيال جبر عباس114881241841153005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيخماط سلمان جبير فاطمه114882241842108096

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيهليب هليل ثامر باسم114883261841022019

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيرحم عبد حسوني عباس114884261841010072
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيشوكان عوده فاضل علي114885261841012089

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيطه ياسين موفق احمد114886101841013019

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيكريم عبد حيدر نور114887261842119048

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن محمد الرحيم عبد مصطفى محمد114888111841011067

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفاحيائيحسن عطو جبار صبا114889251842075035

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمراد صافي حسن محمد114890251841031625

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيكحط منعم علي امير114891251841016004

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين التحرير اعداديةالنجفاحيائيعيدان عبعيوب كاظم محمد114892251841050034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود محمد فرج رسول114893111841210017

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيجناح كاظم جواد شوفان114894291841016023

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيعبود حميد صباح حميد114895291841153089

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمزه خضير حيدر بنين114896121842107032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.8المتميزات ثانويةالنجفاحيائيمحسن مهدي صباح نور114897251842074071

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيحسن محيسن عدي براء114898251842170045

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيمناتي محسن عماد عباس114899221841001089

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيجواد نعمه خالد شهد114900221842105084

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0المختلطة االنفال ثانويةبابلاحيائيطرفه عمران فليح علي114901231841169049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعلي خشان عنيد زياد114902221841098042

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيبهيرو مطير مهدي حسين114903221841028020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيمرتضى الحسين عبد علي دالل114904231842086020

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيداخل حسين علي دموع114905221842170029

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيتركي رزيج جبار زهراء114906221842393044

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذياحيائيجابر شناوه علي نبأ114907221842104032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الحمزة اعداديةواسطاحيائيراضي مهدي صالح عبدهللا114908261841003091

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين النموذجية الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمنديل عبد منديل محمد114909131841210007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيعلك شياع محمد احمد114910271841002016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات االمامة اعداديةكربالءاحيائيمشي عبد نجمان زينب114911271842062087

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائينادوس راجي حيدر منتظر114912271841036102

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات القبطية ماريا اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد مظلوم سمير زهراء114913271842052047

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات السنية اعداديةالديوانيةاحيائيجاسم عاشور حميد زهراء114914241842102052

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةاحيائيترف جاسم حاكم عباس114915241841038016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيمريد عوده بشون اسعد114916241841074003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الزيتون اعداديةالديوانيةاحيائيراشد حسين قاسم مرتضى114917241841036106

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات  فضة اعداديةواسطاحيائيعجيل ماشي سلمان رشا114918261842095007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيايتيم بدر ضياء عباس114919261841163005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيجاسم محيسن الحسين عبد سجى114920261842087070

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيمهدي الحسين عبد كامل تبارك114921231842089033

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيعباس عبيد حيدر عباس114922231841020136

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين المحاويل اعداديةبابلاحيائيعبد مسلم احمد قاسم114923231841008126

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةاحيائيالرضا عبد هللا حمد سعيد احمد114924241841156003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم قحطان مهند الهدى نور114925251842100685

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد غازي احسان مريم114926251842100596

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعليوي حنون عباس علي114927251841150235

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيجخير لفته حسن علي114928261841038065
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم شليج معين روان114929241842096034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيطويرش حافظ حسان علي114930281841006076

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيجوده فزع سويلم علي114931261841033067

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيخلف عيسى سلمان سجى114932261842119031

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعطيه عبدالعباس جمال مرتضى114933261841028107

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبدالعباس علي محمد114934251841031690

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيلعيوس غازي قادر عيسى114935221841058042

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيحميد سماري اسماعيل سجاد114936221841031053

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيعبود صبر مسير مجتبى114937221841002202

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيحسن محمد مسافر ايات114938291842051026

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيعبد شنان نزار هدى114939221842412056

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعفريت هاشم احمد بتول114940221842153038

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيداخل رضيوي فليح منتظر114941221841074012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمحمد عصيد خميس ايمان114942221842155010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيعليوي كاظم يعقوب أنسام114943221842102001

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيحميدي عبيد حافظ آسيا114944231842140002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية بغداد ثانويةبابلاحيائيطالب جبر حبيب فرقان114945231842134060

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين داقوق اعداديةكركوكاحيائياسماعيل سلمان حسين حيدر114946201841017007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيمنخي فرحان أحمد مصطفى114947221841020077

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيعلي جواد احمد زهراء114948231842087092

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيبردان لفتة منذر محمد114949221841274011

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيضيدان ثجيل ناظم كرار114950221841306232

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0المختلطة الفجر اعداديةبابلاحيائيعبد محمد قاسم مقتدى114951231841173110

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيضايف حسين سالم االء114952261842085005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيزغير علي هاشم علي114953261841010110

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيصباح لغيوي الرضا عبد تبارك114954161842207016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع كاظم رحيم هللا عبد114955241841009046

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الشعلة اعداديةالديوانيةاحيائيجبر زناد ثجيل رياض114956241841012012

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيكاظم كريم علي العابدين زين114957261841011051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيحسن سكر سالم محمد114958231841044050

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةاحيائيعليوي عباس عالوي ابراهيم114959241841151001

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعبيد فاضل عباس محمد114960231841005154

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيعلوان حسين علي حيدر114961231841005062

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين البيان اعداديةبابلاحيائيعبدعلي حسين علي مرتضى114962231841014089

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيهللا عبد كريم ساهي صفا114963261842132069

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات خديجة اعداديةالديوانيةاحيائيحاكم هاشم يقظان زينب114964241842080081

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيالعباس عبد مسلم عبد هادي مكارم114965241842114245

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيعزيز حسين علي محمد منار114966241842114249

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجاسم محمد محسن مهدي114967261841010162

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيياسين هللا عبد خضر نمارق114968111842068084

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيحميزه شمير نويصر خضير114969251841044076

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيباقر الرضا عبد علي فاطمه114970251842062539

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيكاظم جاسم احمد سيف114971251841031340

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد هاشم عماد114972251841150263
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعبد دخان احمد سكينه114973251842062419

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيلعيبي جويعد علي رغد114974271842088060

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.9للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيتركي عباس خالد حيدر114975101841026079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.4للمتميزين الصدرين ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيسلمان دوسر جاسم حسين114976151841012008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيشهاب غازي محمد فاطمه114977231842142159

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الغدير ثانويةبابلاحيائيالخضر عبد نجم اركان شهد114978231842131027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلاحيائيحسن شاني علي محسن114979231841201009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيجاسم عدنان محمد رتاج114980231842117049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح طاهر محمد اوسط علي حسن114981141841016026

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيراضي سالم ماجد كرار114982221841026034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات طليطلة اعداديةبابلاحيائيزيد عبد شعالن عادل مريم114983231842092141

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الخنساء اعداديةبابلاحيائيحسين فليح طالب غدير114984231842087183

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيدنان محسن علي زينب114985221842162066

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيعلي الحسين عبد الكريم عبد زينب114986221842168013

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعكله كاطع يوسف زهراء114987221842175084

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيدخان نصيف كامل مصطفى114988161841001096

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيكزار شاكر سالم عبدالرحمن114989231841255049

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيعلواش رشيد كاظم منتظر114990261841017066

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيجباره جاسب جبار حنين114991161842247021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيخلف كاطع المطلب عبد جمانة114992161842239007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيعبدزيد فاضل محمد رقيه114993271842058109

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيباقر رضا محمد مهدي محمد زهراء114994271842057067

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيحراب عبد حامد مرتضى114995231841020267

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحسين جريد الحسين عبد حمودي114996231841009036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المشروع اعداديةبابلاحيائيبادي صبار محمد ايسر114997231841010007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين القاسم اعداديةبابلاحيائيالشهيد عبد رشيد علي عباس114998231841006080

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةالديوانيةاحيائيرباط مدوح حسين كوثر114999241842136037

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيعبيد معين كامل حيدر115000261841002015

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيلحاف جبر جندي محمد115001261841001153

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيياسين طه رياض استبرق115002261842126005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائياسماعيل سالم عباس تقوى115003261842117008

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيفرهود حسين علي حسين115004251841012029

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمودي عباس تحسين اسامة115005121841025010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحسين محمد ايوب ليلى115006291842053075

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيمحيسن ناجي فاهم مصطفى115007261841012150

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات العقيلة اعداديةكربالءاحيائيناتي شحيل حيدر زينب115008271842091057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيلفتة كامل احمد الهدى نور115009221842113204

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة680.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىاحيائيعباس غافل ظاهر فاطمة115010211842102050

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجايد مزهر طاهر تقى115011221842125036

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي مهدي كريم هدى115012111842082074

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد فاضل باهر مريم115013141842111127

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيحسين ناصر علي محمد115014221841259016

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0المختلطة االخوة ثانويةبابلاحيائيخليل عبود عباس احمد115015231841212001

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنات ميسلون اعداديةبابلاحيائينصيف ابرق عباس مروة115016231842080076
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التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0المختلطة االمام اعداديةالدين صالحاحيائيفرج ابراهيم خالد ليث115017181841278013

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0المختلطة الضحى ثانويةبابلاحيائيعبود شمحوط عدنان محمد115018231841218008

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيفرج جوار محسن علي115019221841098084

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيوهد جبر هادي الزهرة عبد115020241841018049

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيحسن رساله عباس أمير115021241841027004

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0المختلطة السهول ثانويةبابلاحيائيعبد شعالن طعمه صفاء115022231841182005

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعبد محمد سعيد امير115023261841001012

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيحاوي شواي كريم عباس115024261841010077

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة639.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبيد عاصي محمد حمزة115025231841252044

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشديد عيدان علي سيف115026151841013025

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحيبس حسب قاسم احمد115027261841010007

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحمود جواد باسم سجاد115028241841168014

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيهربد مزيد نغيمش جليل115029221841029013

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيكاظم جليدان احمد فاطمة115030231842119162

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين تراب ابي اعداديةالديوانيةاحيائيغازي عدنان حامد أمير115031241841006002

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيكريم حسن حاتم ايمان115032261842119008

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيابراهيم عبيد حسن مريم115033261842126048

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعلي الرضا عبد صادق يقين115034221842414107

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنين االعالم ثانويةبابلاحيائيخشان علي جبر جهاد115035231841066006

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة636.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيجاسم عطية مثنى زهراء115036261842109045

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيخريبط يوسف يعكوب زينب115037221842204069

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم حمزة خالد االء115038111842071004

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيطبيج بارع عبد بيادر115039261842116015

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي عبد بهجت رقيه115040111842121021

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة622.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيحسن كطوف علي اسراء115041261842096010

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيشلب هادي زهير منال115042111842121050

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطاحيائيفتاح حيدر قيس اية115043261842117004

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطاحيائيجناني حتاتة موسى سمية115044261842124009

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة619.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيثجيل صاحب مهدي حوراء115045141842074043

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيالحسن عبد لفتة علي ضحى115046281842070034

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيحسن فاضل عباس الحوراء زينب115047231842102025

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيابراهيم اسماعيل احمد تقى115048271842058075

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةواسطاحيائيحسين محمد فاضل رشا115049261842132041

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة616.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيسوادي شنان ميثم اطياف115050221842105014

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيشويلي ناصر جبر زينب115051261842162007

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيفنجان جاسم محمد أيات115052261842096003

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيطرهيل خضير هللا عبد دعاء115053221842309014

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر غضبان محمد نور115054141842110163

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعطب مطير صباح نور115055261842089098

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيسلومي داود عامر االء115056261842087009

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعازم صابط صباح زينب115057261842103031

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيشليج الحسين عبد علي نبأ115058261842107088

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيجواد حربي صالح مروج115059231842119188

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات الياقوت ثانويةواسطاحيائيعباس زاير ضاحي فاطمه115060261842131009
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التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيبكر توفيق محمد حنين115061261842089020

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنات تماضر اعداديةديالىاحيائيسعيد ابراهيم غسان زينه115062211842091049

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيصالح سامي نهاد نبأ115063191842247029

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطاحيائيطالل حسين اعالن ايالف115064261842092008

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات المسيب اعداديةبابلاحيائيرحيم خضير حسين سماهر115065231842117091

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المشكاة اعداديةواسطاحيائيابراهيم علي حسين ندى115066261842094034

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيصريع االمير عبد حكمت زهراء115067261842163010

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعويز كاظم علي فاطمه115068221842153241

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمحيل غافل سرحان ساره115069221842175105

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيخشان عزيز وهاب نور115070231842271300

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات الرباب اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان مروح زياد بركات115071241842094013

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية المنار اعداديةالنجفاحيائيحسين اسماعيل المحسن عبد ضي115072251842058022

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسين ياسر عارف حوراء115073221842178030

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمشري كاظم حسن زمن115074261842087047

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيسوادي بشير باقر سلوى115075251842084408

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة606.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيهايم كريم حكيم فاطمه115076221842165072

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات الحوراء ثانويةبابلاحيائيكاظم الهادي عبد محمد تبارك115077231842103009

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جاسم محمد غسق115078151842046123

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعكاب خزعل محمد رسل115079221842112018

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات يافا اعداديهالديوانيةاحيائيمزهر عبد سامي زينب115080241842117056

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات زنوبيا اعداديهالديوانيةاحيائيهللا عبد عبد لفتة زينب115081241842100044

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيناهي داخل كاظم مريم115082221842120041

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر اشريب قحطان استبرق115083241842121003

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبد محمد رحيم رقيه115084251842084226

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيصالح كاظم رضا كوثر115085251842097094

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات المدحتية اعداديةبابلاحيائيحسين الجليل عبد احمد تبارك115086231842090055

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةاحيائيزامل وحيد شاكر فاطمه115087241842108099

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيوافي جرك محمد آيات115088261842089003

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةبابلاحيائيهللا عبد داود رحيم نبأ115089231842123073

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة602.0للبنات عكاظ اعداديةكربالءاحيائيصياح تركي رياض نهى115090271842088139

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح يونس حامد ياسين115091101841014072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة682.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسن محمد خالد ناجي115092141841013066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة671.0للبنين القطيف اعداديةواسطاحيائيكعيد راشد سعدون حسين115093261841041007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة668.8للبنين بغداد كلية ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن خضير محمد عبدالرحمن115094131841020041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة668.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد الواحد عبد عماد احمد115095101841020018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة666.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجنيد حسين احمد سيف115096141841021057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة659.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته وادي قاسم مؤمل115097151841008030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة655.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائينظام محمد حيدر نبأ115098151842050078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة654.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحميد عبد خزعل هيثم أسق115099141842096001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة652.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطر مالح جليل فاطمه115100141842080039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيبريسم حبيب مجبل افنان115101111842112007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرحيم عنون الستار عبد بلسم115102111842067024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيمه علي ضياء مريم115103131842070203

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة647.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمعارج صادق عالوي مروه115104121842094170
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة646.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيزناد هبسي خالد منار115105131842094064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة644.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد جواد صباح اية115106101842110007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة643.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل محمود علي فاطمة115107101842125010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة641.3الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائي عباس  فاضل عباس علي115108101841028064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة641.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيوسمي كاظم حسين رونق115109111842121023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة640.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخليفه هللا عبد سليم سارة115110131842283022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة638.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيزرزور الواحد عبد علي حسين115111121841001022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة638.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين حمودي احمد رجح115112141842078026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة637.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيقاسم تقي احمد رقيه115113121842102034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة635.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيسلمان داود حمزه غسق115114101842098019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين كربالء اعداديةكربالءاحيائيجاسم كريم كاظم مؤمل115115271841001164

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة633.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيجابر باجي علي عبد أحمد115116251841045002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة631.1للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد مكي عالء آيه115117131842121003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح مهند زهراء115118121842117016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة630.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان حسين احمد الريم ميس115119141842078087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة628.9زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد حسين حيدر علي115120141841010056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة628.7المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعمران نور اسكندر محمد115121131841016065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة628.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطشر جليل حسين علي115122141841020032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة627.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي موسى عالء محمد115123131841009037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميدي شرهان عامر مصطفى115124141841017128

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة625.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيحجي خليفه عدنان محمد115125261841201168

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائينافل رمضان محسن نبأ115126141842074145

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة620.0للبنات غزة اعداديةكربالءاحيائيالعيبي هاشم سعد فاطمه115127271842057111

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة618.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيرضا خالد غسان احمد115128101841019018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة617.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيالحسن عبد نعمه فارس سيف115129101841205048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى سلمان عدنان مؤمل115130141841026056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة611.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلوان المطلب عبد حسام محمد115131131841031060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد حميد احمد زينب115132111842110040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة608.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيعالوي قاسم الحسين عبد والء115133111842112086

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائياسماعيل رشيد حيدر الحسين نور115134231841020310

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة601.2للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيالغني عبد الخالق عبد وفاء غدير115135221842159034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة600.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبد كاظم مراد هاله115136231842088345

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة599.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم محمد ضحى115137131842071076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة596.4للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا رشيد خالد رقيه115138131842070075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيأخزيم عبد نجم شهد115139121842098056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة595.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحيان ناصر عليوي ناصر115140141841050027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة590.5للمتميزين المصطفى ثانويةالثانية الكرخاحيائيفاضل حماد جمعة ايهم115141111841050005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين اإلهلية األسود الذهب ثانويةكركوكاحيائيجاسم قنبر ييلماز محمد115142201841031013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسيد علي محمد يمامه115143141842090081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيهريس جاسم حسن يسرى115144111842071083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيالطيف محمد قيس محمد115145111841005062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الزمر ثانويةديالىاحيائيسعيد رشيد حميد نور115146211842126039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيفيصل الكاظم عبد زياد رقيه115147111842068034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيفرحان عبيد شوكت محمد115148191841066108

2889 من 2617 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة578.1للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيمحمد اسماعيل سمير طارق115149211841020031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيابراهيم رضا علي آسيا115150111842133001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان حسن مهدي ساره115151101842084019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم خضير هيام115152121842231082

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن الحسين عبد علي مودة115153121842086048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعليوي حنون احمد ميس115154111842062077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيهدو علوان كريم افاق115155111842105004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد سعدون احمد مريم115156121842106076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة571.3زيونة-  بغداد كلية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي الزهرة عبد اسامة علي115157141841010054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيباقر علي عادل حسين115158131841031018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0الحارثية-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود الكريم عبد حيدر حسن115159101841028024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة568.6للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح اسامة زيد115160101841026089

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد مطرود محمد تبارك115161141842142007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين فاضل عدنان شن كؤل115162131842098080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيابراهيم احمد سالم لينا115163181842242105

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفلحي غانم الحسين عبد سجى115164141842080030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيدوست داود وليد جميله115165111842081011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي مهدي ياس ربى115166111842066017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيهليل طعمة هادي هدى115167151842048122

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائياسماعيل خليل دريد هيا115168101842115203

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمود شكر يحيى ميرفت115169101842097044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي هللا فتح حسين مصطفى115170151841011113

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبود حميد فاطمه115171131842106025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبداللطيف عبدالمنعم اياد رفل115172131842073033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمود جمعة حامد115173121841020033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد يونس أركان أساور115174111842101001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم علي حسين هبه115175111842109134

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة538.3للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيثويني جابر كريم زينب115176131842070105

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيكريم الزهرة عبد محمد حسين115177111841020028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلعيبي محمد الزم وئام115178151842054185

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين علوان سعود الهدى نور115179111842080118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنات حطين ثانويةكركوكاحيائينايف عبد الحميد عبد حياة115180201842133012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيهاشم مجيد سرمد مريم115181111842072075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيمحمد خضير عماد ايه115182131842236003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين المغيرة اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد حسن خلف طه115183181841086012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمحمود توفيق هللا عبد نبأ115184141842077055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعفتان محمد جاسم ايه115185111842076017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبداللطيف عبدالمنعم اياد محمد115186131841001066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف جاسم خالد عائشه115187101842117075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد درع رعد سارة115188111842080063

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغليس عباس خوام ُسرى115189141842096014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفرج وليم قصي وسيم115190131841029055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم عبيد قاسم أفراح115191101842095001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجاسم رشك رحيم غفران115192131842070161
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمريدي بلعوط محسن ابرار115193121842094006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشنته خليل ابراهيم زينب115194121842090018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمجيد عايز محمد ميس115195141842220084

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداخل غالب جليل طيف115196151842055070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي حبيب كاظم علي115197131841023024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعسكر جواد عامر رغد115198121842087025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم جواد صبحي رائد115199131841007005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيالرسول عبد الكريم عبد علي حنان115200111842076029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيمزعل سليم اركان نور115201111842102038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم جاسم عالء دعاء115202131842117053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعرار سيد اسعد حيدر115203141841008029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات اسماء اعداديةالدين صالحاحيائيالكريم عبد الرحمن عبد محمد دانيا115204181842242036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراغب روكان قتيبه هللا منه115205141842107045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم قاسم الرحمن عبد سما115206101842091052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة498.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان حسين عمار منار115207131842238019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين االمل ثانويةاربيلاحيائيمحل حواس الرحمن عبد عوف115208311841004048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات األهلية البيضاء الزهرة اعداديةالنجفاحيائيزويد حسين احمد زهراء115209251842077005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسم ابراهيم نرجس115210131842084011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي الزهره عبد خالد ميار115211141842070093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة495.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرسن خليل ابراهيم نور115212141842142039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة494.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان ابراهيم خليل تمارا115213101842091021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيخريبط محسن المهدي عبد نذير115214271841005328

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيرديف صالح باسم هدى115215321842029084

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحواس مشعان حامد بتول115216131842126007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم عباس الكريم عبد طيبه115217101842090046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمزه جهاد اياد طيبه115218111842114063

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبود النبي عبد جاسم حوراء115219151842058017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0مشهد-  ايران النموذجية (ع) الحسين االمام مدرسةاالولى الرصافةاحيائيلعيبي نعيم عماد أيات115220131842236002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم يحيى علي زينب115221151842054081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم محمد احمد هناء115222101842111042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائياسماعيل االمير عبد عدنان العظيم عبد115223141841029035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة483.1للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد جاسر حسين سرمد115224131841010050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيبصل هللا عبد يحيى امل115225111842070013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد هاشم مهدي امير115226121841039003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد حسين هللا منه115227141842106027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي محمود احسان فاطمه115228111842074042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعدون محمد سعد الحسين عبد115229151841015048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخاحيائيناصر كاظم قدوري هللا عبد115230111841022013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد شاكر هللا عبد رسل115231111842076037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين محمد حسن115232141841017026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيسالم محمد جاسم بكر115233111841018031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبار جواد حيدر زينب115234121842090020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمود محسن رائد اسراء115235141842076002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيجعفر الحسين عبد محمد عيسى115236141841021106

2889 من 2619 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمود احمد عايد علي115237131841004025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته كامل رشيد مقتدى115238141841013061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير عبد الوهاب عبد امل115239111842081006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد علي رافد حسين115240121841028007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس الرزاق عبد محمد براء115241111842075013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيعمران يوسف يعرب علي115242101841013099

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىاحيائيحسين ناصر علي حنين115243211842170005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي محمد صفاء اسيا115244111842105002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةاحيائيدهام علي عبد رونق115245131842077007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمد مضر غدير115246141842105026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجيد سنان احمد داليا115247111842101011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعد سالم ابراهيم عائشة115248111842071054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبعاث خليل ابراهيم ساره115249141842067026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيمظلف مطشر علي الرا115250101842115150

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم طالب علي زهراء115251121842105066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحميد حاتم احمد رحمة115252141842132025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحيمد داخل حازم زيد115253141841043010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان صبحي عدي رسل115254111842071033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم علي عمر زينه115255111842084078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزغير حسن صالح هللا عبد115256141841013030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد عدي ساره115257121842106041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح الغفور عبد محمد مريم115258111842088038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشامار شكر محمود حسين115259151841017027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاطع نوفي عامر ايه115260151842040016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيمطر منفي اسعد سارة115261111842102016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم جواد حمزه شهد115262141842072074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليفه حسن عباس هدى115263111742076136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيشبيب محمود سعد احمد115264121841031015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد مهدي صالح سجى115265141842108051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود شعالن جاسم معصومه115266141842110140

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصاحب عبادي ميناء احمد115267131841022019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائياالمير عبد جعفر هاشم احمد115268181841085004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن عباس مهند زهراء115269121842110038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعثمان كريم عماد مالك115270131842097047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد خالد منذر أستبرق115271111842101002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجان يونس مسري الرحمن عبد115272101841019072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسين علي اية115273141842086029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجرو عباس علي هبه115274141842140138

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهاشم علي ياسر رفل115275111842074015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد خلف سعد زمزم115276121842091010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيثامر خضر سعود علي115277131841031040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشرقي كاظم محمد الهدى نور115278141842074156

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الفرقان ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكعيبر خماط كريم احمد115279141841182004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمختاض محيبس محمد حسين115280151841005041

2889 من 2620 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائيشاغاتي حسين رحيم زهراء115281111842112038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم حسن علي زينب115282141842071036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالوهاب عبد حسين علي بلسم115283141842089008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفاخر جعفر جاسم مصطفى115284141841001024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات معصومة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد هللا عبد سالم رقيه115285141842113011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد امين نامس نبأ115286111842076131

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد احمد نبيل محمد115287161841084110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات بلد اعداديةالدين صالحاحيائيالرزاق عبد جواد حيدر رسل115288181742176037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسعيد محمد نامق فاطمه115289101842106024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمود الحسين عبد اسعد باقر115290131841016017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين عبد مهدي رهام115291141842076036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرحمن عبد جعفر كامل غسق115292141742095037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجابر شريف وحيد فاطمة115293121842101030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم حميد عزيز شهد115294121842080018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم عوني فاضل نور115295141742076094

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات النصر ثانويةكركوكاحيائيحمزه كاظم عمر جواهر115296201842137010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مضلوم علي نبأ115297131842129021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشهاب ستار الكريم عبد شذى115298141842104025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبر حميد عالء مدحت115299101841019136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخاحيائيهاشم سعد هشام تبارك115300111842138008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعوض علوان كاظم هديل115301131842117182

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيصالح غالب حكمت تقى115302151842046030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطاهر عبدالرحيم عبدالحكيم صابرين115303131842105032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبد حمد هللا عبد علي115304131841242007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن فرج حميد جعفر115305131841022030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم سامي وسام ياسر115306111841019034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمراد شامار كاظم حوراء115307151842080032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي عبد محمد الكريم عبد سبحان115308121842107127

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميد شنان محمد زينه115309141842076047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد خضير رياض اماني115310141842112007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد خلف عبد يسري115311111841012042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمود رحمه مجيد علي115312131841041025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحسن كاظم سالم اسراء115313121842118001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم عبدالفتاح كاظم جعفر115314131841012028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيديوان نعمة عصمت مصطفى115315141841009042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين حمد ابراهيم تبارك115316141842069017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدنيان كاظم كريم زينب115317141842111074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغالي لفته كاظم الهدى نور115318141842225097

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيهادي سلمان احمد زهراء115319111842064021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين مهدي عدنان مروه115320131842117145

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد نجم خليل غفران115321101842077058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالهور ابو لفته شاكر المنتظر شمس115322151842042054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمساعد حمود رسول رسل115323131842071042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0الخارجياتالثالثة الرصافةاحيائيتولي تعيب سلمان سجى115324151842401020

2889 من 2621 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد عباس عمار منار115325211842097093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطر خالد عامر ورود115326141842072136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي طارش محسن حسن115327141841018029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمنصور الزهرة عبد محمد صفاء115328111842065080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيواجد شياع عباس مريم115329121842091028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم نصيف محمد زهراء115330151842049044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للمتميزات االعتزاز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد رحمت فرحان زينب115331131842121067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين رحيم باسم الزهراء فاطمة115332101842139030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيهللا عبد محمد عامر علي115333271841002121

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرخاحيائيرضا هاشم عادل غفران115334101842223061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيباقر ابراهيم محمد اسماء115335121842092010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم هادي موسى حسين115336121841026034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهادي حسين علي عمار115337101841029034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجيجان سعدون محمد ايه115338131842109003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيداود سلمان فارس تغريد115339111842067026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان الهادي عبد حسنين سجاد115340121841008002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسفيح اسماعيل سلمان ياسين115341151841008041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد كريم جمال ميسم115342131842092046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين مزعل رياض دعاء115343141842069027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةاحيائيكريم حديد عباس عذراء115344131842122018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد احمد علي غسق115345111842074039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائيحالوب يعقوب نهاد محمد115346101841006044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد سعدي رعد مريم115347111842089034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف سيد هيثم احمد115348121841030022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكمر ياسين طه والء115349141842065029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيربيط كاظم جواد زهراء115350141842124006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخاحيائيمرزوك عبيد سعد بان115351101842098003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح عبيد االكبر علي زهراء115352131842107038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطرود جبار حيدر نور115353121842094197

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيدايش زاير محمد عادل مرتضى115354141841047134

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبدالشهيد استمالك جميل ايه115355191842153017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيهللا عبد كامل منذر محمد115356181841085058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا محمد قاسم عبدالعزيز115357131841010064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيغثوان احمد اسعد نور115358111842218056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حريجه القادر عبد موسى115359151841020059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي ابراهيم خالد ك تبار115360111842068015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصادق محمد الرسول عبد احمد شهد115361121842086034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد حسن فالح رواء115362141842067020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعود عوني احمد اسراء115363141842086010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكريم اسماعيل مصطفى طه115364131841006018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد جاسم غيث نور115365151842046175

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمخيلف الحسين عبد نجم سارة115366121842107125

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمد كاكل سيروان عائشه115367101842115127

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحواس مشعان حامد ساره115368131842126029

2889 من 2622 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر راضي درهم هاله115369151842058084

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالواحد عبد السالم عبد سامي فاطمه115370151842047119

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح خضير بشير احمد115371111841009002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزوير الحسين عبد عالوي اسراء115372151842042002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعفر محمد محسن مصطفى115373111841003030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجابر محمود علي رقيه115374141842099019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز علي يوسف علي115375131841003041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيكريم  احمد  الغالب عبد  ضحى115376111842401027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد محمد رشيد استبرق115377131842120003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيكريم مهدي مؤيد فاطمه115378101842086093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح محمد قاسم زهراء115379131842117070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيوهاب حبيب محمد نهى115380131842071118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين دحام اكرم حسناء115381131842116007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل مصطاف صالح محمد115382101841155015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن سي محمد هادي ثائر115383131841034005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطاحيائيعبود صاحب رزاق خالد115384261841029006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد نوري عالء زهراء115385141842133027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0الخارجياتالثانية الرصافةاحيائيعبد محمود فخري زينب115386141842401023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحسن فاخر علي مريم115387251842059434

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيرشيد محسن غانم شهد115388261842126040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهدي مسلم أسعد زهراء115389151842054060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الحجرات اعداديةديالىاحيائيعلي محمد اسد الهادي عبد زهراء115390211842109032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيسى هادي حسن ضحى115391141842111092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمفتن حسين كريم زهراء115392131842106011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيخليفة كزار مهدي زينب115393111842080060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيبوهان محسن راضي محسن115394111841009029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن خضير خليل محمد115395111841058096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم هاتو فاضل بنين115396151842044020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عيسى مصطفى علي115397121841002031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي الحسين عبد موفق حسين115398121841002018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرهود رمزي حسين مريم115399141842067058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر خلف ضياء محمد115400131841008061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيثابت سلمان داود زهراء115401131842107035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحاحيائيزناو صادق احمد عمار115402181841037035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود عباس عبدالرضا حيدر115403131841034014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسن صالح جعفر115404141841047022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيراشد بنيان محمد علي115405141841019057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيزاجي جحيل ثائر داليا115406111842127011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعطيه عبد محسن حنين115407131842072013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي فاضل عباس زينه115408111842084077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبيد حمد هللا عبد رانية115409111842158001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود عباده سعد روافد115410111842121022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالعباس عبد خلف بحر شمس115411141842069039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيزبون هللا عبد علي فاطمة115412141842220072
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم احمد محمد نجود115413111842084134

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائياسماعيل حسن ماجد بنين115414131842106004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرستم وفري خليل علي115415131841022071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيدي حسون غالب مؤمل115416141841017100

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن شالكة رحيم آيات115417131842107002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس خضير محمد نور115418121842108060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسمير شهاب كاظم هديل115419121842118095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيكاظم خضير ياسين زينب115420111842085035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبيل حسن فالح نور115421151842053102

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثعبان عزارة سمير ليث115422151841011080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمهاوي لوتي راضي صادق محمد115423151841003049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس خميس فرج حيدر115424141741017035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرزيج رحيم سعيد احمد علي115425111841041013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان حسن ناظم عمر115426111841019025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيسليم غازي محمد هدى115427111842070112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيجريخي علي عادل مهدي115428111841008044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيظاهر محسن احمد شهد115429111842121036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن علي مهدي رنا115430111842111008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيتركي محمود شاكر اماليد115431141842149004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدهللا عبدالرزاق احمد محمد115432131841004030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف احمد رياض مينا115433111842084132

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمزه الكاظم عبد كريم فاطمه115434101842106023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم رشيد عالء علياء115435131842117115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات االهلية الجنات ثانويةواسطاحيائيسلمان مجيد واثق بشائر115436261842134009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد سعد العابدين زين115437131841015012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمود عوده رزاق رقيه115438101842095024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغضبان غازي فيصل احمد115439151841015003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0الخارجياتالثالثة الكرخاحيائيعذيب جياد عدنان زينب115440121842401012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيخلف مجيد رعد ودق115441121842105163

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيثاني جلوب رحيم ديانه115442151742058030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل محمود قحطان حسن115443111841041007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيرشيد كامل كريم غفران115444111842072061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخاحيائياسماعيل فاضل محمد هبه115445111842069016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمحمود محمد ناصر هبة115446141842220096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.2للمتميزين القيروان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحمادي شنيار حمادي هللا عبد115447131841037036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخاحيائينور عبد عوده زكي نبأ115448111842112074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرحان محل الكريم عبد نداء115449141842102047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد مظهر حيدر حوراء115450141842141001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكشاش عجيل صبيح الهدى نور115451141842110153

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيشهاب سلمان حاتم رسل115452141842100032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحسين حسين ناصر انتصار115453141842108007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم جبار علي احمد115454131841022015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيغازي فيصل هيثم حسين115455141841173010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد نوري فهد احمد115456101841014005
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم محمود محمد احمد115457101841024003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحيسن حسن صالح ميسر115458131842112036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسبتي حسن محمد رنده115459131842120008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمطر زاير حسين زينب115460131842097025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيغزاي مسلم حسن وديان115461261842126060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياسماكه داخل قاسم نور115462151842053103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمادي هللا عبد نعيم خديجه115463151842044037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد اللطيف عبد ليث مهدي115464121841201058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير حسين ابراهيم هللا عبد115465121841014022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخلف الكاظم عبد حمزه سجى115466141842067036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوالم داخل محمد باقر محمد115467141841171010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد سوادي محمود الرحمن عبد115468141841026035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيجابر شواي محمد ياسر115469141841011140

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهندي جدوع علي هناء115470141842069057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيمحمد عوده كريم محمد115471191841011137

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشيد الرشاد عبد علي سجى115472151842047091

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين االهلية النموذجية االعظم النور ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين علي ميثم علي115473131841048003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيطعمه شندي جاسم ساره115474151842080070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيرميض حمود اركان ريام115475111842079022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن عاشور قاسم علي115476151841007085

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبسام عبدالمهدي حيدر هبه115477131842106035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحياوي االمير عبد قيس فاطمه115478141842133048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالزم عصام رياض فاطمه115479141842071049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخريبط جليل عادل بنين115480131842095004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد خضير عادل هللا فضل115481141841013038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيغضبان سلوم هادي زيد115482101841013044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيزبار سلمان الرزاق عبد بثينه115483111842086006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد عبداالمير انور الزهراء فاطمه115484131842093083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمادي دغش مجيد انتصار115485131842073010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيطه كريم جمال يوسف115486121841020138

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم مهدي عباس امير115487121841025013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي خزعل طالب سجاد115488101841005009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيزنيد كاظم جواد احمد115489141841203007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعباس خضير باسم غفران115490111842084108

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد عون عبد سامي استبرق115491141842089004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحميد هللا عبد علي عمر115492141841018096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد محيسن فاخر مصطفى115493131841008078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد محمود نعمه هالة115494131842115011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجلوب مهدي امجد تبارك115495141842072021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير تايه سامي عقيل115496141841047073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرهيف جباره عبدالحسين محمد115497131841030083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالباري عبد حافظ الصمد عبد هبه115498161842152224

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشمخي صعصع جميل دعاء115499131842087019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجميل طه ياسين مروة115500121842108049
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان سعيد ميثم ابان115501121841031006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيمناتي عودة كاظم علي محمد115502121841007149

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد السالم عبد محمد115503121841022100

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد صليجي رحمان علي115504121841013020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير رحيم حسين استبرق115505121842091001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخاحيائيفالح حاتم محمد يحيى115506101841013164

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن كاظم خضر تبارك115507151842049007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود ياسين احمد سماح115508131742118111

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيدرباش حبيب ظاهر فاطمه115509111842064046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد حميد علي نور115510111842077034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيشاووش الحسن عبد قاسم مؤمل115511111841013031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمه نومان نزار عزام115512111841011037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيعيسى اسماعيل حازم يوسف115513111841039047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزوير مانع حنين منار115514141842134103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي جواد حسين عذراء115515141842145112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيظاهر قاسم علي طيبه115516141842225076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع مرداو فالح محمد115517141841047128

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد هاشم داليا115518141842069026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيحسين منصور حاتم عامر115519261741012051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمهيد بليص عباس سجاد115520151841071099

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيكرجي احمد شهاب نسب115521111842084136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجنيح ثامر احمد علي115522121841025050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمهاوي جاسم سعدي سيف115523141841020022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية المنورة المدينة ثانويةالدين صالحاحيائيخليل صبار صائب عذبه115524181842342006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزه ثامر محمد بنين115525111842126007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمصطفى هالل فارس دانية115526141842086051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالحد عبد كامل صباح لوسين115527141842112056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائيخوشابه الياس ثائر أنجلو115528141841020007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين دجلة ثانويةالدين صالحاحيائيحمادي سكران مبدر محمد115529181841069007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلوان قاسم الكريم عبد منار115530141842078086

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين قيس هيثم نبأ115531141842081023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبود مسلم نصير زهراء115532131842104028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحميد ابراهيم حيدر مسك115533131842070211

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعون مصعب عمار مصطفى115534131841001087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيرسن الحسين عبد مؤيد مرتضى115535141841008085

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيرشيد حميد ماجد تبارك115536101842076010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمدصالح عبدالجبار مشتاق فاطمه115537131842117132

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم محمد ليث نورالهدى115538131842097057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيدهش هادي عالء زهراء115539101842117053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيكاظم كامل مظفر صفا115540101842099014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمود ناصر علي امنه115541111842084015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن هارف حسين نور115542151842047149

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر محسن علي محمد115543121841025086

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود فؤاد سمير زينب115544111842100015
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح حافظ عامر شهد115545141842068016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن سيد حسين زهراء115546141842093027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهدي هادي عباس محمد115547111841033020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيسالم مخلف هيثم طيبه115548141842077038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغضبان عاصي عدي مريم115549131842129018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيياسين ظاهر عوده محمد115550141841011111

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمودي طه فريد حنين115551101842102009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيمحمد كاظم حكمت غفران115552271842160166

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس جبار سعد غفران115553131842087069

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحسن خيزران ناهض شمس115554131842070136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيابراهيم خليل الرحمن عبد سارة115555121842020027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان زغير كريم زهراء115556101842096020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية الهدى بنات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعبود طالب مشتاق رقية115557121842086022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي كاظم مقداد زبيدة115558101842077033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيجاسم اسود كاسب صبا115559101842101065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية القبس ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة جاسم وليد ريم115560111842132004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبسيط كريم حسين محمد115561151841020045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد محمد منير سراج115562121841025038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعباس حسين محمد زهراء115563121842131005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيفليح كاظم عدي سجاد115564121841007073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعطيه جاسم سعد الهدى نور115565111842072088

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجماغ ناصر احمد زينب115566141842086095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عباس بشار سجاد115567131841003024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود حامد هللا عبد115568141841011054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعطية عباس كريم مجتبى115569131841026027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيحمزه مسلم الرسول عبد امير115570231841009015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي محمد مجيد كامل محمود115571121841031158

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم الحميد عبد رأفت محمد115572111841210029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد فاضل عباس علي115573101841042013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي صالح عدنان افين115574101842077004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي كاظم حيدر ديمه115575101842117029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الثقلين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصالح عبدهللا فالح قيصر115576141741053019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف حميد حسين زيد115577111841021020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن مزهر احمد منار115578101842114047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاطع جخم رحيم سجاد115579141841208072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرخاحيائيسلمان حمادي هللا عبد رفاعي115580111841005021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد رحيم هللا عبد نصر115581141841021168

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمود طارق زياد غاده115582131842074025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمود عبدالحسين علي نورس115583131842093111

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجوالك شراد كامل مصطفى115584141841170058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيشرقي عبد ابراهيم بشرى115585191842246018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيشعالن مدلول تلفان زهراء115586101842102022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيجاسم حسين زهير مريم115587271842144049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشمه بيركه مصطفى ايه115588131842097005

2889 من 2627 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحيزان اسماعيل حقي زهراء115589131842093050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالزم حسين حسن فاطمه115590121842087044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعمارة محمد عودة جعفر115591151841003008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد زامل عباس فاطمه115592151842040094

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيطامى عليوي خليل مينا115593111842093021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر عذافه حيدر منار115594141842117060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير الكريم عبد لؤي زهراء115595111842101020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد فاضل كاظم ايمان115596111842215022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيباشخ عاصي علي زينب115597151842049026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين شنان خضير احمد115598151841006006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر مشجل رحيم زينب115599121842112081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفرج زامل جاسم ابتهال115600151842058001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد نجم عصام رقيه115601121842089031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد فتاح امير زيد115602101841005008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيكاظم عبد علي كرار115603231841023020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخاحيائيفياض خضير ياسين حيدر115604101841032006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود يونس عماد ساره115605131842092025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيناصر يوسف رياض زهراء115606131842281028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0الخارجياتاالولى الرصافةاحيائيهادي حسين محمد زينب115607131842401019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيمحسن حميد علي زهراء115608281842190042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصديق محمد ابراهيم عماد مريم115609131842072047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمحمد صبري شكري تماره115610131842283012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيلعيبي عبدالحسين صالح سجى115611131842103029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم فجاج هللا عبد رنين115612141842074058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسين عبد جمعة عدنان الدين زيد115613141841047051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسن كاظم جاسم اسماء115614141842090003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الحريري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد خالد سعد ابتسام115615141842137001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمادي حسن علي هبه115616141842134123

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبدالستار عمار اوس115617131841015002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيمسلم هادي ازاد ساره115618131842097028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية المهندسين ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمهاوي لوتي سالم عباس115619141841181007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجواد عباس رافد حيدر115620141841170023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد امجد احمد ضحى115621141842225070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيجعاز ابراهيم حيدر كرار115622111841009025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيكاطع رحيم كاظم رضا115623121841007062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيعباس خليل مجيد مصطفى115624101841020168

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمعبود عبد الحميد عبد طالل طيف115625101841014026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيسهر محسن محمد عالء115626111841023028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان يونس محمد رند115627141842104015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي محمدعلي اثير مريم115628131842091117

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمود علي محمد زينب115629111842158003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد سعود ضياء نور115630131842093103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد يحيى محمد يحيى115631131841030107

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجاسم عبدالباقي امين علي115632131841022067

2889 من 2628 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبر جمعه صالح هبه115633141842090076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمطير جبار حسين عبدالجبار115634131841005025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحزيم دعدوش علي رقيه115635141842090034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم فخري يوسف عال115636141842149050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليفه مهدي صالح علي115637141841026043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس صادق موفق رقية115638121842110024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحمزه حميد جاسم فاطمه115639121842094160

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائييعقوب سلمان الحسن عبد كوثر115640121842105124

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيمجيد العزيز عبد سعد هدى115641101842120122

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائياسيود حسن حيدر مهدي115642121841007183

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد عباس الصاحب عبد علي115643101841026164

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيكاظم جفات غانم ماهر115644231841252129

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد طارق اثير بكر115645111841209015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد جدوع قاسم رحمة115646111842080032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي سهيل مطشر عالء115647111841203080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغافل عباس علي امنه115648131842099006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.8المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان الحسين عبد عالء علي115649111841010045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةاحيائينصيف ستار كيالن مريم115650141842081021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان دعدوش الرزاق عبد انتصار115651141842079008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحسن ناصر الحكيم عبد ايه115652151842042010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائياحمد فاضل عدنان مريم115653151842040104

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى محمد علي أسماء115654111842109001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الكسائي اعداديةواسطاحيائيمحمد كرجي محمد كرار115655261741037018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخاحيائيموسى مهدي صفاء ليث115656111841028040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين عبدهللا نجم مجتبى115657131841012110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد جمعه امير طيبه115658111842093014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجبر عوده ماجد دانيا115659131842071032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجودة جبار حكمت حوراء115660151842044031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد زاير سالم هللا عبد115661141841042012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمهدي نعيم صفاء شهد115662121842112096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيالمجيد عبد اشرف محمد فاطمة115663101842101076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان محمود نافع نبأ115664101842101099

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيعاشور كيالن عماد همام115665101841019155

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيرضا عزيز ماهر صفا115666261842250089

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمصطفى محمد مازن زهراء115667111842088021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائينوار سلمان علي إيسل115668111842073001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي االمير عبد قصي حفصه115669111842076028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسويف لطيف جابر ساجدين115670111842108039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيقاسم جواد حكمت زهراء115671111842111009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود جاسم الزهره عبد ايه115672111842104006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائييونس سعد قاسم مصطفى115673151841003068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرومي الكريم عبد صالح حسن115674141841178008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيابراهيم علي عبدالسالم مريم115675131842074030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعذافه لعيبي عبد حوراء115676141842074039
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمطرود سالم محمد مالك115677141842066044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0الخارجياتالثالثة الكرخاحيائيكاظم علي محمد رضا زهراء115678121842401009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرحان عساف اركان سماره115679101842089020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيعالوي عبد هللا عبد علياء115680101842137065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعاصي عبد كريم زينه115681151842046094

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيطلفاح سلمان عذيب يوسف115682261841011148

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0جورجيا في المختلطة االهلية العربية بابل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيفنجان لفتة عباس رحمة115683131842206001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد شمال صادق مريم115684131842093093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان حسن لؤي احمد115685111841019002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخاحيائيقدوري اسماعيل مازن لمياء115686111842073066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيفرمان حكمان حاتم زينب115687111842066024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيعاشور كامل حسن كرار115688261841205030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد حسين ملك علي احمد115689141841178004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيصبر كامل لطيف محمد115690141841016092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهاشم االمير عبد وليد احمد115691121841026009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيسبتي علي حسين تبارك115692101842123007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعد محمد الكريم عبد محمد115693151841005101

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيعبود كاظم الحسين عبد مريم115694241842138026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالعابدين زين خليل يوسف محمد115695131741008060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد والي احمد زهراء115696111842093009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين االهلية بغداد انوار ثانويةالثانية الكرخاحيائيبالسم علي احمد محمد115697111841036007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبداالمير مزاحم عادل زينب115698131842119013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيصبري الخالق عبد محمد يونس115699141841042055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم قاسم قيس غفران115700151842044105

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد ذياب حازم فرقان115701141841049026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين سكر صادق ايات115702141842133002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجميل جليل وليد مروه115703141842100082

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي صاحب مجيد ايالف115704141842110016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عويد عادل كوثر115705121842121020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيحسين فهد سلمان وائل115706261841163017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيمحمد هللا عبد نشأت ريم115707261842120072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائياحمد اللطيف عبد مناف مصطفى115708191841001103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن فالح محسن طيبه115709131842118142

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن ماجد ابراهيم سوالف115710131842086045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيعوده عبد محمود نور115711111842088043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيعطيه الزهرة عبد صفاء حسين115712111841006017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهاشم لفته جاسم حسين115713141841008021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيدان مدلول جبار حنين115714121842105037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيبدر رسن حسن ريام115715121842107082

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلي فنجان جعفر احمد115716151841008001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيهللا عبد مشارة محمد فاطمه115717281842068042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيراضي كطوف جبار رسل115718111842080034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي عبد الكريم عبد حسام هاجر115719101842104029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين النفيس ابن اعداديةالديوانيةاحيائيحسين ياسين صالح ياسين115720241841002101

2889 من 2630 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين مشتت سالم شهد115721151842044089

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرحمن سامي عمار سمى115722131842073046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيغنيان أجبير الستار عبد باسل115723191841004015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان سلمان طالل هدى115724141842079112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطاهر محمد كامل زهراء115725141842110074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الرافدين ثانويةالدين صالحاحيائيهللا عبد محمد عبد ساجد115726181841280009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعباس لعواس حسون واثق115727251841150419

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالرضا عبد سعيد عمار طيبه115728121842107149

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخاحيائيويس مهدي عدنان غفران115729101842114037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي محمود حميد محمد115730101841043055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجمعه عبدالجبار فائق القوب همس115731131842099044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيسلمان محمد علي محمد115732121741031152

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطية عسل عيدان علي115733151741004027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيحميد عباس خضير فرح115734111842070085

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين جبار علي فاديه115735111842072064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيخلف سرحان عامر ساره115736111842079034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون عباس علي نبأ115737111842084133

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد مختار الدين نجم نهاد لبنى115738131842100073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرمضان توفيق الدين حسام عبدهللا115739131841001036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصكب محمد مالك احمد115740141841008008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمربط محمود عمر سهى115741141842100060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخميس حسين علي حوراء115742141842121010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعرمش عجيل صباح علي115743141841029043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحديد الحسين عبد ابراهيم فاديه115744121842094145

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عواد محمد اسعد115745121841029006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيغضبان الزهره عبد الحميد عبد فاطمه115746121842094149

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحمودي علي فراس كرم115747101841042016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيضاحي عبيد كريم رحمن115748231841256025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيبدر موسى فوزي صفاء115749131742070121

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداخل الكاظم عبد حميد محمود115750131741022134

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحمد عباس علي ايالف115751111742076016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيموزان مهدي سليم مهدي115752111741016087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمزة عبيد مهدي حسين115753111841037022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود محمد بشير امير115754111841160006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد جاسم صباح رانيا115755111842114033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىاحيائيحسن محسن زيدان احمد115756211841270010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين بروانة اعداديةاالنباراحيائيحسين عماش حماد هللا عبد115757191841067050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيزغير هامل ماجد زينب115758121842112087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيحسين محمد الحسن عبد صباح صفا115759141842077035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعور هاني خالد سلوى115760131842283026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد النور عبد كامل عذراء115761151842047104

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن حاتم علي حسن115762111841011012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمود فاضل محمد ايمن115763141841011013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيكاظم الرسول عبد محمد زينب115764241842114142

2889 من 2631 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطاحيائيداود ابراهيم خليل صالح115765261841044020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجميل فاضل عباس سرى115766141842095034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحجام يوسف رحيم هاجر115767141842065027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين يحيى نهاد هبه115768141842111154

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائياسعد ظاهر سعدون مالك115769191842141089

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس عبداالله نمير احمد115770131841030011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرزاق عناد صالح عبدهللا115771131841034029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود عبدالكريم ثامر ثريا115772131842117039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات األهلية الوركاء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين جاسم بسام نوراالبتول115773131842090007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىاحيائيمجسر متعب عامر سعد115774211841282028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخاحيائيذعار الكريم عبد حميد هللا عبد115775111841158002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسن رسول ايناس115776111842114009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالح مجيد احمد سجى115777111842066027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيراضي جاسم انيس هاله115778111842076144

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيغانم حمود محمد احمد115779261741012008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم علي كاظم كرار115780121741030112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي عودة علي عبد محمد115781141741173064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنباراحيائيناصر احمد محمد الدين نور115782191841013068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيخضير ياسين طه محمد115783221841035169

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرمضان طالب ليث فاطمه115784121842090031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيالوهاب عبد لطيف جالل محمد115785101841205093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيميدان حسين عماد احمد115786141841023005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيزعال حسين خالد حنان115787101842155003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد ابراهيم عباس شهد115788141842132050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي ناجي حسين ميس115789111842133058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين علي عزيز يقين115790101842097056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائياسماعيل خليل فراس مريم115791101842221056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعيسى جواد كاظم شهالء115792121842100025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم ناجي محمود رسل115793111742080043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجرو سالم قاسم زهره115794261842250059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالل سليمان وليد ايهاب115795111841156014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم تركي مشعان حياة115796121842092021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائييحي ثامر مزهر ايه115797131842117028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيصالح سلمان هاشم رقيه115798211842139046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي فاضل عباس علي115799121841032057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي كاظم خالد منتظر115800111841037090

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد خزعل ثائر بنين115801111842060004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحسن علي رياض احمد115802111841020003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيرشيد فاضل رشيد صفاء115803211741022012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمعيوف محسن وسام سيف115804141841011048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيمطر كلف كامل حامد115805261851011011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيمهدي طارق عماد احمد115806101851003007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيفرهود احمد عدنان زياد115807211851005028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعباس محسن مرتضى غدير115808231851027039
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيتطبيقيحموده خشن أحمد مرتضى115809221851242009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيساجت لفته عباس هللا عبد115810141851018060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان خالد وليد رقيه115811141852101005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيفرحان علي طالب علي115812211851007043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيعمر غانم عالء حسن115813211851004014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلفته عبد نجم مصطفى115814141851028065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى رفعت مازن غفران115815131852118061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود جبار سعدون حيدر115816141851042007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبار الحسن عبد ثائر محمد115817141851019064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالحميد عبدالرحمن وسام بكر115818131851005013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياكريم عطية عبدعلي طائف115819131852071033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرسن نعمة يسر نعمة115820151851008060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد محسن ظاهر محمد115821241851018055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيمركب طليب عزيز طيف115822191851018010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيحسن هادي سلمان عمر115823211851017022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعيدان خضير جاسب وسام115824111851058135

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم حمودي جمال هللا عبد115825111851004061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغني ابراهيم سجاد علي115826141851016062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة518.0للبنين حمرين ثانويةديالىتطبيقيطعمه علي حميد ماجد115827211851205013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفريح كاظم كامل سليل115828141852074022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم سهيل سمير حسين115829111851058030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة512.8للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمودي مطشر سالم عقيل115830131851010049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعطيه حامد خالد ماريه115831101852120056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين الرواد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحمد محسن رعد هللا عبد115832121851024004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيكريم الرضا عبد نبيل شمس115833101852116015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقيسليمان عبود العليم عبد محمد115834101851012006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعواد زيد حميد ميس115835121852102047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمخور جاسم عبدهللا نجوم115836131852095016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة505.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيسعدون ثامر محمد سجاد115837221851002048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة504.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس علي حسن محمد115838111851003038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبود نجم حسام سامر115839111851005027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبدالسيد محمدعلي جاسم محمد115840261851009049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشمال رحيمه علي حسن115841141851170012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي فاضل اكرم ابراهيم115842141851178001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة501.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيعلول محمد خضير حنين115843101852092003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيعبيد نعيم بشير علي115844261851027051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة497.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين عطية حميد محمد115845141851009036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة493.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكشمر نعيمة علي كرار115846141851027037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد بحر حياد سما115847101852094015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيقاسم االمير عبد فريد جعفر115848101851025002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين علي احمد علي115849141851017065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعيسى حسن حسين جهاد115850261851011010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيعلي عبدالتاج احمد جعفر115851261851012006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيفرج علي نذير علي115852261851009039
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمزة حامد شاكر ابرار115853121852107001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف علي محسن حسين115854151851013019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخلف عبد محمود حنين115855151852050009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيكاصد حاشوش كريم احمد115856281851001010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح رشيد خالد محمد115857101851016044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد حميد سامر فرح115858141852135018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارتطبيقيلوز صبار ناظم احمد115859191851029003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيتوفيق محمد توفيق علي115860141851021059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمزعل جعفر ستار تقوى115861261852110004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد خماس عبدالكريم علي115862131851007015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محمد جاسم عبدهللا115863131851006033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن هللا عبد سعد حيدر115864101851033007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمجبل الهادي عبد علي احمد115865101851029005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيالباقي عبد ثامر محمد مصطفى115866211851011058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيداود محمد عيسى محمد115867101851013083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيشلش رشك راضي حسين115868281851151123

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم ناصر سعد جعفر115869141851018027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد فهد محمد مرتضى115870151851018036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنين الصدر اعداديةكركوكتطبيقيفؤاد وداد زياد هللا عبد115871201851006032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة474.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشندي طارش حسين نبأ115872141852117011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيعلوان عثمان عالء زهراء115873211852139015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحسن محمد القادر عبد عدنان رسل115874211852098016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيجياد صالح مهدي تمارة115875111852071007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي يونس احمد رفقه115876101852120024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينجم كاظم قيس مريم115877131852098037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحبيب حمزه فؤاد حمزه115878101851018007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم الهيل ابو عادل عباس115879151851013032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعناد ياسر عمار الرحمن عبد115880111851016043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم محي رعد طيبه115881141852101011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيلطيف جمال قتيبه ابراهيم115882101851019008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم الرحمن عبد خلدون عباس115883121851201041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيمحمد شاكر المجيد عبد تبارك115884111852106006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالحسين عبد علي عاطف صادق115885151851017034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلوان علي رياض مهيمن115886111851028044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمد حسين محمد مصطفى115887101851017063

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد فاضل صالح ريام115888101852076004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم سالم محمد115889141851005045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيهاني عجيل غسان هللا عبد115890111851019025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيناجي الهادي عبد علي رقية115891111852071018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان محسن سالم الرحمن عبد115892111851048008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفتطبيقيمحمد جاسم صالح قاسم محمد115893251851031152

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف طالب عقيل حيدر115894101851042010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم سهيل سمير حسن115895111851058023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعليوي كاظم عدنان حسين115896261851011016
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن كمال وجيه مهدي115897121851006041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود جواد زهير رضا محمد115898141851178021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكريم كاظم عباس حسين115899141851009013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيعليوي جبر فاضل الملك عبد115900231851027025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيقدوري جبار عمار مصطفى115901141851203088

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيياسر بالسم انمار امير115902141851022015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين العامل ثانويةبابلتطبيقيثويني حرب رزاق احمد115903231851026002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيابراهيم احمد خالد اسماء115904111852106002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعواد حسين نعمه علي115905141851028048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعكل حسين علي حيدر115906261851011020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالرحمن عبد نجيب سهيل احمد115907131751030005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيحسن عدنان عماد عدنان115908321851010031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيحوجي حسون حازم ساره115909111852064020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيخليف حميد باسم بدور115910221852103014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخزعل شعبان مخلص مينا115911141852078039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود محسن قيس نبأ115912141852076058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقياالمير عبد فوزي محمد علي115913101851019115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيابراهيم حميد سامي زينب115914151852049030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيياسر عبداالمير حسام محمد115915261851033053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح عارف علي حسن115916131851001020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجعفر عيسى علي أمير115917141851020013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصيهود ابراهيم لؤي براء115918131852094011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد الوهاب عبد ثائر مصطفى115919101851026122

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيرؤوف محمد عدنان عمار احسان115920101751026005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمشاري عجيل عدنان ايه115921111852076004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان سعدي رعد بارق115922111851006029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذيتطبيقيجويد صكبان نعيم علي115923221851077039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعذاب عيال قاسم حوراء115924141852068010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكشمر كاظم عامر صادق محمد115925121851031098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعطية عبد شاكر عمر115926111851021086

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقينجم احمد فالح نبيل115927111851025046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي محسن منير عمر115928111851005048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيداود ابراهيم خليل ابراهيم115929261851205001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيحسين علي رائد تمارة115930211852136012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصحن عبيد طارق احمد115931141851019007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصيوان محمد علي محمد115932141851017107

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسالم جاسم اياد مرتضى115933141851017109

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنبارتطبيقيمصطفى محمد عدنان محمد115934191851340024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسليمان محمدصالح اريان مهيمن115935131851045048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبد حميد اسماعيل هللا عبد115936101851019092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسين رحمن محمد115937111751034013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد فؤاد نهاد نبأ115938101852118032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين عقيل ابن ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشكر الستار عبد سالم محمد115939121851014021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيسالم عباس فاضل رسل115940211852015007
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيجميل محمود محمد عائشة115941101852110058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيصبر كامل لطيف فاطمة115942141852220025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين الفتح اعداديةكربالءتطبيقيحميد عبيد االمير عبد محمد115943271851011041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيبرغوث زيد رزاق عادل115944221851030016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزكريا ابراهيم خليل منار115945131852118074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةتطبيقيخطار األمير عبد جبران محمد115946241851003061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعطاهللا فاضل ناجي سجاد115947131851004013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنات الهدى بنت اعداديةبابلتطبيقيمحمد حسين عالء ساره115948231852121024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيابراهيم هادي محمد يوسف115949211851014113

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيسلمان ابراهيم خضير تبارك115950101852099004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمنجل يوسف صادق تبارك115951151852054007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةتطبيقيراضي كاظم جواد محمد115952241851027080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم طارق زياد عادل115953121851030055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمنجي عبود ثامر لميس115954141852067025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزغير عيدان علي اديان115955131852098002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين قاسم الكريم عبد مخلد115956151851010057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرختطبيقيعطيه علي محمد جاسم كوثر115957111852081007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيزبون محمد عالء اية115958111852110008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيفرحان حسن طالل حنان115959141852109002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيحسن ظاهر غانم باقر115960231851022007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين العلقمي نهر اعداديةكربالءتطبيقيدرسن محمد ادريس ذوالفقار115961271851008035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان عزيز فريد قيس115962101851026098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجزل كاظم مالك صبا115963151852056016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىتطبيقيخماس اسماعيل حقي علي115964211851071003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيمراد هادي علي هللا ولي115965111751210101

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي رحمن سالم رسل115966111852065013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياحمد شهاب علي احمد115967141851004004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيخيطان نبات كريم علي115968161851140071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيكريم محمد باسم مريم115969101852086018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر داود بركات بدور115970141852079008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد الوهاب عبد عالء فهد115971101851026097

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفتطبيقيزبون راضي علي عبد زنان شاه115972251852056014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيمحمد ساعين عيسى بارق115973261851202014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين االنام سيد اعداديةالديوانيةتطبيقيالحسين عبد محي محمود حسين115974241851039016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين محيسن كريم حيدر115975151851007042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح حسن بديع محمد115976111851025038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم صبيح حسين115977111851151007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيياس محي علي مصطفى115978101851038015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيخلف وزير فاروق البنين ام115979261852079005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيتركي خلف جالل ايسر115980261851017010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين جاسم كريم يحيى115981101851205181

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد علي سعد داليا115982141852134010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيعباس فارس معد مرتضى115983231851009072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحمودي قاسم حمودي كرار115984121851030087
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمغيص ياسر نصار عمار115985141851016070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعطشان حمادي مجيد عثمان115986191851066031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجويد محمد قاسم زينب115987131852086015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر محسن صدام احمد115988141851017009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود شكر يحيى مصطفى115989101851016054

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيخضير عباس جبار جعفر115990101851042006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالساده عبد جبار عباس علي115991151851005070

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم جواد محمود حسين115992121751025023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم فراس محمد زهراء115993121852096007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسيد هللا عبد علي حنين115994121852089010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحميد عباس طارق زياد115995141851173012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات الخنساء اعداديةبابلتطبيقيالرضا عبد رحيم جميل تبارك115996231852087011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبداالمير حيدر الحسن115997131851023005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبدالحسين لطيف حسن محمد115998261851009051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرختطبيقيغضبان جعفر اسماعيل عباس115999111851028017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبر حسن فليح زهراء116000141852134018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالهادي صاحب سعيد علي116001131851045028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود داود محمد احمد116002101851029006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم جابر علي محمد116003101851013081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الخيرات ارض ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين جندي قحطان كوثر116004111852142009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقينايف محمد جمال هللا عبد116005111851201051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيسفاح فالح قيس جمانة116006121852118015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس ياس حسين عالء116007121851002034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقينمل حنش نعمه محمد116008131851022075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبار شايع خلف هجران116009131852109025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيفرحان حسن صالح أحمد116010261851155001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيشنيتر حنون حميد كوثر116011141852108027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي مهدي صالح علي116012141851036035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم خليف عيدان امجد116013141851011005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقياضي ر نوري دريد سكينه116014151852056013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيحميد عزيز سعد سيف116015291851004085

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي حسين محمد منتظر116016121851031130

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد عبدالرزاق شهاب محمد116017131851003058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقيفيحان عبد سعد علي116018271851154114

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0الشيعي الوقف-للبنين (ع)الباقر االمام ثانويةواسطتطبيقيجول هنيدي محمد حسين116019261851029003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياسماعيل زغير هللا عبد الهدى نور116020141852134039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي كرم حسين علي حسين116021131851031022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعكله يونس رعد نور116022111852084029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد شهاب خلف علي116023111851032037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشنيور هريد كريم مريم116024141852100035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجحيلي عباس الرحيم عبد علي116025121851206043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيروفه هاشم فاخر محمد116026151851006049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرختطبيقيمظلوم المنعم عبد لؤي محمد116027101851045017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيمحي فاضل عبدهللا مروان116028261851011068
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيزعيبل نعمه حكمت حسين116029161851033027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالرضا عبد الحميد عبد شريف سجاد116030131851034017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيابراهيم ياسين محمد موج116031101852221043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمزه ناجي شاكر غفران116032141852149006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0المختلطة الطف ثانويةقار ذيتطبيقيحمد حار محمد سجاد116033221851274006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن علي حسين محمد116034221851302050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيعطيه سلمان علي هللا عبد116035161751016036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي محمد باقر محمد116036131851007021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسالم مصطاف احمد عمار116037121851010014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعبدعلي كاظم رباح امجد116038261851011005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيزيادي االمير عبد محمد مصطفى116039151851071214

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم عبدالرضا خليل زهراء116040131852093023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعد سامي حكمت قاسم116041141851048037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر هاشم عالء عصام116042131851031052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىتطبيقيعبد محسن عبد محمد116043211851223009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعباس كامل ساجد محمد116044191851066042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيصكبان بشير فاضل فاطمه116045261852077017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عبد محمد ياسر116046141851025027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمدان نعمه حسن مرتضى116047131851045044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسن مرسول رياض مريم116048141852134034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان محسن غالب مصطفى116049131851022083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيغيالن عليوي غازي عقيل116050161751035012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيياسين صالح منحوش علي116051161751083064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم عبد قيس ابراهيم116052141751005003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد عزيز المطلب عبد نبأ116053141752067028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين القطيف اعداديةواسطتطبيقيشحاذه نايف عباس مصطفى116054261851041015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم الحسين عبد رضا ابراهيم116055141851004001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد وليد نبراس نرجس116056131852096028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم حسن محمد علي116057131851009039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحتطبيقيالحسن عبد عباس مكي مصطفى116058181851085035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيماهر قاسم ازهر محمد116059141851008041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةديالىتطبيقيهللا عبد نجم الكريم عبد اسيل116060211852183002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد سليم عائد علي116061141851016064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيمحمود كاظم محسن عذراء116062261852077013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن رهيف محمد سجاد116063121851005024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعطيه كاظم خالد محمد116064261851043052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةتطبيقيالزم حمود كريم الهادي علي116065161851369014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصاحب جاسم مظفر الصاحب116066121851032014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيداود عبادي عباس غدير116067141852220023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم فاروق هاشم هيا116068131852127006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمود حمد جاسم ضحى116069141852110022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس المجيد عبد قاسم علي محمد116070141851200146

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيحمد االمير عبد عماد زينب116071141852077021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطتطبيقيكاظم ناجي حمدي فاطمه116072261752072005
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعلي محمد جبار ساره116073261852102025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحميد حسين صباح محمد116074121851026039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي تايه عادل شروق116075141852132004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح عريبي محمد مريم116076141852127027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المستقبل اعداديةكركوكتطبيقيمحمد اسماعيل علي حسين116077201851011018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيدودة رضيوي كريم نور116078121852107061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم جواد ليث ايهم116079101851015009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعلوان حسين كريم محمود116080151851071198

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرزوق البير مؤيد ياسمين116081121852105072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان احمد العظيم عبد مصطفى116082141851209088

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيعبد غركان جبير عون116083221851301032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمغير محسن رشيد حسين116084141851025010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمادي احمد طالب صفا116085141852076045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجدران كاظم حسين علي116086141851021060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الكوثر اعداديةواسطتطبيقيعبود محمود محمد رنا116087261752083005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيجسام عبد ثامر ضحى116088111852071028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيعلي جليل صالح زينب116089231752141009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينجف مرتضى جميل زينب116090141852086016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيبنوان هللا عبد عدنان محمد116091161851357296

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم جابر جبار سجاد116092141851047039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد رحيم حميد مرتضى116093141851042022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيحمزه حمد طه حسين116094261851011015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيفرمان حسين عباس صادق116095111851151014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد فاضل خالد القهار عبد116096121851010009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين هادي حميد حسن116097111851037011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين االهلية دجلة اعداديةواسطتطبيقيحرز علي حسين محمد116098261851050020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيخلف حسن نعيم منتظر116099221851035131

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمادي سعيد اياد زيد116100131851001027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلفتة خنجر نعيم محمد116101141851016096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم فاضل اياد مريم116102131852104018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىتطبيقيعلي حسين جمعة احمد116103211851223001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم بشار حيدر116104141851201095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبابا اغا جاني ستار فاطمه116105141852076053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرحيم حسن رائد موج116106121852094044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح هللا عبد احمد محمد116107111851019041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينادر اكبر علي جعفر حسين116108151851007030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيناصر منديل الكاظم عبد بتول116109151852054004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةتطبيقيبريسم عبود العزيز عبد عادل116110161851127011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم محسن اسامه سجاد116111131851007011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيلفتة كاظم جواد أمير116112121851031001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسالم علي سالم المهيمن عبد116113141851004020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محمود محمد احمد116114131851006008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود جمعه محمد ايهاب116115131851256009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم طالب مهدي مصطفى116116221851014031
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد الزم يوسف ايه116117141852103002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حسين وليد حسين116118131851003023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس غضبان شمران علي116119141851200092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسن وارد نمير مهند116120131851022091

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد ارحيم امجد هللا عبد116121141851018056

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عيسى ماجد نور116122131852111031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشكاكي رغيف هالل فاطمة116123131852107039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالياس مؤيد سهاد فهد116124131851257059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين علي احسان لبنى116125101852223016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين البيان ثانويةكربالءتطبيقيسوادي خنياب حسين علي116126271851032034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيلفتة فرج محمد مرتضى116127111851003042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيغفيله حسن فالح االء116128151852047004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيفالح شبار عدنان مؤمل116129121851007074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيغضبان علي حليم ابراهيم116130131751005004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى راضي سليم علي116131141751063006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيرحيم عبوسي رحيم اسراء116132101752110005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقينعمه خالد وليد محمد116133111851006147

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيقاسم عادل عمار ساره116134111852076023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيفياض حمد طالل رحاب116135111852067010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف ابراهيم مخلص احمد116136191851085006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيعجيمي موسى مهند رضا116137111851006063

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيناصر خضير قصي فاطمه116138141852134030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد مصطاف كاظم جعفر116139131851017003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيزيدان ابراهيم جليل مصطفى116140141851021103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقينجم سهيل ياسر طه116141141851179007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطتطبيقيزاير رحمه حيدر محمد116142261851203030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهادي قيس حيدر عبدالرحمن116143131851005026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرختطبيقيمعن خنجر كاظم مروه116144101852123017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعفيت سيد عاصم ايه116145261852087004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيرشيد محمد ماهر عال116146101852077014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةاالولى الكرختطبيقيناصر لطيف قيصر ضحى116147101852136008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشاوي محمد اسماعيل سجاد116148151851002028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد عبيس رعد دعاء116149111852065010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعرمش حنون علي نور116150141852134044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنبارتطبيقيبطي عبد قاسم احمد116151191851113001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد عدنان رعد احمد116152111851012003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاظم صادق لهيب كاظم116153141851016071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيحسن مهدي رعد ميامين116154141852077040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهادي صباح علي زيد116155141851201115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمشوح هادي سلمان تبارك116156141852095007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيجبر كريدي الجليل عبد موسى116157221851098051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسفيح جبار جاسم زينب116158131852093029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم خزعل نعمان احمد116159131851252007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين ناصر ميثم سجاد116160141851011022

2889 من 2640 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد احمد اياد محمد116161141851005043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزامل لعيبي ثامر علي116162131851012076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد الدين شمس محمد لؤي اسيا116163131852073004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم حسن صباح اية116164131852096004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقيمحمد حسين طه علي116165211851274050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيعباس عبيد عطا رغد116166101852155006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المختلطة النظامية ثانويةديالىتطبيقيحميد قاسم محمد مصطفى116167211851206024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيرمضان علي صالح طه116168101851019076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعجد العيبي محمد مصطفى116169151851010062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيوطبان جباره حسين زهراء116170121752114008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبدهللا محمد قاسم سالم116171101751155007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةاالنبارتطبيقيدغش طفش محمد الرحمن عبد116172191851348049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعواد مجيد احمد حوراء116173141852096005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن عليوي صالح رسل116174111852073022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيموزان رفيج جبار علي116175141851028035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيذياب هادي مثنى سجاد116176131851252039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين جصان ثانويةواسطتطبيقيحميد جالل عصام مؤمل116177261851036015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحميد خاشع عمار كرم116178101851012005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرج فاضل لؤي محمد116179101851008039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي خلف علي شهد116180161852241013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجاسم مهاوي مصطفى رنين116181121852107019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحسن كاظم جواد زهراء116182121852090011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود محمد يحيى هللا عبد116183101851200021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد حسين ناصر صفا116184121852094028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشاكر سمير لؤي ياسر116185121851002059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح سليمان الرزاق عبد هاجر116186101852108024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيخريبط صبري علي فرح116187101852076014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية الرحمن احباب ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد رؤوف احمد هدى116188101852126004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيرشيد حنون عقيل رفل116189111852215021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيكنيكر خضر جميل أيناس116190111852089001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعريمش خزعل محمد حيدر116191151851011022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرختطبيقيرضا حمود حسين محمد تبارك116192121852093006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيباشه اخو حمزة محمد حسن116193151851017012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعجوب لطيف جاسم عمر116194141751012034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي صالح حيدر حسين116195111851058029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد سعدي نعمة محمد116196111851021110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيارحيم الجبار عبد حربي ربى116197111852070007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيهادي نعمة الرسول عبد زهراء116198141852220010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعزيز زباله مرتضى علي116199141851022053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيشالل عبد علي آيات116200111852076001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعلي شحاذه اكرم خالد116201191851020025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىتطبيقيحسن جواد علي حيدر116202211851223003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيطاهر ارحيمة الحسين عبد علي116203281851151368

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين ميسان ثانويةميسانتطبيقيصبيح جبار هليل أحمد116204281851027001

2889 من 2641 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير سلمان علي ساره116205131852117038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد راضي علي حسين116206131851026006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيمحمد رسول عالء محمد116207211851026027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيجاسم طالب الجبار عبد ايات116208211852050004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيياس محمود الدين كمال مريم116209111852130017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكاظم كامل عباس ايهم116210151851003009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد حسين قاسم زهراء116211151852050017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد فاضل حردان محمد116212121851010018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم نصيف سعد احمد116213131751030004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين االمين طه اعداديةواسطتطبيقيحسن هللا عبد محمد مصطفى116214261751026033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيعايد مخيلف خلدون هللا عبد116215191851013020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقياوهان عدنان غسان مهند116216141851034013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان محمود توفيق احمد116217191751065002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشندي مشتت علي حسين116218141851017034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي حسين حيدر نبأ116219141852135023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبوهه حسين هادي محمد116220141851026059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حمزه عائد هللا عبد116221141851022043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيديكان نايف كريم محمد116222141851030030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجهادي حسين علي حسن116223141851201064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحافظ خشن عالء محمد116224141851005064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفرج هليل ماجد حسين116225141851011014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيصالح الكريم عبد الرحمن عبد الطيب محمد116226191851013030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى مولود وليد نورالهدى116227131852119010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيحسين عليوي احمد اسماء116228261852108006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين القطيف اعداديةواسطتطبيقينيلي جابر بدر علي116229261851041009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد عباس عادل حسنين116230131851005058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد مهدي محمد الرحمن عبد116231111851209032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيامير الحسين عبد رياض ميسره116232111752109064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبود جمعة هللا عبد علي116233111851041015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيسعد غالم فيصل حسن116234281751009015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذيتطبيقيسموم لزيم احمد بتول116235221852203003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارتطبيقيصالح عبيد مناور مصطفى116236191851116076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين صباح عدنان نبأ116237111852070035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس علوان جميل زهراء116238141852140024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجدي نجم عبدالرحمن تبارك116239131852104003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجواد عباس علي فاطمه116240141852072043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان الرحمن عبد محمد مريم116241141852067028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحاتم محمدعلي يوسف صبا116242131852075014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد موسى عيسى حيدر116243161851076015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب شبيب احمد مريم116244161852184093

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحياوي مرداس غانم يحيى116245161851049169

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيجمعه الحسين عبد عالء حسين116246161851371069

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن حسين علي حسين116247121851013010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيخلف رمضان سعيد عائشه116248121852104008

2889 من 2642 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االهلية القمة ثانويةاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد صبحي أسماعيل صهيب116249101851063005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد رحيم ماهر محمود116250101851022045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرختطبيقيالحسين عبد كاظم رشاد نور116251111852127037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسيد سبهان سالم العابدين زين116252151851018020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد داود عامر حوراء116253121752102012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقياسود مطر علي هللا عبد116254111851021067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين علي محمد رعد حسين116255111851040003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيصالح حسين يونس منتهى116256111752130023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد محمد هللا حسب فؤاد اطياف116257111852068002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاطع بنيان علي حسام116258131851027006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االهليه الجواهري ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعناد جبار محمد فرح116259141852147008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي كردي عيسى ريم116260111852064016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان الحسين عبد الرحمن عبد حسن116261141851017026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيحسن المنعم عبد جمال طه116262191851110003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغضبان كريم نعيم زينب116263141852121011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطية فرحان عبادي محمد116264141851201244

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمادي احمد غالب مرتضى116265141851016099

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي هللا حمد عباس محمد116266141851030027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمعال فرج جبار ديار116267131852092014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد يوسف قيس مريم116268131852073032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىتطبيقيخان حمه مجيد فاضل عباس116269211851270011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيسالمه خليف ناجي خالد116270191851015011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالرضا رحيم روان116271131852096009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيالدين عز رمزي ظافر اسراء116272101852221002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيهدمول حمود صباح احمد116273261851011002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيسالم رؤوف سالم ياسين116274101851019176

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد حميد حسين ضحى116275121852098023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسين نعمة علي حسين116276151851003018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين طارق زيد رسل116277121852118018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقينائل صعب صالح امير116278211851009009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخزعل عدنان سعد عباس116279141851017057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد سالم صالح ضحى116280141852099018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم الزهرة عبد جالل ايمن116281141851016013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد زهير قصي زهير116282141851018045

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد رشيد مؤيد محمد116283131851019016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلك عبدالرضا حيدر كرار116284131851005034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان يوسف جمال زهراء116285161852145017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود سلمان ضياء المجتبى الدين نور116286101851026143

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقينعمه جبر يعرب علي116287101851020108

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسين خلف شرهان علي116288281851151362

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيمنشد كاظم حسن سجاد116289281851022033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد بديوي جمال يوسف116290101851011040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمنادي حمد احمد محمد116291101851011030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرختطبيقيسعيد داود صفاء امامه116292101852102001

2889 من 2643 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيمخلف محمد علي هدى116293101852101038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيمحيسن عليوي كريم علي116294151851071147

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد نائب ثامر زينب116295121852114018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمهيدي احمد حامد عالء116296121851043018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةتطبيقيهزاع احمد عدنان احمد116297321851060002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيذياب علي رشاد ماجد116298151851001053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمراد شاه ابراهيم جميل محمد116299151851017069

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيعيدان نوري محمد احمد محمد116300111851003034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيديوان فاضل نصير نور116301111851203273

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد توفيق محمد شهد116302111852130012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيهلول محمود علي ايوب116303111851021020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود عبد اسماعيل سرى116304111852070015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعنيزان هندي رحيم مصطفى116305111851004115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمصطفى برهان قصي ابراهيم116306111751004002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد حسين سعد ميقات116307101752099014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقياحمد سلمان عالء حسنين116308281851001031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االهلية بغداد صفا اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينعمه شريف صادق فهد116309141751041009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيحسين دحام حسين مهند116310261851011076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيشهيد علي عبد باسم مجتبى116311231851002105

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم محمد قحطان هدى116312111852064042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد نبيل محمد حسين116313141851022030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المسائية الهادي ثانويةالدين صالحتطبيقيلطيف فاضل ايوب محمد116314181851350031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيقدوري الجبار عبد ستار محمد116315121851022055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقييازع سالم صالل مصطفى116316141851019076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيتركي عراك خلدون احمد116317191851343003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود ابراهيم ياسين حسين116318101751026044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر محمد طالل عبدهللا116319131851023032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعليوي سهيل مؤيد بتول116320121852094003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيتوفيق لطيف طارق زينب116321131852073021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقينخل صاحب فالح صادق محمد116322121851007083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعمران سعيد محمد جواد محمد امير116323121851002011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيمهدي صالح ماهر مصطفى116324211851012042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد احمد شهاب احمد116325101851017008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيعلوان حسن فرحان محمد116326211851014095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبد حمود هليل عمار116327161751019120

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالقادر عبد الرزاق عبد مصطفى محمد116328161851084244

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيرسن علي عبد نعيم الهدى نور116329281852190040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشالل دليل رحيم عباس116330141851018055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينومان فرحان علي حسين116331131851012040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم راضي طارق حسين116332141851201076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي عبود جعفر علي116333111751006068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي وايل خالد مصطفى116334121751029017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقياربيع جمعه محمد عمر116335131751015039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم كاظم صادق كاظم116336111851034015

2889 من 2644 صفحة
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقياسماعيل كامل وسام مصطفى116337111851009058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقييوسف حسين محمود برهان116338211851009014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيحسن فالح حسن مصطفى116339211851007068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيعبد مرحم خوام ضحى116340211852156015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيلطيف ستار محمد عباس116341101851022028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقيمهدي صالح ماجد صالح116342211851274031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم الخضر عبد هيثم قتبان116343101851012004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبرهان ذبيح زمام ياسين116344141851201302

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم خليل ياسر احمد116345101851013015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عباس رافل طيبه116346141752079029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيمتعب خلف عمر هللا عبد116347191851019042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد جاسم هشام مصطفى116348131851030081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيبشير نجدي جابر مرتضى116349221851311174

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد كاظم صباح محمد116350131851034039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجريذي جاسم ماجد احمد116351141851009005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكاظم نوري حيدر كرار116352121851005039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيهاشم عيسى حيدر علي116353111851201059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد ذنون محمد راكان116354111851208016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين سفير سمير حرير116355111852217013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين محمد حسن سهاد116356141852100023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحاتم ابراهيم احمد الدين عالء ايه116357121852089006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر صادق فراس رفل116358131852106011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد خضير فاضل اللطيف عبد116359101851205087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين االهلية الغد ثانويةاالولى الكرختطبيقياحمد االمير عبد احسان وسام116360101851059007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عبدهللا حسين موسى116361131851017036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيجواد كامل عادل محمد116362111851017048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمصطفى مخيبر مصطفى ابراهيم116363101851013002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيمهاوي مشعل خيون العابدين زين116364231751181016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد خالد عمر علي116365141851203049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيالكاظم عبد الزهرة عبد صباح منتظر116366161851074088

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن سليمان عدنان ابراهيم116367101851019007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الفرات اعداديةكربالءتطبيقياحمد وهاب حسين ليث116368271751014090

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة675.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف مجبل رسول ساره116369101842115088

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين القعقاع ثانويةالدين صالحاحيائيمحمد حمد حمادة صالح116370181841062018

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين الكندي اعداديةبابلاحيائيهادي علي مكي عباس116371231841007050

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات جنين اعداديةاالنباراحيائيضاحي سمير محمد كوثر116372191842149024

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيتركي يوسف عادل حاتم116373191841069010

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0المختلطة االساسية فينك ثانويةاربيلاحيائيخضر علي رافع هدى116374311842065013

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيخليل هاشم محمد مواهب116375191842370085

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة487.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيلطيف مصطفى الرزاق عبد لينه116376191842198058

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات الزهور اعداديةنينوىاحيائييحيى برهان علي طيبه116377171842290166

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفرج كوكز عباس فاطمه116378101842108041

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيسمير جمعة خميس محمد116379191841007151

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكامل احسان محمد رجاء116380141842104010
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االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد فراس عدي هاجر116381101842111039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الكرمة اعداديةاالنباراحيائيمحمد عباس نايف محمد116382191841066120

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاالنباراحيائيعايد بدر هالل ربى116383191842141032

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيفياض جبير سعد زهراء116384291842057128

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين زنكورة اعداديةاالنباراحيائيحماد سعود مزهر وليد116385191841032044

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيتركي حامد رضا زينه116386191842196046

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيفتحي علي عاصي رغد116387191842204022

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيعلي حسين لطيف حنين116388191842195017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلاحيائيحمزه محمد زوين سعد116389231841256030

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنباراحيائيجرو عبيد نايف هللا عبد116390191841103015

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيخليفه خليف أحمد ثريا116391191842243018

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاالنباراحيائيغزاي عبد احمد نور116392191842224034

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين األهلية األرقم دار ثانويةاالنباراحيائيمحمد يحيى اياد سجاد116393191841083009

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاربيلاحيائيمحيسن عبيد محمود أنسام116394311842081003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيعبيد صبار مطلب بشير116395191841065008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيعطية حجي طالب محمد116396191841354020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائيحسن هللا عبد عماد امجد116397191841282004

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العبيدي اعداديةاالنباراحيائيالعزيز عبد نعمان شكيب محمد116398191841024026

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيإبراهيم نافع فهمي هبة116399191742243032

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الخنساء ثانويةاالنباراحيائيمحمد حسين ناجح سجى116400191842189080

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الخوارزمي اعداديةاالنباراحيائيخلف حسين عالوي زيدون116401191841071031

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الكوثر اعداديةاالنباراحيائيكريم سالم صباح ايالف116402191842173020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الزهاوي ثانويةاالنباراحيائيعبد محمد كريم علي116403191841282014

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيعبد وحيد الجليل عبد مصطفى116404191841015084

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين األوفياء اعداديةاالنباراحيائيعنزي علي طه مهند116405191841078041

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنباراحيائيفهد محمد حكمت زياد116406191841028017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيزبار عبدهللا احمد ايه116407191842195008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاالنباراحيائيفياض عباس محمد علي116408191841009136

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الخالدية ثانويةاالنباراحيائيحمادي خلف كاظم غفران116409191842185038

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيخلف زيدان حامد محمد116410191841354016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الحريري اعداديةاالنباراحيائيفرحان عبد نجم مريم116411191842193063

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيلطيف هللا عبد محمد قاسم116412191841011103

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين فلسطين اعداديةاالنباراحيائيعبد عثمان رافع هللا عبد116413191841002039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيصالح هللا عبد عامر صالح116414191841015034

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنباراحيائيمخلف صبري احمد شهاب116415191841340015

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيخلف حسين مروان هدى116416191842192024

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنباراحيائيسعيد محمد المجيد عبد الحميد عبد الحارث116417191841359001

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الحبانية ثانويةاالنباراحيائيتركي مطر هللا عبد نور116418191842187030

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المعالي ثانويةاالنباراحيائينايف طركي الستار عبد ابرار116419191742157005

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين غرناطة اعداديةاالنباراحيائيعبيد سليمان عدنان احمد116420191841043006

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االهليه الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيصخي ابراهيم الواحد عبد اخالص116421111842134001

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنباراحيائيمندوة خليل ياسين علي116422191841040056

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائيساجر عراك حميد نور116423191742160044

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنباراحيائيسلطان محمد حميد ايه116424191842178011
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االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنباراحيائيحسن فليح رحيم عماد116425191841337089

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين العابدين زين ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد فالح يوسف سجاد116426111841037039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائياحمد زكي علي هللا عبد116427191841012023

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين حديثة اعداديةاالنباراحيائيمهاوش نايف ايوب احمد116428191841019008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيحميد محمد صالح ايمان116429191842191014

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات العال اعداديةاالنباراحيائيجاسم خلف عبد نبأ116430191842156069

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الحرية ثانويةاالنباراحيائيفاضل محمد احمد ايه116431191842192007

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد مسهر مسلم براق116432101841017019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنباراحيائيمزبان يوسف خالد ضياء116433191841015036

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيكردي عيد فريد نور116434191842163082

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاالنباراحيائيجلعوط حسين عيدان محمود116435191841069037

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيسليمان زكي عبدالحكيم شهد116436191842162037

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االمل ثانويةاالنباراحيائيهللا عبد نجم هللا عبد هاجر116437191842195066

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيصالح هللا عبد محمود نور116438191742162044

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد ناصر المحسن عبد محمد116439191841012047

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات اليقظة ثانويةاالنباراحيائيعلي مليك فريد محمد عطاء116440191842176028

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنباراحيائيسلمان حميد اسماعيل سلمان116441191841103010

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمصطفى صليبي الدين عالء نور116442101842119075

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم اسماعيل خالد مصطفى116443191851015033

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالمسيح عبد يوسف طالل يوسف116444141851020119

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرضا ملك حميد مصطفى116445131851014052

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيشارع مفضي محمد هشام116446191851019071

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الرميلة اعداديةاالنبارتطبيقيحسن فؤاد احمد المجيب عبد116447191851003022

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيزيدان حسين محمد الرحمن عبد116448211851068008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيحسن رائف حازم ديار116449191851341017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد عواد احمد نبيل116450191851026059

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارتطبيقيحسن خلف سالم الرحمن عبد116451191851026032

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية الحسن بنات ثانويةاالنبارتطبيقيعواد فرحان انور محمد116452191851362008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمد عبد محمد الرحمن عبد116453101751032009

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارتطبيقيعلي مناور حماد شذى116454191852211020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم حسين علي فالح116455191851011043

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيعواد عيفان فالح احمد116456191851040003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيطالب سعيد عماد عمر116457101851022036

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيشنيتر حسين جاسم سيف116458101751011019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيهاشم هزيم جمال مصعب116459191851056030

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارتطبيقيعبيد فياض داود سلمان116460191851292006

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيذياب فاضل عمر هللا عبد116461101851013052

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعلي يحيى علي حسين116462261851010033

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيحمد شهاب احمد صكر116463191851341023

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارتطبيقيحمد عباس خضير صالح116464191851013016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد الكريم عبد طه عباس116465131751024015

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعلي حمد شهاب سميح116466191851020033

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيطعمه علي ليلي بارق116467191851020016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد نعمه خضر احمد116468191851004001
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االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارتطبيقيكريم فاضل حسون نورس116469191852221004

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارتطبيقيمصلح مهدي صالح سعد116470191851011020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيمطر نايف يحيى وسام116471191851110012

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاالنبارتطبيقيحمادى عبد محمد اسماء116472191852137001

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيغزاي عليوي عبد وسام116473191851040052

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيحسين حميد جاسم صفاء116474191752187007

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الدوالب ثانويةاالنبارتطبيقيحمود طلب جاسم بهاء116475191851016003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفتطبيقيجابر مزيد حارث حسن116476251851052010

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةكركوكتطبيقيطه عبد سليمان القادر عبد116477201851002021

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين صبحي محمد مريم116478101852120061

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيناجي سامي علي سامي116479111851004046

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارتطبيقيكريم فاضل حسين ميساء116480191852221003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيعطوي عبد احمد حذيفه116481191851343017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد محمد باسم رسل116482131852111014

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيحمادي تركي عباس ايناس116483191852183005

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين حديثة سد ثانويةاالنبارتطبيقيعبد حميد صباح هللا نصر116484191851084017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارتطبيقيسمير عبد صالح هند116485191852188036

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميسانتطبيقيعبود زغير سعد سجاد116486281851030006

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارتطبيقيفرحان عوده ياسر عمار116487191851352013

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيشالل كريشان محمد نور116488191852183038

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارتطبيقيمخلف رجاء جمال رسل116489191852370010

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعباس عبيد عباس احمد116490191751066003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارتطبيقيمعجل سويد احمد هبه116491191852147017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارتطبيقيياسين احمد خضر رنده116492191852194009

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد قحطان هيثم ضي116493191852162012

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيعلي محمد محي محمد116494191851020070

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيالحميد عبد محمود احمد شهاب116495191851019029

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العدل اعداديةاالنبارتطبيقيزباله الرحيم عبد سعد عمار116496191851018018

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالنبارتطبيقيعبدالمنعم سعيد انور سعد116497191851085016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارتطبيقيفريح محمود ستار عماد116498191851345015

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرختطبيقيعواد محمود عدنان ايوب116499111851026028

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاالنبارتطبيقيكردي خلف المحسن عبد بالل116500191851359007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة674.0للبنات النبوة اعداديةديالىاحيائيطاهر مجيد ظاهر غاده116501211842145073

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة612.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيدهش سعدون جبار احمد116502261841033008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هاشم حسين علي116503111841018072

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالكريم درجال احمد هللا هبه116504131842118211

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيحسين طاهر ماجد مريم116505211842090113

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين عدن جنات اعداديةديالىاحيائيخضير ياسين غسان علي116506211841085014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة498.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيخلف سالم مهند مريم116507211842165057

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات الخيزران اعداديةديالىاحيائيجاسم صبحي امير آيه116508211842147005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة485.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىاحيائيجواد احمد علي عادل116509211841059013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائياحمد عليوي حسين دينا116510211842100020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيحسين فاضل عباس رقية116511211842100024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحبيب شالل علي اركان116512121841029005
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىاحيائيحميد حسن صالح علي116513211841030044

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيعريبي تركي عزيز امنه116514211842172002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيالرزاق عبد احمد محمد الدين سيف116515211841012029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيفليح هادي عيسى آمنه116516211842097001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح حسن بديع احمد116517111841025003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس احمد عقيل ساره116518111842104029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعزيز سليم ماجد محمد116519131841001076

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيمحمد هاشم واجد الضحى نور116520211842097105

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0المختلطة المحسن ثانويةديالىاحيائيعلوان عباس محمد بالل116521211841225010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىاحيائيكاظم كريم احمد سكينه116522211842097063

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيوادي وحيد حسين مريم116523131842103047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد عاصي الكريم عبد محمد116524131741012104

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الريحانة ثانويةديالىاحيائيجمعه يوسف محمد فاطمه116525211842172024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيامين احمد ياسر احمد116526211841272023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المقدادية اعداديةديالىاحيائيعرب حميد رشيد اريج116527211842140004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيمحمود تحسين عالء عثمان116528211841013062

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيحسين حميد اياد الرحمن عبد116529211841005047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيبيات اسماعيل حقي ايمان116530211842165013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيجاسم ابراهيم قيس نورس116531211842165063

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيمحمد ابراهيم سالم ابراهيم116532211841004002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةاحيائينعمان عبدالرحمن محمود عثمان116533131841029037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىاحيائيمحمد خلف وليد فرح116534211842121079

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىاحيائيمحمد ناصر مهيب الكرار حيدر116535211841017009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىاحيائيالسالم عبد علي ربيع غياث116536211841001040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيمهدي فواز ليث المطلب عبد116537211841206017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المقدادية اعداديةديالىاحيائيمحمد مصطفى مؤيد مصطفى116538211741039032

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيصالح مبارك ياسين مبارك116539211841043028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائييوسف صالح حسين محمد116540211841011069

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيجاسم المنعم عبد رحمن احمد116541211841002003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيمحمد داود صديق هاشم116542211841063073

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيسلمان ياسين هللا نصر ابراهيم116543211841004005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيخلف عيدان علي مهدي116544211841042022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرسالة اعداديةاالولى الكرخاحيائيبنيان اللطيف عبد احمد زينب116545101842115076

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الزيتون اعداديةاالنباراحيائيحسن خلف جاسم علي116546191841004039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات اليرموك ثانويةديالىاحيائيمحمود شكر محسن االء116547211742125003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0الخارجيونديالىاحيائيمجيد  يوسف  مؤيد  عبدهللا116548211841400015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىاحيائيحمود محمد حيدر يوسف116549211741065075

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيحسن مهدي رياض مريم116550211742159015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين طوبى اعداديةديالىاحيائيمصطاف خلف احمد محمد116551211841087024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىاحيائيعبد هللا عبد سامي محمد116552211841028018

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىاحيائيالعزيز عبد الرحمن عبد راغب مريم116553211842133031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائينجم رزوقي سعد روعه116554131842100032

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيناصر حسن مشعان هللا عبد116555211841231010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين خانقين اعداديةديالىاحيائيمحمود علي محمد اياد لقمان116556211841011062
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيحسين مهدي نافع محمد116557211841079034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىاحيائيحسين منصور قاسم محمد116558211841272143

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الوطن ثانويةديالىاحيائيعلي عبدال متعب حميد116559211841079011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيحسن فاضل مهدي اسماعيل116560211841016001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىاحيائيخلف زيدان مزهر مصطفى116561211741038079

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىاحيائيجاسم هللا عبد فرمان رفل116562211842090046

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيشيخ محمد جاسم مصطفى116563211841009167

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين كنعان اعداديةديالىاحيائيناصر عليوي طارق زياد116564211841013043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المعارف اعداديةديالىاحيائيمحمد قاسم ضياء براء116565211841005023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيرشيد دانوك شعبان مصطفى116566211841003121

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائيعلي سعيد علي وجيهه116567211842291142

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيعلي رشيد ليث احمد116568211741063006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىاحيائيلجي اسماعيل الجليل عبد ساره116569211842161015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىاحيائياسماعيل فاضل زكي صباح محمد116570211841010063

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين النسيم ثانويةالسليمانيةاحيائيحمادي فياض محمود هشام116571321741006022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائينايف راضي احمد علي116572211841274024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيجاسم شريف الحمزه عبد طليعه116573211742092051

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىاحيائيعبيد حمود عادل سجى116574211842228005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيجعفر عباس فاضل علي116575211841026022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين الشجرة ثانويةكركوكاحيائيشيخان علي فرحان حسين116576201841058012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيخضير جليل احمد الجليل عبد116577211841008035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيعلوان حسين علي كرار116578211741003071

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيحيدر امين صالح حسين116579211851014022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد حميد قصي صادق116580111851018029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة512.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقياحمد حمد مشعان عدنان116581211851014061

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة494.0للبنات التحرير اعداديةديالىتطبيقيسلمان زيد مهند رسل116582211852136014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيحيدر حسين محمد نورا116583211852140063

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين قار ذي ثانويةديالىتطبيقيخرير حسين عادل اكبر علي116584211851032010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيحمه محمد عباس اسراء116585211852145001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيحسين سلمان حامد رنا116586211852172006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيحميد خلف سعدون سيف116587211851009024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيزيارة غازي رحيم زينب116588211852100024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيابراهيم كاظم علي زهراء116589211852166011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمغير جاسم ابراهيم محمد116590211851005060

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيناصر علوان مهدي نور116591211852097049

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيعلي حسين غني حسين116592211851068005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيحميد مهدي سعيد آمنه116593211852140002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات ابيها ام ثانويةديالىتطبيقيحسين محمد خزعل سناء116594211852171013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيحمود هاشم حسن هاشم116595211851025027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيحميد هادي فالح ساره116596211852107015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيحسين االمير عبد حسين مصطفى116597211851012039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيحمود ياسين ثامر ضحى116598211852097039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىتطبيقيسبع عثمان رفعت اسراء116599211852173001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيكاظم محمد كاظم رقيه116600211852166010
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيسالم سلمان قاسم االء116601211852226003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الفاروق ثانويةديالىتطبيقيجاسم نصيف المهدي عبد حسين116602211851068004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيمحمد احمد ثاير سجاد116603211751002031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيجميل جدوع عون اسراء116604211752099004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات عتبة ثانويةديالىتطبيقيعبد كاظم جواد علياء116605211852167006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيكاظم عبد محمد مارية116606211852098039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين سعد بني اعداديةديالىتطبيقيشالل عليوي عبدهللا ليث116607211751008017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلي ابراهيم حسن وليد116608211851013064

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيابراهيم محمود صالح الدين سيف116609211851023009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيذياب محمود طارق علي116610211851065027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيعزيز اسماعيل علي أيه116611211752110001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعاصي محمد ثامر رسول116612211851053015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البطوله ثانويةديالىتطبيقياسماعيل صادق علي احمد116613211751067003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات عتبة ثانويةديالىتطبيقيعبد احمد علي زينب116614211852167004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيحسون سلمان سامي براء116615211852102005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيسالم اسماعيل مهدي مريم116616211852226025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىتطبيقيابراهيم عباس صفاء احمد116617211851042002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيزيدان عبعوب لطيف هدى116618211852172025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد صالح نهاد محمد116619141751200144

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الفلق اعداديةديالىتطبيقيمخلف اسماعيل علي زياد116620211851023008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقييوسف ابراهيم حسن نوال116621211852091031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحمود وداي جليل اسالم116622211852098001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىتطبيقيكامل رسول عبد يعرب ابراهيم116623211851042001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحمود ابراهيم علي زينب116624211852098025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقياحمد حالوب علي حسين116625211851017006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة الهداية ثانويةديالىتطبيقيمهدي ستار عباس الستار عبد116626211851262010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيسبع بدر عبداالمير يوسف116627211851005088

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيكردي حسين جمال هدية116628211852091035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيحسن حافظ مجيد الرحمن عبد116629211851054022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيحسين عباس مطهر جنان116630211752138009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىتطبيقياسماعيل محمد حسين علي116631211851052027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيمصطاف محمد الرحمن عبد مرتضى116632211851005076

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقياسد محمد حيدر ساره116633211752135017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيسالم حميد قاسم عباس116634211851013028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقيحميد شاكر ضرغام حيدر116635211851274019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيابراهيم خلف صالح حسين116636211851009016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية بوتان اعداديةديالىتطبيقيعلي ابراهيم عدنان ابراهيم116637211851270001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0المختلطة شيبان بني ثانويةديالىتطبيقيداود الوهاب عبد جاسم ساجدة116638211852224004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيجاسم محمود شاكر اسيل116639211852099002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيمحمد احمد خوام موفق116640211851272091

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين خانقين اعداديةديالىتطبيقيسلمان حميد باقر كرم116641211851011035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيحميد جبر فاضل غاده116642211852172010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاالنبارتطبيقيبطاح جاسر طارق علي116643191851111011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيسلمان احمد محمد احمد116644211851065005
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيحسن محمود محمد هللا عبد116645211851038033

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيخلف احمد سمير نور116646211852291019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيحديد عناد حاتم مهند116647211851272088

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيعلي خضير محمد رامي116648211851014030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيكاظم جواد عواد مرتضى116649211851025024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيجسام طالب موفق فاروق116650111851013030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىتطبيقيعباس خضير محمد اللطيف عبد116651211851066001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيسبتي حسين ناصر زهراء116652211852166014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيسرحان مهدي عقيل محمد116653211851005071

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيعلوان ابراهيم ثعبان سجاد116654211851257005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيحسين حميد مؤيد محمود116655211851272075

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيعلو الحميد عبد هشام اسراء116656211852125004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المقدادية اعداديةديالىتطبيقيسعيد رشيد محمود قتيبة116657211851039017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيعيفان مجبل وسام رونق116658211852015009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيعلوان جبار محمود حيدر116659211851080009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيعلوان خلف سمير رفل116660211852103010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيناصر جسام الرحمن عبد جسام116661211851065011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين ديالى اعداديةديالىتطبيقيخميس لفتة عامر حيدر116662211851012006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحديد اسماعيل طارق احمد116663211751003005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيحسين احمد اسماعيل احمد116664211851065002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيمحمد جسام قاسم محمد116665261851049035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيحسين احمد حسين حيدر116666231851011012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيفزع حسن حميد محمد116667211851053034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المنتهى اعداديةديالىتطبيقيعبد عقيل الكريم عبد منار116668211852103022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيعباس خزعل عباس نور116669211852137027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيذياب سرحان خالد زهراء116670211852097029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين حمرين ثانويةديالىتطبيقيسعيد محي صالح هللا عبد116671211851205009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيخضير العباس عبد محمد علي116672211851002050

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم عباس محمود احمد116673131851004002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيفيصل منشد تحسين اية116674211852097012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيسلمان مهدي يوسف سلمان116675211751025008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيسعود اللطيف عبد جالل صهيب116676211851037008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيحمدي محمود شكري اسراء116677161852280003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيمحمد فهمي عباس عمر116678211851053030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىتطبيقيحسين علي جواد موسى116679211851064014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمنشد جميل محمود رسل116680211852090019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم محمد اوس116681211851081002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيمحيسن سموم سعيد سحر116682211852125014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيجعفر طارق اياد افراح116683211852156001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيجاسم محمد صفاء محمد116684211851003060

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيكاظم اسماعيل عدنان احمد116685211851025003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقيعبد اسماعيل حقي دعاء116686211852138009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيشاكر ابراهيم اسماعيل عوني116687211851002053

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيدويج حميد عباس علوان116688211851257007

2889 من 2652 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح محمود غيث عمار116689141851009024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقيحديد نصرهللا عامر مروان116690211751062026

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيصباح سلمان صادق الهدى نور116691151852045037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيسلمان عبد حسين علي116692211851272047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيعبد حسن ايوب منصور116693211851059025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيموسى عبود فؤاد بشائر116694101852221012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيحسن علي رعد تبارك116695211852098010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيحسن فليح عبد اسيل116696211752125002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيأحمد مهدي علي العابدين زين116697101851019062

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىتطبيقيخميس عمران محسن عمران116698211851065033

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيجعفر عبداألمير عدنان رنا116699211752110017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقياللطيف انصيف رعد بالل116700131751010011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىتطبيقيجواد سلمان خالد رسول116701211851045011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيجاسم اللطيف عبد وائل مصطفى116702211851272086

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات ايالف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيذرب محمد صادق عال116703141852105012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيمنهل المطلب عبد هيثم عادل116704211851257006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيغوار عبود المنعم عبد مصطفى116705211851003064

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحمودي عباس لؤي سيف116706211851003028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة عاصم بن نصر ثانويةديالىتطبيقيابراهيم احمد موسى يعقوب116707211851201003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعلي فهد يوسف احمد116708161851001022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي نايف مالك عادل116709101751160011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالهادي عبد االمير عبد طالب كرار116710141751016081

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االهلية سرى ثانويةديالىتطبيقيجمعة محمود رعد رفل116711211752163004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم خليل سمانة116712161752239022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيصالح محسن علي مهند116713211851272090

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيحسين علي عدنان معتصم116714211851005082

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناجي عدنان منيب مصطفى116715141851030038

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمجمان الواحد عبد بهجت ريام116716131752102004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىتطبيقيستور كريم محمد امين116717211851064003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح مهدي حسن رضا محمد116718141851036047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجويعد جلود خليل مظهر116719121851031124

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقياحمد شهاب كريم احمد116720211851070006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبدالغني عمر فاطمه116721131852117058

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيقدوري غالب علي رؤى116722211752140014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقيالرسول عبد جعفر موسى اسيا116723211852050002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح هللا عبد احمد ورود116724101852101042

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيابراهيم محمد هاشم انس116725211851004010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغفوري الكريم عبد ماجد الزهراء فاطمة116726141852141003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعزيز بكر توفيق احمد116727131751006006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة االخالص ثانويةبابلتطبيقيغدير كاظم عبد كريم116728231851221005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين القرطبي اعداديةديالىتطبيقيعلوان محمود هللا عبد ايمن116729211851054010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسالم علوان محمد مرتضى116730131851012129

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد داود علي حسين116731131851004012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحبيب سلمان عادل هللا عبد116732141851018058
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة العدالة ثانويةديالىتطبيقيعلوان رشيد اياد علي116733211851044011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن الدين عز علي حسنين116734101851043009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النبوة اعداديةديالىتطبيقيخلف محمد جاسم رقيه116735211852145007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبنا علي الستار عبد عباس كرار116736151851011053

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيوحيد ابراهيم محمد هللا عبد116737211851003039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود حسين اياد علي116738131851003035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقياحمد عباس رزاق مصطفى116739111851156067

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقينعمة سالم الدين صفاء علي116740251851150171

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيجورج مجيد سمير سامان116741111851016034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة قنديل ثانويةديالىتطبيقيحرجان محمد حسين يعرب116742211751256019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىتطبيقيمحمد هللا عبد احمد مدين116743211851062023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبود ثامر عادل زهراء116744141852068015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىتطبيقيمرعي عواد علي حذيفه116745211751226010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين طوبى اعداديةديالىتطبيقيسلمان كاظم محمد عادل116746211851087009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد خلف ياسر العزيز عبد116747191851070030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد احمد عمر المعز عبد116748101851026070

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالكريم عبد الجبار عبد فراس علي116749131751015034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0الخارجياتديالىتطبيقيرشيد  خليل  اسماعيل  انسام116750211852401001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيالحسين عبد محمد كاظم مصطفى116751271851002242

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي حسن الرحمن عبد محمد116752191851341061

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي الياس خالد مصطفى116753141851009046

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيصالح مهدي فالح بهاء116754211851038008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات اليرموك ثانويةديالىتطبيقيسلمان نافع رعد فاطمه116755211852125018

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىتطبيقيخليل الوهاب عبد احمد محمد116756211851038043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيابراهيم احمد سلمان والء116757211852113028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيسلمان داود بسمان ضيف116758211851017015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقيعون سلطان مهدي علي116759211851274057

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود جاسم عامر فاطمة116760111752105038

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالستار عبد سعد محمد هللا عبد116761131751022045

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجمعه كاظم عباس فاطمه116762131852091040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين سلمان حسين علي116763131851256034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخليل فائق فراس وائل116764131851012157

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىتطبيقيمحمد احمد محمد وسام116765211751033065

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين محمدعلي مازن علي116766131851023043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصالح علي عماد عال116767131852283021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات السرمد ثانويةديالىتطبيقيزيدان جمعه محمد مريم116768211852157024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيرسول حسن محمد اسراء116769211752160005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البينات اعداديةديالىتطبيقيسعيد ساكن سلمان حنين116770211752116005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد عادل محمد هللا عبد116771101851017040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيفرج عويد مزهر محمد116772211851030010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد باجي عزيز مصطفى116773111851006156

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم معن والء116774211852091037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيسعيد محمد سعيد أسالم116775211852140001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم كريم محمد عمر116776131851030060
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد ابراهيم محمد عمرالفاروق116777101751043031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات عتبة ثانويةديالىتطبيقييعقوب عناد حسين عذراء116778211852167005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد فاضل رعد رؤى116779131752070013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجوحي كامل يوسف اسراء116780141852076002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيعباس كريم هادي ساره116781211852291012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمزبان عودة كاظم امير116782141751026011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الفارابي ثانويةديالىتطبيقيعيسى عبود عباس امير116783211751026007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيثجيل جوار رزاق حسين116784141851008013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد ابراهيم عطا صفا116785131852098027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيدويج خزعل مهدي تبارك116786131852088001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيعياش خلف احمد سرمد116787211851272037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد عبد اللطيف عبد رقيه116788161852234014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم هادي فالح حسن116789101851020036

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االهلية التميز ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين كرم زهير مصطفى116790101751053010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمهدي زيد قصي منار116791141852078037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحمادي جاسم عبد احمد116792191751066005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىتطبيقياالمير عبد الهادي عبد حسن المهيمن عبد116793211851274043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيابراهيم سعدون علي سراب116794211852100025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيتقي محمد نوري ضياء مروه116795141852078034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين جلوالء اعداديةديالىتطبيقيرشيد متعب ثائر حسام116796211751009015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمد جعفر باسم محمد116797131851010072

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيعلوان حسين عدنان فاضل116798111851019037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيشبيب مجيد حميد شيرين116799211852140040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقياحمد صادق مثنى بسمة116800211852097014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي صدام حميد حبيب116801221851304004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيأحمد محمود فالح نور116802101852092012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس امجد اركان مينا116803101852086021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المدحتية اعداديةبابلتطبيقيجاسم كتاب صبري محمد116804231751017083

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقياسماعيل ابراهيم كمال علي116805211851013039

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين علي محمد نغم116806121852087030

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبد هادي نصير احمد116807141851013012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح خالد احمد عائشه116808101852112008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفاضل جواد مكي علي116809131851010056

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي منذر مينا116810131852091054

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيجواد عبدالكريم محمود شيماء116811211752140025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيسعيد الوهاب عبد محمود يوسف116812111851018070

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليفة حسين عالء العزيز عبد116813111851011035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان نايف حازم العزيز عبد116814101851013047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة القادسية اعداديةالنجفتطبيقيعبود كاظم بخيت وسام116815251751111076

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمد جاسم محمد باسم116816101851024008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيزنيهر عكيلي حسن حيدر116817221851029026

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقياحمد عبود فؤاد تقى116818211852118005

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المسائية اغادير ثانويةديالىتطبيقيالسالم عبد الرحمن عبد نوري زيد116819211851282002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيعلي خلف علي ياسين116820261751005068
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد الدين محي بالل الرحمن عبد116821141751004012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد شهاب راسم حسن116822141751023022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالرحمن عبد سعيد مظفر احمد116823131751018003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرحمن عبد يوسف حليم يوسف116824141751064048

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقيصالح محمد مظفر مالك116825211852178029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين كربالء اعداديةكربالءتطبيقيعلي حسن محمد جالل احمد116826271851001004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد شاكر سعد زهراء116827131852079008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبد جمعة رائد كرار116828151851015056

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىتطبيقيعلي رشيد محمد سؤدد116829211851022009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيعوده كاظم جواد سجاد116830221751020027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس خضير ياس حسين116831101851024009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم نعمة عبد مجتبى116832161751049142

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكاطع حسن سعدون حسين116833141751018038

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الطيبات اعداديةديالىتطبيقياسماعيل شاكر شوكت سجى116834211852178020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلوان جاسم حسين علي116835131851011018

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىتطبيقيرشيد علي مهدي ميثم116836211851257013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصبري عبدالوهاب محمد بنين116837131852098007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيعثمان عبدهللا نوار ناز116838211752135034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيفاضل خليل عمار هللا عبد116839111751007027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعلي صبر محمد احمد116840291751004016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقياللطيف عبد محمد عصام عمر116841141751020092

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيحسين عزيز رعد احمد116842221751019006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المقدادية اعداديةديالىتطبيقيمحمود ماجد حسين هللا عبد116843211851039010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود غازي قتيبة ابراهيم116844131851029004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح احمد حمادي احمد116845131851029007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيوالي كاظم عبدالعباس زينب116846131852094028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المقدادية اعداديةديالىتطبيقيعلي محمد محمود طوفان116847211851039007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجميل عبدالستار مثنى مصطفى116848141751020125

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخنجر محمد مصطفى هشام116849151751007108

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم هاتو محمد علي116850141751016075

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم العزيز عبد ابراهيم امير116851121751006009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباده سلمان عالء حسين116852101751018014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيمجيد حميد خالص غسق116853211852172011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيسلطان عبد علوان فراس116854231851051091

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0المختلطة التسامح ثانويةبابلتطبيقيدريب كاظم سعد ليث116855231851192013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقينعمان صالح سلمان ضفاف116856211852137023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيشاطي فيصل ثائر محمد116857101851016043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيليهوب محمد الحمزه عبد كريم116858111851009040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين المركزية اعداديةديالىتطبيقيزيدان خميس رعد هللا عبد116859211851004027

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيناصر داود باسم ليث116860211851016014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس عبدالحسين اكرم مصطفى116861131851040012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين المدى اعداديةكربالءتطبيقيشعالن عبيد حسن احمد116862271851026001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيكريم عواد رضا صابرين116863101852076009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمهدي رسول سعد ابراهيم116864101851019006
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن فالح حسن داليا116865131852071014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي صالح عصام مرتضى116866131851009058

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجبار حسن فالح روان116867131852070015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات العظيم النبأ ثانويةكربالءتطبيقيصالح روكان ناصر دعاء116868271752093010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيوادي ناجي كريم رند116869131852071020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيمهدي نعمه فيصل سجاد116870231751011011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيحميد كامل احمد محمد116871211751003048

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمهدي علي محمد وسام حوراء116872111752099014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين سمير هيثم حسين116873121751031047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغضب محمد الزهره عبد حسن116874141751003003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي عبد سعيد صباح احمد116875101851015003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم مهند عمر116876111851007034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيحسين مهدي فالح حسين116877161751042017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيمحمد صالح علي سارة116878211852118014

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعودة خضير حكيم حيدر116879101751029012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيهزاع محمد خزعل هللا عبد116880211851003034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد غافل حسين سرمد116881111751007022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيدرويش نوروز مؤيد علي116882211751031021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيمجيد حميد جابر فاطمة116883211752156019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسون شديد عزيز علي116884141851020067

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيراشد ابراهيم باسم محمد116885111851022021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد سلمان محمد مصطفى116886211751030021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيالحسين عبد عقيل صباح سهى116887211852156013

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0المختلطة المحسن ثانويةديالىتطبيقيعنبر محمد محمود علي116888211751225019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرختطبيقيجودة حسين علي العابدين زين116889111851008028

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة626.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيحسن فراك ريحان تبارك116890221842139035

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم جبار عمار الهدى نور116891121842105144

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيناصر كباص شذر حسين116892261841033031

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة609.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالنجفاحيائينعمه مهدي هاشم فرح116893251842103006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة596.0للبنين خلدون ابن اعداديةكركوكاحيائيحسين خضير عبد همام116894201841009061

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمد الوهاب عبد حازم محمد116895141841018118

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين بلد اعداديةالدين صالحاحيائيمحمد كاظم اياد حسن116896181841006020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة503.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد نوري مهند ساره116897111842067056

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة484.0للبنين المزاك ثانويةواسطاحيائيجبار كاظم الرزاق عبد هاني116898261841055030

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيضميد دشر جميل حوراء116899261842163007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات الدبوني ثانويةواسطاحيائيضبع حميد صالح هدى116900261842098029

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيجعفر عزيز علوان محمد116901261841005092

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0المختلطة الطموح اعداديةقار ذياحيائيمانع جوده علوان سجاد116902221841236004

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصغير يوسف ابراهيم حسين116903131841012041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيعباس موسى ماجد حيدر116904261841001052

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الزهراء اعداديةواسطاحيائيصغير حلموش رزاق علياء116905261842097063

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعباس جوده كاظم شروق116906261842250082

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطاحيائيمحمد عبد ناجي ضحى116907261842112025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيزاير محمد مهدي هدى116908261842250145
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيوادي خلف االله عبد زينب116909261842088055

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيعذيب لطيف محسن زينب116910261842102064

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمنفي كاظم محان اسراء116911261842087006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الحي اعداديةواسطاحيائيحمدان هادي سمير زينب116912261842107047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيعلوان نعيم سلمان نور116913261842089097

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيذياب كريم هيثم غدير116914261842103046

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيكرم مجبل مقداد طه116915261841201097

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطاحيائيسلمان منصور مؤيد زهراء116916261842076011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيمجلي ماضي حسن مكارم116917261842087103

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيعبد عباس احمد مصطفى116918111841008041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيعاشور صافي سالم احمد116919261841028008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االهلية القسام ثانويةواسطاحيائيحبوب ناصر النبي عبد رحمه116920261842122004

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيراضي درينه كريم أكرم116921261841152003

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيجباره خلف شاكر حسن116922261741010028

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيعون عبد جمعه عالوي نوره116923261842096148

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيمكطوف صبري رياض زهراء116924261842090021

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعلي جبر صيوان سهاد116925261842250081

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيحمدان حسين حميد زينب116926261842102057

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االهلية االوائل اعداديةواسطاحيائيكامل عبد كريم سجاد116927261841048014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيدرواخ والي عيال مرتضى116928261841163013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيكمر عوفي طالب آيات116929261842250002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيشمع معيجل خيري محمد116930261841201163

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمود ياسر تميم116931141841019017

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات األهلية العدل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجبار غازي نمير حوراء116932121842119002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمرموص جفرد خليل استبرق116933261842102005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعكار عبد علي هبة116934151842044144

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطاحيائيعصواد عبيد رعد عفراء116935261842103044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعبود رحمن باقر محمد جعفر محمد116936261841201158

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المثنى اعداديةواسطاحيائيجبر نصار زويد كرار116937261841005076

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيواحد خليفه ناجي نور116938261842086122

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحسن كاظم حسين ضحى116939161842234048

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخفي سعيد كريم مهدي116940131841252059

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيطراد رويح ناظم ظاهر116941261841007049

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيبدر ساجت حسين عالء116942261741002023

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيجابر شمخي رفعت علي116943261841201119

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيمحمد حنظل محمد مظفر116944261841205044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيغباش مزهر رزاق الهدى نور116945261842250128

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيضاحي يعقوب يوسف علياء116946261742099034

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيخضر حسين هاشم احمد116947261841028011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحمادي عبد حسين محمد116948221841311061

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيحمزه رضا عيسى مالك116949261841010121

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيجاسم فاضل هاشم حيدر116950261841201062

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيكاظم عيدان سليم مهيمن116951261841033118

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمحمد داخل عطا هدى116952261842102121
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيسلطان عليوي حميد محمد116953261841022119

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعلوان حسن صالح حسن116954231841019024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الميمون اعداديةواسطاحيائيكاظم عبد هيثم حسين116955261841033036

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطاحيائيشديد ماجود سالم هاجر116956261742082019

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيجاسم عطيه عبدعلي ليث116957261841011112

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة الكناني محسن الشهيد ثانويةواسطاحيائيعباس أميد محيسن حامد116958261741168004

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيرحيل جدوع رسول أثير116959261741010001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائييوسف هادي حسن حنين116960261842250032

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيكرمد مناحي عبد زينه116961261842089067

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيجوده علي حسن فاطمه116962261742089067

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المصطفى اعداديةواسطاحيائيعلي مطر علي حسين116963261841019005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين دجلة اعداديةواسطاحيائيمحمد صالح الحسين عبد زياد116964261741020013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0الخارجياتالثانية الرصافةاحيائيحسن خلف أنور شهد116965141842401029

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائينوري علوان كاظم جواد116966261841171002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد حسن قحطان محمد116967141741011107

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيعبود شاكر هادي عذراء116968261842250096

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير نوري عماد دنيا116969111742109024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0المختلطة الصباح ثانويةواسطاحيائيشاكر عبد علي كرار116970261741162025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الكوت اعداديةواسطاحيائيياسين هاشم علي زهراء116971261842096067

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيمنذور حسن فالح محمد116972261851002058

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة519.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيحمد جبار ثامر عباس116973261851001026

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطالس خليفة حسين كاظم116974141851003027

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة490.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعرار مانع كاظم عمار116975261851010068

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيمشعان فرحان فنجان حسين116976261851007033

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيبهلول جابر صاحب محمد116977261851043053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيمحمود لعيبي علي عباس116978261851020012

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيمنصور جابر حسين بهاء116979261851003009

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالهادي عبد مهدي ليث رقيه116980121852114014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة477.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيمنيهل كريم فائز زهراء116981261852102021

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطتطبيقيكمر طاهر علي زهراء116982261852080007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيخميس صالح الهادي عبد سجاد116983261851043030

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيهزاع جفات عباس محمد116984261851172012

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيعناد عكار بشار حسين116985261851003017

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيعريف ثامر رياض زينب116986261852089030

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيمحمدرشيد عبدالمطلب لؤي محمدباقر116987261851002061

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقينصيف محمد فرحان دالل116988221852204006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيلفته هنيدس مجيد علي116989261851001041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيحمود جابر احسان زينب116990261852097020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيمالح دعدوش هادي كرار116991261851172011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيخلف حسين عماد ظالل116992261852250013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيحمدان كطان حسن علي116993221851030025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيخضير عبدالرضا محمد كوثر116994161852299020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيجحش سحيب فيصل اركان116995221851034007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيمسعود مطر عبدالحسين محمد116996261851022051
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيصافي محمد ستار احمد116997221851034001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيجبار ساجت بشار يوسف116998261851201156

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيادبيس حسين كريم احمد116999261851003005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات العروبة اعداديةالديوانيةتطبيقيزيدان حميد فراس زهراء117000241852120023

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيضاحي ضالل حميد زينب117001221852171025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيجادر حسن حمزه زينب117002261852089028

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب الحسين عبد المنعم عبد حسن117003221851311044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيخليف يوسف فليح عباس117004261851202044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيزاجي خيون وليد ضياء117005221851036040

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيعباس تركي فرحان احمد117006261851008004

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيجابر نعيمه زامل عدنان117007221851374046

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيمحمد جواد فائز مصطفى117008261851001060

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيمعله عطيه هادي حسن117009261851017021

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيمشين محمد هاشم عماد117010261851017059

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيحسين محمد قاسم جنان117011261852115004

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعبود رحمن باقر محمد الصديقه117012261852102001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيحسن خيون صباح براء117013261852109007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيمحمد كريم فاضل كريم117014261851043048

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيعكش كاظم حميد كريم117015231851181058

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيسفيح عباده حسن علي117016261851007055

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقينوير ساجت العالي عبد الباقر عبد117017221851031034

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيمحمد صالح لؤي جيهان117018261852103011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيسبتي محمد سالم سجاد117019261851011029

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطتطبيقيوادي حسين علي درى117020261852133001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيمنشد عبيد حسن صباح117021281751013021

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي حبوب ناهي عباس117022221851051028

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيدهدار علي حسين بيداء117023261852086007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيحمود ثامر رحم كرار117024261851005056

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيجبار منصور سعدون زهراء117025261852115006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيمجذاب راضي عبد محسن جعفر117026261851007023

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيرجاب حسن رحيم منتظر117027261751004034

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيمحمد حميد محمد أيمن117028261851028005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات النعمانية اعداديةواسطتطبيقينور مهدي فالح اساور117029261852087001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيرضا رويان سعيد ساجد117030221851263008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيميذاب كاظم هادي كرار117031281851151462

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيزاير كويز خضير احمد117032261851043002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيمخيف جاسم كاظم سجاد117033261851008014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيدويج كمبار سعدون ايالف117034261852109006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الزوراء اعداديةميسانتطبيقيالكريم عبد سعدون جعفر نبا117035281852070060

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيمحيسن صعيصع العالي عبد بالل117036221851302010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االهلية النجاح ثانويةالديوانيةتطبيقيجاسم جابر عباس رسل117037241852137003

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيمهاوي محسن عودة حبيب117038281851021010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيرحيمة خليف حميد علي117039221851034047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات البتول ثانويةواسطتطبيقيماجود فهد سادة عذراء117040261852075018
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيزامل جري محمد غدير117041281852083024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسين كاظم جواد سيف117042281851151267

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيخليف خضير ياس ريام117043261852089018

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيوالي شمال سعد زهراء117044281852065015

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيصاحي سلمان داود احمد117045161851060005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيعسكر ونان هشام سرور117046261852109022

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيحشيش علي حسين احمد117047261851010003

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيعباس فاضل عادل سحر117048261852090025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيحول عباس غانم علي117049261751022041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيمطلق جاسم نبيل مصطفى117050261751005062

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيجبر مهدي سكر حوراء117051261852089013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيرحيمه جبار حسين نرجس117052281852055069

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيسعدون العباس عبد حسن علي117053281851002043

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيفرحان عبد جميل غفران117054261852097037

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر علوان هللا عبد عماد117055221851051036

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد حاتم سامي عمار117056221851318024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيعبدالجبار فاضل علي أمير117057261851001003

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيديوان كماش ماجد احمد117058261851007010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيكاظم عبيد هادي رسول117059261751022024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيكاظم جواد سلمان تبارك117060281852052011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيغيالن كريم حامد علي117061261851027053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيفلحي خضر حمزه رسول117062261851033020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد سالم طالب كرار117063221851311146

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيجبر ثامر عائد مصطفى117064281851001158

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيشناو ديان عبدالحسين احمد117065261851028008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيمطشر منشد عاشور رسول117066261851043023

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيمعيوف شرشاب أكرم سمر117067221852413025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيصويدج عوده كاظم نور117068261852116025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيحسن الرحيم عبد جبار مهدي محمد117069281751023033

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقيعنيد غانم علي حسين117070281851011035

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيحميدي مدلول حافظ ايات117071281852054001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيشكبان كيف ابو الحسين عبد باقر117072221851054010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة محمد جواد هللا عبد117073161851099018

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد جثير كاظم باقر117074221851021014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيمطير حسين علي سالم117075221851034032

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيالواحد عبد طاهر محسن صيهود117076221851214010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيشياع جواد حميد عدنان117077221851307105

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعالوي حسين علي احمد117078261851010007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيزوير عباس محمد باقر117079281851001018

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيعبدهللا نعمه صالح شاكر117080261851028039

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيحاجم حنظل حميد سرى117081221852170036

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيفنجان شلش حسين علي117082281851151345

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيحياوي الحسين عبد رزوقي عباس117083261751017036

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيدبعون حسين علي حيدر117084261751033011
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيمطشر باقر صادق مصطفى117085281851001157

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطتطبيقيريس هزاع رحمن احمد117086261851205003

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاظم محيسن سلمان حسين117087281851006038

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الزهراء اعداديةواسطتطبيقيخضر كاظم يعكوب ندى117088261852097047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيكيطان عنيد غافل حسين117089161851363063

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيتطبيقيطعيمه ثجيل حسن مؤمل117090221851373033

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطتطبيقيرحيمه جاسم مجيد علي117091261851204015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيضايف فاخر صاحب رضا117092221841013038

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0المختلطة الطف ثانويةبابلاحيائيعلي شعيب علي سماء117093231842177021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة594.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيحميد سالم شعالن نور117094221842143173

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين المسائية ناصر تلول ثانويةنينوىاحيائييوسف محمد هللا عبد ى رؤ117095171842363011

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة500.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيناجي عصواد جمعة حسن117096221841019027

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الهدى اعداديةواسطاحيائيموسى شخير نعمه كوثر117097261842090043

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرج شناوه يوسف حسين117098141841012015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخلف الواحد عبد احمد امير117099251841205021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيشرهان دبعون كاظم سرى117100261842086074

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمحمد جاسم وسام تبارك117101261842108027

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيمحمد سفاح حاتم نور117102261842111035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين األهلية األقصى ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود هللا عبد صباح الرحمن عبد117103111841040008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطاحيائيكريفع مطر الكاظم عبد مريم117104261842084024

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيجالي لفتة سالم بان117105261842251002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطاحيائيسالم عبد علي فاطمة117106261842111025

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةكربالءاحيائيجبر صبري رضوان زينب117107271842144030

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الدجيلة ثانويةواسطاحيائيمري مران مطر محمد117108261841152020

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيدعي دويج اسماعيل علي117109261841016039

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيحميد هادي سعد حسين117110261841203005

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحمد العباس عبد علي رواء117111261842108043

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيحمد العباس عبد علي براء117112261842108018

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمطر جاسم ستار فاطمة117113151842049032

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيفرهود كطوف عباس هدى117114261842108124

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزغير محمد كاظم مهدي117115141741017109

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيحديد كسار احمد محمود117116191851066044

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعالوي طاهر كاظم باقر محمد117117131851018012

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيخضير حسين حمزه حسين117118261851049009

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيعلي هادي محمد خديجة117119261852108016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيعطية كاظم عمار سجاد117120281751016026

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيريس عبيد فتحي معتز117121261851044042

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيعناد موحان غني زهراء117122261852079013

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمود طعيمه كريم هبه117123111852108045

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الكوثر اعداديةواسطتطبيقيموسى محمد صباح شهد117124261752083010

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيعلي عبد شنيور علي حسن117125221851070010

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان صالح فراس مرتضى117126131851014051

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيغالم مزعل ناجي مرتضى117127221851100022

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيغفله خلف زكي فاطمه117128161752225040
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيعباس كعيد شاكر مصطفى117129261851028071

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيالمي عيدان محمد صباح117130261851202042

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الصفا اعداديةواسطتطبيقيكيوش ذويب حسين خديجه117131261852085006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيوحيد عودة خيري علي117132161851121030

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيحسن فليح حميد حيدر117133221851031016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيعيسى عيال مجبل بشرى117134261852250004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيجبار مروان قاسم علي117135281851101031

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيعليوي حسن باسم نبأ117136261852102038

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيزمزير فاضل رعد مصطفى117137261851004071

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيمجبل رديني الحمزه عبد ابرار117138261852079001

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعبود رشاك لفته سعد117139161851039059

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الهدى اعداديةواسطتطبيقيزهير الحسين عبد الرضا عبد حنين117140261852090009

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيبايس شلب حسين عباس117141261751002033

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيغضيب شاتي صباح محمد117142261851033055

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات قرطبة ثانويةبابلتطبيقيعالوي ناصر حميد انفال117143231852126006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم عباس علي حسين117144131751011015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.2المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيسلمان صبيح عباس علي117145131851016016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين السراج ثانويةميسانتطبيقيمحمد جاسم طه احمد117146281851031001

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيصالح محسن حسن اسراء117147261852095003

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيمالح صبر علي صالح117148261851201064

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيفارس عبدالكاظم بشير جعفر117149261851017015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيطابور اسماعيل مسلم اسماعيل117150141851047009

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيحشف خفيف جاسم حيدر117151261851201157

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعبيد عيسى احمد حسن117152261751009017

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيعلي سالم غازي عال117153221852064010

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فالح حسن عباس117154161851009017

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن كريم سالم كريم117155221851031050

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان ابراهيم فائق سيف117156141851004015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيسلمان رسن خالد محسن117157261851202073

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقينهاب شويل اغريب محمد117158221851031052

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيمحسن جاسم نصيف ايه117159261752103008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقييحيى محمد جاسم حسين117160161851042011

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيحطب زعون وادي حسين117161261851007035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيعناد عجيل فاضل عباس117162221851085008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلباص عبد كاظم جواد مصطفى117163141851009045

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة النهروان ثانويةبابلتطبيقيمحمد جاسم حمزه الكريم عبد117164231751181023

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيجابر طعيمه محمد زمن117165221752166011

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيحسون كامل حميد يحيى117166261851202107

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاظم جخير علي الحسن ابا117167281851006004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المودة اعداديةواسطتطبيقيكناص يوسف عامر فاطمه117168261852078020

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيسوادي خفيف عامر حسين117169261751018009

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0الخارجيونالثالثة الرصافةتطبيقيعيدان  مهدي الواحد عبد انس117170151851400003

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطتطبيقيعطيه يوسف يحيى زينب117171261752120008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الكوت اعداديةواسطتطبيقيشفيق صبار مكي منيب117172261751001076
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي رشيد فراس نور117173141752068026

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة زرباطيه ثانويةواسطتطبيقيفنجان محسن كريم سامي117174261751172005

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى سلمان عباس ساره117175141852078021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيبدع حسن عالوي حسين117176261851201032

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيخنجر عبد جميل خالد117177261851017035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيعراكي عباس سرحان باقر117178261751002012

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية االوائل اعداديةواسطتطبيقيكشاش سليمان صالح شهد117179261852080009

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهادي غازي فيصل غازي117180141851011033

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقينجم كاظم جواد كرار117181261851202068

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطتطبيقيعابد فاضل حسن مهدي117182261851202096

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيويس علي حسين أثير117183111851018002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيداود جاسم حاجي رسل117184221852168016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيحسين علي يوسف صابرين117185221852123006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الكسائي اعداديةواسطتطبيقيحمد شعالن نشمي مرتضى117186261851037029

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطتطبيقيسلمان سالم حسن آيات117187261852250002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود لطيف مثنى حسين117188101851003018

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الكوثر اعداديةواسطتطبيقيمحمود الرحمن عبد جمال اسماء117189261752083003

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيشهيب جدوع خالد طيبه117190261852079020

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيشناوه عسكر حسن استبرق117191221852103005

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيفرج محسن ياسر فاطمة117192221852172041

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيرسن سهم ناصر غيث117193261751020021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيالسادة عبد محسن هادي جمانه117194261852103010

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيمجيد محمد بشير منير117195261851033069

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيشناوه كاظم جواد مريم117196221852143015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيعاصي مخور الرزاق عبد هللا عبد117197221851003084

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيجوده برغوث عداي غسان117198261851019042

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيعبد نايف عدنان شروق117199261852108034

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيحسين طعمه مارد حسين117200261851009019

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المحاويل اعداديةبابلتطبيقيعبود حميد علي محمد117201231851008078

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيجابر عواد عباس ايه117202111852109008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعطا غالي راقي نادر117203151851071224

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيجايد غنيمه جفات كاظم117204261851027060

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحرك ابو عليوي قنديل مصطفى117205221851022095

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبشي علي مراد سمير حسين117206141851047027

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم حمدي سامي ثامر117207141851047016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرختطبيقييحيى درويش نصير علي117208121851005036

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمود كريم محمد علي117209131751016018

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيعكيلي بديوي الحسن عبد جمال117210221751082007

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعالوي المجيد عبد فريدون تيم117211141852097008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيحرش محيل علي احمد117212231851204001

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الغدير ثانويةبابلتطبيقيعباس عيسى مثنى حوراء117213231852131016

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم محسن عقيل زهراء117214221852311013

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخضير محمود ابراهيم نبيل117215131851019023

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيزيدان جبار حسين سيف117216261851019023
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيملزوم شكاره شاكر علي117217111751003023

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيكامل محمود بهاء حسين117218241851016025

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيعبد محمد طعمه ياسين117219261751022076

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيعلي محسن عيسى عهود117220261752155004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيعبيد الحسين عبد علي حسين117221281751104008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيكاظم معن عودة احمد117222261851007008

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الزهراء اعداديةبابلتطبيقيجبار فوزي صباح نور117223231852109068

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جميل ابراهيم رقيه117224141852097013

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيكمر غبيش ناجي مصطفى117225261851033066

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعبيد جاسم عماد حسين117226141751056007

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيخليف سلمان الجبار عبد الدين عز117227101851017044

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيعلي حامد رعد احمد117228111851022002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعدون عذاب باسم اثير117229111851209003

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيكليل فاضل اياد زهراء117230121852107022

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الصديق ثانويةبابلتطبيقيراشد طارق اياد محمد117231231751027032

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمدان االمير عبد ثامر احمد117232131851034002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراضي الكاظم عبد محمد باقر117233141851019014

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االقصى ثانويةميسانتطبيقيبالك النبي عبد صادق مروه117234281852071026

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيكريم لفته حامد وليد117235261851007096

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيشاهين شدهان عالء حنين117236261852102007

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيصالح عيدان منعم امير117237261851005012

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات اليسر اعداديةواسطتطبيقيهادي هالل جميل منى117238261752109035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي حسين عباس مريم117239111752109062

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المحاويل اعداديةبابلتطبيقيالجابر عبد ذياب نوره117240231752115052

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيعيدان الحسن عبد محمود حسين117241251851009045

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد فرحان جاسم باقر117242151851013007

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةتطبيقيمزهر جبير حسن صدام117243241851168028

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيفيصل شكري فيصل شيماء117244161852170027

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيحمود علي حسين علي117245221851029048

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيملوح عذاب عباس الفقار ذو117246151851008014

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد مصطفى القادر عبد ميادة117247141852097020

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقينشمي فراس احمد كمال117248261751011056

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذيتطبيقيمطير فهد جاسب فهد117249221851017059

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيعواد شالكه ثجيل هللا عبد117250221851021068

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النصر اعداديةقار ذيتطبيقيالساده عبد جبار علي جعفر117251221851027012

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجبار قاسم سمير حنين117252131852095004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيبستان احمد شهاب روان117253221852278005

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيسالم محجوب قصي مريم117254101852120060

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المشروع اعداديةبابلتطبيقيذياب زيدان اعالن علي117255231851010048

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيجسام عطيه ناظم حسين117256231751190006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجاسم دهو كريم قاسم117257151851020035

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيحسين خضير سالم علي117258231851023013

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم حاتم عباس محمد117259131851012116

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد هاشم خالد هللا العبد محمد117260101851026109
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسعد مهدي اسماعيل عذراء117261141852090026

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعدون مدهوش جليل محمد117262141851203062

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسين عالء كوثر117263141852099021

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحمزة جاسم محمد مصطفى117264141851016107

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغريب حسين ناصر صادق117265141851017051

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيناصر سلمان شاكر سلمان117266261851201059

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الكرامة اعداديةواسطتطبيقيمحمد محسن علي هشام117267261851004079

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المناهل اعداديةواسطتطبيقيورجين حسون كاظم هبه117268261852115019

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المستنصرية ثانويةبابلتطبيقيحمد الحسين عبد احمد بنين117269231852116006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الجديد العراق اعداديةبابلتطبيقيهاشم سرحان لطيف ايمن117270231851052004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين دجلة اعداديةواسطتطبيقيشاكر حسن علي مختار117271261751020030

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد زغير ثامر رسل117272101852120022

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس الجواد عبد كاظم أمير117273101851043002

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهاوي مذخور سالم مجتبى117274131851014043

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعسكر سلمان االمير عبد علي117275141851201179

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيكاظم مهدي حيدر كوثر117276261852102034

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الحلة اعداديةبابلتطبيقياحمد علي محمد احمد سجاد117277231851020039

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيسلطان كريم مكي كريم117278261851017065

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرختطبيقيسليمان مطر سعد سجاد117279111851208018

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيعطيوي راضي الحسين عبد علي117280151851071135

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين األهلية التكامل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس العزيز عبد معاذ علي محمد117281121851038005

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات النور اعداديةالديوانيةتطبيقيعطشان مراد حمود رسل117282241752095014

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلي حسن قيس هاجر117283101842079035

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيحسن جليل فالح علي117284271841151025

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالهادي عبد كاظم عالء رقيه117285121842105057

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنباراحيائيحمادي عمير صباح شهد117286191842370064

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيخلف المحسن عبد محمد القادر عبد117287141841034018

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيفيدي سلمان خضير بتول117288261742155007

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفتطبيقيمحمد ضاحي علي عبد امير117289251851150038

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطتطبيقيجوهر منيع مصعب حسنين117290261851044008

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجياد سلمان عباس سيف117291141851019037

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرختطبيقيالزهره عبد علي عبد احسان مينه117292101752098018

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةتطبيقيعزيز حمزة حسين زهراء117293241852119030

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيداود مهدي حسين احمد117294141851018006

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاالولى الكرختطبيقيهاشم حسن عادل سيف117295101851061006

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن حكمت رشدي ياسر117296131851029058

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات السجدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسن عيسى رياض زينب117297111852120007

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيشاهر داخل عبدالكاظم هالة117298221852392021

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة المصابيح ثانويةبابلتطبيقيمطلك عباس سعدون محمد117299231851201017

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االخضر البساط ثانويةكربالءتطبيقيصفوك مهدي ساطع سلطان117300271751034022

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيوالي مطرود لطيف فاطمه117301261752089034

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المثنى اعداديةواسطتطبيقيصالح عاتي هادي محمدحسن117302261851005071

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقييوسف اسماعيل جاسب زينب117303131852107016

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيمشيرف حسب عبود علي117304111851006106
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النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيزويد بطي خلف غفار117305221851018053

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد طالب كامل الدين عز117306141851022045

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمودي عبدالحسن محمود نبا117307131852119008

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةبابلتطبيقيهادي عبد عباس مصطفى117308231851260028

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الكندي ثانويةالبصرةتطبيقيكاطع الحسن عبد سليم أحمد117309161851100001

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الحكيم اعداديةبابلتطبيقيحمزه جبار ميثم علي117310231751044028

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيعليوي كاظم حيدر ضرغام117311231851251143

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محسن باسم علي117312141751026037

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيمجيد سعيد محسن العابدين زين117313111851017016

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعكار الرضا عبد احمد مؤمل117314141851023088

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيخرنوب جابر ستار يحيى117315261751012066

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح مهدي صالح ريض117316111852069009

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد قاسم ليث احمد117317131851041005

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطتطبيقيخليفه سلمان كريم ورود117318261752072008

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخميس عبود حسين علي117319141851026033

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارتطبيقيمرشد تركي محمد سارة117320191852204013

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0المختلطة التوحيد ثانويةبابلتطبيقيمصحب شافي الحمزه عبد احمد117321231751204002

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيهليل حسن ياسر علي117322261851038011

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعليوي حسين رزاق موسى117323131851011046

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيابراهيم حنون حميد فاطمه117324111852065037

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيهللا عبد راضي عبد براء117325151852042005

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيطه ياسين زهير الهمام117326131851029011

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصباح رومي جواد حوراء117327141852068009

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين علي االمام اعداديةبابلتطبيقيكطران رزاق رغد زيد117328231751002048

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي مثنى اماني117329131852100004

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد االمير عبد الم فرح117330141752079036

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفتطبيقييونس خضير عباس مسلم117331251751051027

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيالحميد عبد فائق عمار البدور بدر117332121752095006

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالرضا عبد محمود الكريم عبد سجاد117333141751025020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيضميد سريح الرضا عبد زهراء117334151822049043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محسن هاشم بتول117335141822072008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي حسن محمود زهراء117336121822082008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كريم قيس احمد117337141821048009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس محمد عباس بنين117338141822093018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيالزم عوده حسن ساره117339121822112069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن هاشم رعد وفاء117340131822103075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيزاير عويد عباس سجاد117341141821018038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين جبار طارش مصطفى117342151821008143

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيظاهر جابر احمد باقر117343121821003013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعسكر سلمان محمد رقيه117344121822111004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد رؤوف نهاد سجاد117345131821025019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف غضبان محمد احمد117346141821024021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد عجيل جمال ريام117347111822082011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود شكر عماد اسراء117348131822091011
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيحمود حنون محمد ايه117349141822065009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيرشك جبار ستار حسين117350141821024056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد مجيد باسم حوراء117351141822082011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيزيدان كامل رعد فاطمه117352111822137037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية المهند ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان احمد خضر عباس117353141821211029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيكريم الزهره عبد عباس عال117354151822054086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمطر حسوني محسن علي117355121821034120

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن مهدي علي حسين117356131821029021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيزاير عويد سالم فردوس117357141822090046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيحبيب جعفر ضياء حسين117358131821011014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد جاسم ليث ريام117359141822104018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيداود نوفل ياسين هدى117360101822110113

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات لكش ثانويةديالىادبيعلي عزيز سعيد اسراء117361211822149001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحمادي جعفر محمد حسين ريهام117362121822105054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيلفته عباس احمد زهراء117363131822107051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح محمد كريم حيدر117364131821012056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم عبد جعفر محمد117365101821011033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيضيدان قاسم علي زهراء117366151822041023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيزامل عبدالواحد خربوط مقتدى117367121821009227

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم حسن فليح سجاد117368121821202106

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0الشيعي الوقف- للبنات البنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيخليفه لعيبي رائد مالك117369121822111011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد اسماعيل اياد نور117370131822070076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي محمد عبدالواحد محمد زيد117371121821044031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيموسى خلف بديع زمن117372111822112054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن سيد كامل الدين نور117373141821003142

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيحسوني موشي محمد نور117374131822099054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمحيسن سرحان ارحيمه رسول117375101821060059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود ناصر خالد رانيا117376101822105020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيداود صادق نبيل يوسف117377131821015069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيراضي زاير عباس موسى117378151821008155

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيخالطي حنون عادل محمد117379121821009184

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبينوري حبيب علي محمد117380141721018058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى محمد ياسين فاطمه117381131822084028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد اسماعيل خالد علي117382131821001062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيعاشور نعيم نبيل نور117383131822122059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد جاسم غفران117384121822087039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد عبدالرضا هشام صفا117385141822074079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعكله خلف ناظم ايالف117386141822110022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حميد حسين ساره117387141822081029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيديوان ارحيمه حازم منتظر117388131821014095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمعيذر فارس دعير الدين صدر117389121821009087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيوهيب زغير عايد مجتبى117390151821009140

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيخماس سبع عادل رفل117391131822111049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخادبيعبود مجيد حميد شيماء117392111822086030
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجبر ياسين عمار براء117393111822071021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيحسين علي رافد منار117394111822102046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود علي متعب رقيه117395111822072039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف زناد الحسين عبد كوثر117396121822098072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى جاسم عادل ايات117397141822073010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حميدي صدام طيبه117398151822053058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيجبار المحسن عبد جبار مصطفى117399141821030073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد فرحان كاظم حسين117400101821060054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيغافل كاظم تحسين علي117401131821034066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبينايف ضاحي حمود أيات117402101822097002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد علي موفق محمد117403131821017125

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيفنجان حسين ماجد زهراء117404141822115040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم جاسم محسن محمد117405131821025038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيوضاح غالم حسين االء117406131822107015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبينجم عطية خالد مهند117407101821009056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم عباس حميد غدير117408121822089054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف هاشم حسن محمد117409121721202194

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةادبيعجيل سيد جاسب حوراء117410131822115004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر كريم محمد مصطفى117411131821006104

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعكله طعمه ياسين زينب117412131822107066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم مصبح الرحمن عبد روان117413111822073026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالواحد علي عصام علي117414121821044055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحسن عبد محمد طيبه117415111822078027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيفهد صبيح ثامر سجاد117416151821011017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيزاير فيصل سعد علي117417151821020072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعناد غالب علي رقيه117418151822047038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيأحمد مزاحم ضرغام رانيا117419141822107014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيعداي ماهور طارق مؤمل117420141821018065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيصانت كاظم جاسم محمد117421151821008114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيرؤوف صباح بشار مسرة117422141822098040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد الصاحب عبد الهادي عبد هاجر117423141822222063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم حسين غالي عباس117424141821208119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيعون عبد خليبص موسى عمران117425261821162023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيظاهر داخل جاسم هبه117426101822096077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن ثامر علي محمد117427121821009186

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعبد غازي فارس مرتضى117428101821015066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيصكر عيسى االمير عبد حوراء117429121822102022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيديوان عرمش مهدي زهراء117430131822122027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبيصيوان خليف عويد احمد117431131821174001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد علي حامد علي117432131821001061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد هاشم محمد فاطمه117433131822111100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن سعدون محمد ايات117434111822109014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان بجاي محمود علي117435111821166021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيرزاق صبار عادل شهد117436111822076077
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيخلف عليوي عامر محمد117437111821011052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيحمزه رضا فالح هللا عبد117438261821030020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم باسم فاطمه117439141822102085

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبياحمد رمضان عماد محمد117440141821014022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد مهدي حسين الحوراء زينب117441151822058046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيزرزور جبر عبدالرزاق زينب117442141822072036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيكمر ملك عبدالحسين جعفر117443141821025009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيعباس طالب محمد هاجر117444101822117055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيهزبر ابراهيم محمد كوثر117445141822095074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيحمزه خلف احمد علي117446101821024062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0المختلطة الموعظة ثانويةواسطادبيجرمط سلمان داود عباس117447261821165009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد احمد علي ايمان117448131822101006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد الحسين عبد اياد عذراء117449121822089053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيمغير عدنان عمر مغير117450121821011036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي هادي جبار زهراء117451131822084012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم توفيق عامر توفيق117452131821023011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد الرزاق عبد عمر غفران117453131822091090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عبد حميد نبيل مهيمن117454131821002081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيفالح رياض ضياء علي117455131821011045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيحسين طعمه محمد علي117456111821057064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيحواس حلو الحسين عبد باقر محمد117457111821020072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيجاسم جميل محمد محسن117458261821015092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم حنون محمد غفران117459151822048091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيداخل سعيد طالب ابراهيم117460151821005003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود فاخر عباس باقر117461151821005008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيضاحي محمد فاضل زينب117462151822054056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد درجال حمودي كوثر117463131822098130

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيجاسم الحسين عبد صباح علي117464221821079021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن قاسم حازم االء117465151822055004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيخضيري خزعل سالم ازل117466141822095001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيمشتت القادر عبد احمد زينب117467141822133024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبينايف لطيف قيس ريم117468141822143015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيغالي الحميد عبد رائد شهد117469141822142012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم صادق لهيب حال117470141822076018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعليوي كريم فاضل محمد117471141821030066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ثامر مشتاق مصطفى117472131821023080

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيشلش محمد سمير علي117473131821014055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيشندي فنجان الخالق عبد دعاء117474121822112030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان غانم حسين شهد117475131822107083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الرزاق عبد محمد مصعب117476131821006107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن عدنان منير حنين117477131822080016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيحسن فليح حسن علي117478111821019012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيمفتاح حسين نعمه مريم117479121822127100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيخضير عباس طاهر محمد117480111821210083
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيشاكر هاشم فائز هاله117481121822172007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيوناس خليل سعد حسين117482121821172008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين علي حسين مرتضى117483151821020097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيسن جالب حسين االء117484151822042003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعوده منسي علي حسين117485151821001030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيكحيط صاحب توفيق حيدر117486151821001035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان جبر هادي محمد117487151821009161

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيحسين محسن مهدي سكينه117488261822252015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيعباس خضير طه هديل117489261822125015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيحسن ضاري عادل احمد117490261821200004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج حسين مهاوي سجاد117491151821002038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيجهادي حمود شاكر سجاد117492141821037150

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم نصيف محمد بيداء117493141822124018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيعلي هليل خليفه مريم117494261822112021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيامحيميد احمد شهاب محمد117495101821016048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيصالح حمد صالح مريم117496101822077036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمطير علوان حسين زهراء117497141822136033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبييوسف قاسم أحمد مرتضى117498121821009202

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيحمد خلف حسين فاتن117499101822125020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان حسن ضياء الحسن ابو117500121821002001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي علوان سعد مصطفى117501121821027018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف ضيفان معن االء117502131822111009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمزبان صالح علي بارق117503131821012029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد سلمان سعد مينا117504131822104046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيداود صالح مهدي عمر117505131821008114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيشنين جخيور علي فاطمه117506131822118129

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد ناجح سليم احمد117507131821030003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد سعيد أسماعيل حوراء117508111822136020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان هللا عبد محمود اميره117509111822073006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم كاظم جواد اسراء117510121822123003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيجبر العزيز عبد سامي حسين117511111821020017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0المختلطة المهيمن ثانويةديالىادبيسكران االمير عبد صباح أحمد117512211821239001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعكله علوان موحي تبارك117513151822042012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةكربالءادبيتومان مدلول عباس علي117514271821031128

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيلعيبي عكله كريم زهراء117515151822055036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعدون الواحد عبد صدام علي117516151821008090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحي عبد عامر ديار117517141822115025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيهاشم قاسم احسان العابدين زين117518141821024088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةكربالءادبيوالي زايد جعفر ياقوت117519271822102165

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحزيم حسن فالح زهراء117520141822074044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيهادي حسين ياسين فرح117521141822127052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح عبدالرضا كريم هدى117522141822074125

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيالكريم عبد الوهاب عبد احمد مريم117523101822104011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيزبون مشتت علي الهدى نور117524141822115086
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيحاجم علي عبد هيثم حوراء117525141822132003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيجبر عبود خالد غدير117526141822220023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين علي حسن رضا117527131821034038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيلطيف محمد اسامه هدير117528101822120077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيسمين حسن فالح تنزيل117529261822110011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبياسماعيل عباس خضير تقى117530121822099006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمنصور احمد علي يقين117531121822112120

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيناصر حمزه الخالق عبد علي117532121821003065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم محمد مروان117533121821017040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي سليم نعيم سالي117534131822075012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود شاكر ماهر حامد117535131821004023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى علي الستار عبد حسين117536131821026018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم خليل حقي رانيه117537131822107046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيوهم عواد الرحمن عبد ايه117538121822089010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيامين عباس السالم عبد ميار117539131822073128

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبياكبر كريم ناوخاص محمد117540131821003059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االهلية البيضاء الفراشة ثانويةالثانية الكرخادبيالحسن عبد علي حسام مريم117541111822122013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد جاسم ايه117542111822111007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيرجب عبدالكريم عالء احمد117543121821044008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمد ناطق رائق مروه117544111822074038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم اسماعيل محمد الرحمن عبد117545131721034039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم شاكر هاني شهد117546121822128015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محمود علي سرى117547121822230023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمثنى احميد فيصل غدير117548131822100034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن المنعم عبد نبأ117549121822105148

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيغالي عبد مزهر الحسين عبد117550151821009095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيرشم محمد ابراهيم السجاد علي117551151821015065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبياحميدي زرزور قاسم مصطفى117552151821008147

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف كريدي داود معصومه117553151822051109

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الكسائي اعداديةواسطادبيعرسان محمود ابراهيم مهدي117554261821037037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكاطع حسن فالح مريم117555141822109066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد احمد رياض نورا117556141822082045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمرزا قاسم حسين صفيه117557151822050070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حاتم احمد باقر117558141821024037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيكعود رسن عدنان هدى117559141822079120

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن فالح منذر حوراء117560141822110054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيصالح عكاب فاضل محمد117561141821013131

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل وهاب باسم احمد117562101821011001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح ابراهيم جاسم شهد117563101822106011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيغشيم حسين الدين عالء يقين117564261822110051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم محمد خالد ايه117565101822133004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم فاضل مهدي نور117566131822106060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحريمش علي الحسين عبد نبأ117567131822091109

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الوطن ثانويةاالنبارادبيهاشم داود سلمان محمد117568191821099029
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان غني عدنان هللا عبد117569121821032068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد كاظم عادل علي117570131821007035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيعليوي صبري محمد فاطمه117571131822077056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد غني عقيل هبه117572111822070090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا كرم مزهر فرج بنين117573151822044014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيمذكور كاظم علي التقي محمد117574151821010070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد رجب مزهر مؤمل117575151821002081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسى حليحل فرج حسين117576151821015031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد باجي حامد هدى117577141822073103

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيمحسن صدام محمد ياسر117578141821400144

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم جواد يحيى سجاد117579151821007078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيهبول كامل عدنان حوراء117580141822065015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيالماش ابو جليل جمعه نوال117581141822075190

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبييوسف نهاد علي تماره117582101822107009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد كاظم رياض مصطفى117583141821177151

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيحويل محسن علي احمد117584141821045002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيفنجان جعفر سعيد زهراء117585131822071047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين ناصر اسعد محمد117586131821001078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم قاسم عدنان ميثم117587121821011041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحمد عزيز احمد ضرغام117588121821034092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم باسم ضحى117589131822096019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا حمد سيد جعفر كاظم مرتضى117590131821002074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد علي عبد نبيل ايه117591131822076004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان شاكر حسنين محمد117592121821044074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيجليل محمود حاتم منار117593131822094070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيكاظم غازي علي سرور117594131822080042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحواس كاظم يوسف نور117595111822071119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان طالب سعد زينب117596111822100015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعيسى حافظ محي زينب117597111822071065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيالكريم عبد سلمان داود سجاد117598111821180062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيضاحي سلمان عبد همام117599111821021158

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحديد ناصر خالد مريم117600111822078030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدالمجيد احمد محمد مصطفى117601121821044100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجنزين سعدون مجيد سعدون117602151821005046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد سلمان سعيد علي117603151821007117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفاضل محمود شاكر زينب117604151822050052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد سوادي علي زهراء117605151822055035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حمزه عامر ابراهيم117606141821012001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر خلف نافع بسمه117607141822136015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبون ضمد رحيم الحسين نور117608151821001147

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي حافظ اصالة117609131822098005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيشكوري حسين فاضل زينب117610141822191030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيالياس جمعه رسام فاطمه117611141822120021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيسعيد حسن ابراهيم زهراء117612141822090023
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيحسين توفيق حسام مريم117613101822117046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبياالمير عبد محمود ضياء هللا عبد117614101821005031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحذيه عمار نعيمه زهراء117615141822075091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيكريم احمد فراس تبارك117616261822110010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان غالي عصام زينب117617121822098051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للنازحين للبنين الرصافي ثانويةاالنبارادبيسعود هللا عبد صالح حاتم117618191821108006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةادبيجوده اليذ علي نرجس117619131822281036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان عباس علوان ديار117620121822102027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم رزاق الرؤوف عبد سجى117621121822112072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن فاضل حسن عمر117622121821008025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس هادي عامر حيدر117623131821023024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي جبير احمد سجاد117624131821003026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد فيصل حسن زهراء117625131822093045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيسوادي احمد رعد فاطمه117626111822071091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي مصلح حسين عفاف117627111822101038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيسلمان الهادي عبد سلمان منى117628111822137041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيالهادي عبد الرزاق عبد علي مريمان117629111822094072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهبر مرشد عواد حسين117630151821018027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيحاجم مجيد حيدر نبأ117631141822111054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبياحمد عزيز الكريم عبد منتظر117632141821008117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمود حياوي شلش محمد117633261821013126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيأمين محمد صالح شوان فاطمه117634141822106034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين عسل علي حسين117635141821061045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيجياد حميد باسل تبارك117636141822111006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحسين منصور مهدي فاطمه117637261822092018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حسن كمال تبارك117638121822105035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد حسن فالح نورهان117639131822097051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0الخارجياتميسانادبيجلوب عبد نجم رسل117640281822401017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيلطيف حسين علي محمد117641121821023030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيصالح رشيد حميد رقيه117642111822067017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيميشان سلمان موفق محمد117643131821006089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس صبري خضير مريم117644121822105138

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيشيال محبس رياض الهدى نور117645131822094072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين هاني عزيز طيبه117646131822080050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيكشاش محمد جاسم زينب117647131822097027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم حميد واثق تبارك117648111822099009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد جواد شجاع نور117649111822070082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيسابط جويد كامل مرتضى117650151821015105

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس حسن محمد احمد محمد117651141821178008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيخليفه مجيد حسين مجيد117652141821037254

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجعفر جاسم محمد براق117653151822050017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم رياض اماني117654141822075018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم مطشر عباس هديل117655141822070116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عطيه عالوي الدين نور117656141821028131
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح حسن حيدر مريم117657141822106041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيفندي محسن مبارك كرار117658141821400088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد محمود الجبار عبد شهد117659141822099053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمنشد مالك علي يوسف117660141821037346

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عبد علي اسراء117661141822124004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيموزان كريم حميد احمد117662141821036003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبيخلف عاشور ثائر مريم117663101822222021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيحمدان رشيد طارق جنيد117664101821033010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان عباس محمود هاله117665101822098027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيمفتن كاظم جواد ولدان117666131822070087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم حسن محمد ضحى117667121822091026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيجوهر مهدي اسعد يسر117668131822097054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان مهدي حيدر صادق117669101821203035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيبربير نعومي محمد المهيمن عبد117670131821006061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيهاشم نبيل عمر زينب117671121822093019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس حميد جاسم نور117672131822104049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحياوي خليل رعد علي117673131821001064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيحسين زاير جليل تبارك117674111822081012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم يونس محمد احمد117675121821206003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيزعيل عبود محمد ايات117676131822107020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمناحي حيال جميل علي117677141721037184

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد كريم حيدر حسين117678111821027022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيفنجان رمضان فاضل عباس117679111821027054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي صالح محمد ايه117680151822040014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان داود اسعد مهدي117681151821013091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالنبي عبد الواحد عبد فالح احمد117682151821007008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيجوهر محسن علي عبد سجاد117683151821018049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيجواد محمد زكي نرمين117684151822054109

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيعيه جواد هاشم سالم117685141821019046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحادل سعيد سلمان منتظر117686141821019150

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيل الزم صالح مهند117687151821009188

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس انور حسن زينه117688141822111030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد صالح مجيد هللا عبد117689141821027038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع جخم نعيم حسن117690141821028029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد االمير عبد سامي منى117691101822093006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيالمي حيدر الحسن عبد اسيل117692131822098004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيصحن علي باسم الهدى نور117693141822134055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبياخليف عكار سالم حسين117694141821205036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعبدهللا جمال تحسين فاطمه117695141822095068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحسن صبار الكريم عبد سيف117696101821011012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي حسن سلطان رسل117697101822076013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد محمد جاسم مريم117698141822081041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم صالح عقيل دعاء117699121822106013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيشيخلي سرتيب احمد آيه117700131822076001

2889 من 2675 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيسهيل حميد ليث حميد117701131821006029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيمدحت احمد بالل غفران117702131822086050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرخادبيرديني علي جاسم مصطفى117703111821200194

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيحسين محيسن محمد احمد117704211821028004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسن جبار كوثر117705111822065066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيمصطفى الجبار عبد القادر عبد شمس117706111822073039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيجدوع عاشور خالد مالك117707111822069029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيبهير لعيبي عبدالحسن أمير117708121821032019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجليل رضا جليل اسراء117709111822112009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عراك محمود زينب117710111822079034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد صباح رائد دينا117711111822071039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان الرضا عبد سامي ضحى117712111822071078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعبود حمزة صالح مصطفى117713111821021151

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمدان هللا عبد محمد كرار117714151821004065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحزام جبار ستار محمد117715151821009150

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيلملوم نعيم عالء زهراء117716151822048050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيدلي يزل عبد باقر117717151821005009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيشيران حسن ضياء ايه117718141822075035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حمزه حربي حمزه117719141821018030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيكاظم صدام مطر حوراء117720151822045027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيساجت صبر خلف احمد117721141821024008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمشتت حمد علي مريم117722131822098137

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0المختلطة المجاهد ثانويةالدين صالحادبيابراهيم سلمان فاضل مصطفى117723181821100013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد كريم عادل شهد117724141822074073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيصابط كاظم سمير زينه117725141822093046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم ابراهيم خالد فاطمه117726131822098124

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبينعمة شبل علي زينب117727141822115049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم هادي حسين زهراء117728141822090024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم بكر محمد بكر117729141821201037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيخليل سعيد احمد سليمان117730101821005024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد كاظم فائز رسول117731121821034072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد ماجد رفل117732121822106019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيالهادي عبد عباس خضير حسين117733131821019011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيسعدون العباس عبد كمال مصطفى117734131821031029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبياالمير عبد طارق زياد علي117735131821015037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبينايف اسماعيل محمد اسماعيل117736121821028002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبييوسف الرزاق عبد وهيب زهراء117737131822105020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس غازي فائز زهراء117738131822129009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبينعيم حمزه اياد هدى117739131822084038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيعويد جواد محمد الدين تاج117740131821023010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبينعمه عبد حسين محمد117741131821003054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيعمران عيسى وسام نور117742131822078051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين حسين فاضل علي117743131821002046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي محمد رعد االء117744131822112004
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيعنان خلف علي هديل117745111822105073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيذياب عبيد رجب تبارك117746111822109022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبياحمد كامل طالب العابدين زين117747111821031011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيهادي سامي محمد أمنه117748111822084001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيخلف محمد شاكر زينب117749111822065038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيفاضل عباس حسن محمد117750111821028052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيالواحد عبد حميد ضياء ايالف117751121822127016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيمريوش صبري سمير آيه117752111822079002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمادي غني موفق حوراء117753151822040030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمحسن علي موسى هدى117754151822045131

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيشويع احول سالم سجاد117755151821009073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمشجل حسين عادل محمد117756151821007179

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيراضي حلبوص واثق حسن117757111821003006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد الواحد عبد ساهر فدك117758151822041045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيداخل الساده عبد كامل العابدين زين117759141821024089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان زامل الرحيم عبد احمد117760141821009004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح فريد سجى117761151822049065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيمزعل صادق نبيل ذوالفقار117762141821005030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان كريم قابيل يونس117763141821004064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيارداعة راهي جالل علي117764141821012047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمزيهر شاهين قاسم عالء117765141821037193

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشرهان عنايه الزهره عبد عباس117766141821008053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين ثجيل قاسم زهراء117767141822191026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد كاطع محمد فاطمه117768141822066036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيعبطان حسين علي وسن117769141822083031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد محمد جبار هللا عبد117770141821024125

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد سعيد احمد نبأ117771101822094026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيسباهي هادي الرحمن عبد فاطمه117772141822093064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيملفوث جخيم خالد زهراء117773141822101015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي خزعل علي حسين117774131821012050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبياحمد محمد مجيد ورده117775101822101062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيجساب مغيثي كريم هاجر117776101822109108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيطه حميد احسان وسام117777101821015074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان علوان جاسم حسين117778101821016015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيداخل شنيف قاسم ايوب117779121821034025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيحسين محمد عباس حسين محمد دانيه117780101722117007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيداغر غانم سهم زينب117781131822093056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيسرحان حسين فاضل علي117782231821027030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمعتوق مهدي علي الحسن ابو117783131821012002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن الكريم عبد مروان ايه117784131822073017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد محمد مالك احمد117785131821003007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح عبود عزيز هللا عبد117786131821038023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم نبأ117787131822091107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي االمير عبد علي ضرغام117788121821003044
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجالب أحمود أحمد حيدر117789121821034064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيمصلح صبار مالك وسام117790101721205096

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخادبيجمعان شكر سعد نهى117791121822101017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود اسماعيل ابراهيم اسماعيل117792121821017010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم عبدالحسين عباس نسيم117793121821009240

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيمفتن سبهان حسن فاطمه117794131822118126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد علي محمد مريم117795131822116046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبينده بهار فيصل نور117796131822118166

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن محمد حسين الرضا عبد117797131821045066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين محمد عمر117798111821021115

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيشايع ضمد الكريم عبد زهراء117799131822094032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسون سالم داود فاتن117800131822101059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن علي حسين اوس117801131821042010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيباقر اسماعيل الكريم عبد كروان117802111822077016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيخضير كاظم سعيد عاليه117803111822136071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيخضير ذياب جمال معتصم117804111821051039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعناية عمران عالء تبارك117805131822107033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي عبد حمد بيداء117806121822035003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيراهي صباح حامد حسين117807121821172007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد طه سعد امامه117808111822111003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيشعالن اسماعيل صادق مريم117809111822083040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد صالح مهدي طيبه117810151822047079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيخليف حميد عاصم علي117811111821007058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمادي كاظم جواد مصطفى117812151821002097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي محمد جبار عذراء117813151822047080

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم كاظم ناجي عمر117814151821004052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الحسين عبد علي موسى117815151821009189

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيفاضل هللا عبد سامي ابراهيم117816141821024002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمطر جاسم حاتم مصطفى117817121821044093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيخزيم عبد علي حسين117818151821009040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبياسماعيل غضبان اكرم كرار117819151821015088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر حسين عبد محمد117820151821007183

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجمعه قاسم محمد زينب117821151822049061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغضيب عاصي مهدي مصطفى117822151821007202

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيسكران جاسم حميد منى117823151822053073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيسلطان عذاب احمد حسام117824261821024011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيحسن هللا عبد علي حوراء117825261822073002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبياخضير الحسين عبد شاكر غفران117826141822121021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد العب ضياء رغد117827141822070030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبياالمير عبد الستار عبد عباس مصطفى117828141821037306

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبييوسف جبر حسين زينب117829141822110092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن سلمان الزهره عبد زينب117830141822140034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيعويد علي قاسم زهراء117831141822092018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيبراخاص هللا سعد مبعد زينب117832141822092021
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحنبص علي خلف رقيه117833141822115032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب عيال حسين هدى117834141822092048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيشخيتر هللا عبد عالوي العابدين زين117835141821012029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد حسن محمد هيثم117836141821208234

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيصفوك شدهان محمد دنيا117837141822066009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن مهدي قيصر الهدى نور117838141822072084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيالوهاب عبد جاسم حازم محمد117839141821030058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيشخير موسى الساده عبد زهراء117840141822083011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين مسير أسعد حسن117841141821050002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلطان محمد نصر مريم117842141822095078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيداخل نعمة فالح نور117843141822068055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيفالح جاسم محمد اسراء117844141822088005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيلطيف ستار محمد زينب117845101822111013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الفضيلة ثانويةاالولى الكرخادبيحمودي جعفر عالء زهراء117846101822084011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود حكمت سعد محمد117847101821029036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس نور هاشم زهراء117848141822115044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيطاهر رمضان محمد منال117849101822133057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعلي مدب فرحان رجاء117850101822113011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي خضر مؤيد تقى117851131822071023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيسلطان حاجم سعد سجاد117852101821005019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيخضر حسين علي صفا117853101822221031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيغني نوري باسم مصطفى117854121821032116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محي رعد عمر117855131821034081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيجياد تركي سمرمد سفانه117856131822071073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير عاصم مضر هيثم117857131821031032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيفاضل غالم مثنى ساره117858121822105086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيرحيم جبار مؤيد تبارك117859121822095012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد جبار احمد ساره117860121822112068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيضاري العزيز عبد مؤيد زينة117861111722133028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحمودي علي حسن حمودي117862121821003027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيرسن حسن قاسم علي117863121821034116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حبيب عباس جعفر117864131821002013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد عبد محمد وفاء117865131822101090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد ياسين رعد شكران117866131822101046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير سعد مريم117867131822103060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم خضير مهند سيف117868131821002030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمخلف حمد ثامر طيبه117869111822070048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيلطيف خالد ثامر نور117870111822112128

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان خليفه عدنان هديل117871111822071123

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيحميد هادي حسن آيه117872111822087001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحمد احمد عماد سجى117873121822103026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيياسين خضير سعد تبارك117874111822073012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيرضا مناف عبد حسن كريمه117875111822112105

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد اسماعيل قصي اسماعيل117876111821033013
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود اسماعيل امجد احمد117877141721004003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين نوري عيسى مروه117878121822125084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيحمد حسن هللا عبد ايمن117879111821207015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد جميل وليد مصطفى117880121721023030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيناصر سلمان عادل سجاد117881111821028022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيخليل خميس جاسم ايه117882121822127018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيلفته علي عبد مهدي فاطمه117883111822063026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيكزار سالم الجبار عبد المصطفى117884111821180026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيحسن محمد هاشم نبأ117885111822138021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسوادي رسن صادق الهدى نور117886151822058082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعبود محمد فاضل رضاب117887111822079019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد غثيث سعيد كرار117888151821010065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد الناصر عبد جمال فاطمه117889151822046055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم الفتاح عبد سعد الرحمن عبد117890141821037182

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس يونس عباس حوراء117891151822051027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد محمود شاكر انفال117892141822075022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيرشك عباس جمعه تبارك117893141822134010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي عاشور ناجي مصطفى117894141821028121

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم عويد هادي زهراء117895141822088032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا جار علي حسين هدى117896141822075208

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيشالكه عاشور عمار شمس117897141822106023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعاصي علي محمد زينب117898141822072041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا جار حسون سالم مينه117899141822099066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي فاضل محمد فاطمه117900141822095073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد سعدون رعد شهالء117901141822115059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبينكوان راشد ماجد استبرق117902141822081008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمزعل االمير عبد سامي شذى117903141822110110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم فلحي حسن احمد117904141821026002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيأنعيس شالكه محمد العابدين زين117905141821400050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيعفريت جداع حمدان زهراء117906141822099037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيرحيم علي مهدي مينا117907141822101038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود فؤاد احمد ليث117908101821005048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيعليوي ابو الرضا عبد قائد شفاء117909101822133037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم يحيى فؤاد زينب117910131822071059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيطراد عبيد صباح محمد117911191821101024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد شهاب محمد حسين117912131821030025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج محسن فؤاد محمد117913131821012134

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبينهار سلمان كاظم علي117914121821003068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن فالح سمير امير117915121821025017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيصباح ندا كامل استبرق117916131822091008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعجه حسن صبيح مصطفى117917141721036069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيابراهيم حمد مصطفى عمر117918121821044062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيامين عبدالستار ثائر كرم117919121821044066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر الرزاق عبد خالد علي117920131821042054
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيياسين احمد عدي قمر117921131822104043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيالحافظ عبد حكمت علي دعاء117922131822073039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةادبيحمودي خالد عقيد مريم117923131822124007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم الرحمن عبد كاظم رغد117924111822104025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيهللا ماشاء شاكر بشير نريمان117925111822077022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل ذيبان نبيل فاروق117926111821166024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرخادبيعباس اسعد عامر معاذ117927111821029119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد صيهود يوسف نور117928111822076135

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيمريس حرير حبيب زينب117929131722091066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجعفر علي محمد كاظم حوراء117930111822112040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعلي كاظم خالد نور117931111822109109

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحسين جبار مظفر مريم117932111822072086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيداود نجاح عماد المجيد عبد117933311821008020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعكاب عاصي سعد مريم117934121822087048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمالح شياع حسين فاطمة117935151822044079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعودة جواد عباس مصطفى117936151821013079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس حمزه صباح زهراء117937151822054042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعليوي كاظم علي نور117938261822091049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيراشد جميل سالم هبه117939261822091054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبينجم حمود سرحان شهد117940151822058060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيوداعه مجر زاير منعم زينب117941141822135024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيخاوي بديوي جبار بالل117942141821003018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس نجم حميد طيبه117943151822040086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيالرضا عبد علي جبار زهراء117944141822109024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعزيز محمد حيدر سجاد117945141821037146

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد كريم نعمه اسماء117946141822070004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد سليمان دلير نور117947141822070106

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيخضير ياسين محمد نورس117948141822093084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيجمعه مزهر حذيفة بارق117949141821200024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي كاظم ياسر موج117950141822133055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيشالكه نشمي نبيل نور117951141822133065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم باهر عبدهللا117952141821025023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم لطيف عامر شهد117953141822109043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علي الدين صالح نادية117954141822107042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيجواد علي حسن حوراء117955141822222073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين حامد كرار117956141821013114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيعبد ياسين حسن نقاء117957101822089032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي سلمان داود مروه117958141822100081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كريم محسن سماء117959141822144030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن هاشم الكريم عبد حسين117960131821017034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد عدنان رشيد زهراء117961101822106007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيشالل احمد خالد بارق117962101821027021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيجالب حسين جليل اميرة117963101822125001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيساهي علوان احمد نبا117964101822114025

2889 من 2681 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيطخيخ كاظم قاسم جعفر117965101821004005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيحسون هاشم محمد زهره117966101822117022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبياللطيف عبد سمير فراس ابتهال117967121822087001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعلي محسن الستار عبد امنه117968121822092004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيجريو علي كريم زهراء117969131822071053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن الكريم عبد محمد انور117970131821012026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان يوسف حسين أماني117971131822283007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم نصيف غسان مصطفى117972131821001095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن ابراهيم محسن تبارك117973121822103007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيداود هادي سلمان سحر117974121822105091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجميل اللطيف عبد بكر ابرار117975131822091006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم رحيم خالد هللا عبد117976111821157015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل قاسم محمد رشا117977131822086023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد حميد قصي مريم117978131822073123

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد الرحمن عبد عدنان لطيفه117979131822079047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبياحمد ذياب وليد مصطفى117980111821210108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم جواد محمد غفران117981131822107102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيرحيمه خزعل باسم شروق117982131822122039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيميرزا الجبار عبد اياد زهراء117983131822097021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد مرزا عامر مريم117984111822075044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرخادبيحمودي علي اسعد علي117985111821200108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد علي مهند ايه117986131722101018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهليل طعمه هادي حسين117987151821018031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيبادي غالي حسين سجى117988121822100018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيشخير حمود قاسم محمد117989111821009091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزغير الحسين عبد ابراهيم علي117990151821010054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فليح صباح نور117991151821007221

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيخريبط جلوب رياض سجاد117992151821005038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيضميد سريح النبي عبد باقر117993151821007016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيفريح كاظم جامل علي117994151821015068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعيدان حسين اياد ساره117995261722102032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي محمد حسين شيماء117996151822055056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين علي سعد زهراء117997151822054041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االمين طه اعداديةواسطادبيفرحان عنيد حسين سيف117998261821026032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود هاشم خالد غدير117999151822054087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيعلي جبر فرحان رفل118000261822079018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العراق وحدة ثانويةواسطادبيمحمد عبود الرزاق عبد نور118001261822125014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبياحمد قدوري سالم امين118002111821022010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان جابر شويل علي118003121821170022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود أشكير ياسين سيف118004111821054024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيحسون علي حسين زينب118005111822078018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطر جمعه محمد غدير118006151822054088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيصعب علي حسين زيد118007211821206011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيخضير جاسم سعد نور118008211822160024
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيحياوي حسن صالح مصطفى118009261821041037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر حامد مجيد عذراء118010151822046050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيمه علي حازم فاطمه118011151822046056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيخشن محسن الرزاق عبد سيف118012111821009043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيزغير جبار عامر محمد118013151821017095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحاتم جبار الستار عبد محمد118014151821001111

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد صالح حسن علي118015151821018066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم كاظم محمد راجين118016151822044031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيحمود علي احسان ساره118017261822073007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبياحبش عباس كريم مريم118018151822040108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كامل محمد علي118019141821037222

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد شاكر هيثم سجى118020141822106021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف هالل عامر محمد118021141821201217

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيعباس محمد جاسم رواء118022141822097014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيحنش محمد الدين جمال ورود118023141822127073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيياس احمد شهاب حيدر118024181821001017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد احمد عقيل مسلم118025141821018081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبينعيمه عبيد جليل علي118026141821003087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيكاطع هللا جار سلمان علي118027141821037212

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل صدام علي زهراء118028141822110083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيخلف توفيق محمد زينب118029291822057063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبياعلي كايد هاشم ورود118030141822073109

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيعبود صبري محمد يوسف118031141821025056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيحواس الحسن عبد علي وردة118032141822099076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيزغير فواز فاضل سعد118033141821205073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيساجت مطر قاسم عروبه118034141822075150

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيمخلف مجيد حميد الدين عز118035101821016035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيالوهاب عبد اسعد الرحمن عبد زينه118036101822099023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرشاد ثانويةاالنبارادبيمحمود اسماعيل سعدون محمود118037191821050015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب احمد سالم روان118038141822084006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيحسيب كامط جمعه حوراء118039141822140012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد شاكر محمود كرار118040141821024188

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي عمار مريم118041131822070067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحبيب علي حسن الهادي عبد118042131821012087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيبنيان صادق الزهرة عبد علي118043131821012098

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي امام سلمان كامران حنان118044131822071024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعبيد هادي علي الهدى نور118045261822126099

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخادبيعباس زغير علي بتول118046101822125003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيصبيح عبد وليد طيف118047261822111037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيحمدان ابراهيم هالل محمد118048101821032041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيصالح كامل سعد هيفاء118049101822110115

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلي مهدي ياس سرى118050101822116021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعيثان عباس سالم أبوذر118051121821032004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبيزريجان كليب حسين هللا عبد118052231821011063
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيويس هيدي خالد الوليد118053231821045003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيعلوان هللا عبد عباس مصطفى118054231821026026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد الجليل عبد مأمون الرحمن عبد118055191821019028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم نصيف حسام هاله118056131822097052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد علي محمد مصطفى118057101821009053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر نعمه الرحيم عبد غسق118058121822089055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد عوده بلقيس118059121822098015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي رحمه احمد الرحمن عبد118060121821003049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيزياد وناس محمد سجاد118061121821009081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محمود شاكر ياسر118062131821006114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيحنين عباس ياسر علي118063131821006070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي عبد فاضل فاروق طيبه118064131822102019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيشلش الرضا عبد حيدر حامد118065131821045024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد صالح ناجي محمد118066131821174015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد كاظم سعد هللا ضيف118067131821042041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عبد فاضل حسين118068131821012052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي كامل ربيع علي118069131821008093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح عدنان عدي علي118070131821042059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم فاضل زهير زهراء118071131822105017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيجسام محمد سليم والء118072111822118017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس فاضل عباس ايه118073121822095006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيوادي موسى عباس ظفار118074111822108065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان محمد عادل الزهراء فاطمه118075111822076091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيحسين عبد حسين علي ابرار118076111822114001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةالثانية الكرخادبيعلي عباس سعد مهند118077111821164011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيمزبان صدام جاسم احمد118078111821034005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبينايف كاظم مهدي نيران118079111822129018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد سعد ثائر حسن118080121821044016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيكاطع صدام فايق حسين118081111821020021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد محسن علي احمد118082151821017003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين اسماعيل كمال زينه118083151822050056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيإرحيمه الحسين عبد محمد حوراء118084151822049028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيذويه برزان كاظم رياض118085261821017030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيهايس اللطيف عبد وليد الدين نور118086151821015120

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيصخي غضبان فيصل زينب118087151822048067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعنفوص حمد كاظم عبدالرحمن118088141821013076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين مخمور ثانويةنينوىادبيعلي ابراهيم ميسر ابراهيم118089171821099009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد هللا عبد قاطع زهراء118090141822067046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيبريدي محمد عقيل فاطمة118091141822074093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيوداعه مجر زاير فاضل ساره118092141822135025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيبوش شريف خالد زهراء118093131822098057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيالحسن عبد احمد محمد اريام118094261822111003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمد جاسم مهدي عال118095141822222040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان داود زاهر نور118096131822098157
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيعباس كريم عامر علي118097181821129016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيغركان جابر جواد محمد118098221821376121

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد كاظم ماجد بنين118099141822065011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيمنخي عبدهللا زياد سالي118100141822074064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي لفته حامد فاطمه118101131822098123

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن مكلف نوري زينب118102141822115053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس طاهر محمد تقوى118103141822144006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم محمد هللا عطا ياسمين118104141822075213

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيسالم محسن رعد ايات118105141822079013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيياسين جبار فرج جعفر118106141821037057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد هالل علي منتظر118107141821029092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيزاير عطية نصار االء118108141822076002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيعبيد عبد احمد ابابيل118109101822109001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعطية مجبل سامي مصطفى118110101821060140

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيصالح فرهان سامي علي118111191821011032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيحميد ياسين موسى مرتجى118112241821031033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد مريوش يوسف زهراء118113141822084007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم عبدالحسين عالوي حسن118114141821177031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيالمي جوده صباح فاطمه118115141822093063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيداود عبد حسين امنه118116141822077007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان عناد نجم صالح118117101821009018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيالعزيز عبد حسن صدام سميه118118101822116022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيعودة خضير رحيم مأمون118119101821011030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيمحمد جاسم رحيم نور118120261822111053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبياسماعيل منصور جاسم محمد118121131821021027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياسهيم الجبار عبد ستار النا118122131822073116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيجديع عبد ناجي جمعة118123191821101007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد رشيد الرحمن عبد حسام118124131721033007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االخالص ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان داود لطيف ورقاء118125121822099079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمالي كاظم فريد سجاد118126121821034086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيامين محمد عماد احمد118127131821006009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين مطر محمد حوراء118128121822090016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيمحروس خيري صالح نور118129131822079064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيرسول علي محمد نوري مريم118130131822119034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان ناجي سعدون شمس118131131822077043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة القدس ثانويةالثانية الكرخادبيعلي خليل حسين محمد118132111821168015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيالرضا عبد مطر المنعم عبد ضحى118133111822073046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيجبر كريم جبار عبير118134111822112087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد جبار الستار عبد هللا عبد118135121721027021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم كريم حسين هللا عبد118136151821017054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيسلمان داود جمعة احمد118137211821008003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيزماخ عباس فاضل عمار118138141721038134

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيفارس احمد نصر زيد118139111821034023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةالثانية الكرخادبيمجبل منصور محسن زينب118140111822063017
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيذياب محمود احمد محمود118141211821067023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيطعيس عبد هللا عبد معالي118142111822072087

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان حسون علي حيدر118143111821053056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخلف قاسم مثنى فائزه118144151822042054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج كاظم ضياء منتظر118145151821017111

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم السادة عبد صباح شهد118146121822090028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيموزان حسين رحيم مرتضى118147151821003104

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجابر عباس جابر سجاد118148151821017039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيعريبي سلمان جاسم حسين118149151821075041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيخنجر مهاوي شنيشل نهى118150151822051117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيبصعون عبيد علي مريم118151261822072026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الدجيل اعداديةالدين صالحادبيحسين علي انور جنات118152181822236011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيفدعم مجيد وليد انس118153191821311004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر جوده رزاق رفل118154141822136027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيحمدان شمخي محمد حنين118155141822115017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم شنون الحسين عبد رضا118156141821037138

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيجمعه قدوري فاضل علي118157141821200118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد عدنان وسام أمير118158141821059001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيكناص ناجي محمود علي118159141821004043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيفاضل سلمان الكريم عبد زمن118160141822075077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن محمد كاظم حوراء118161141822124025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعواجه مجيد الستار عبد تبارك118162141822127014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح محمد السالم عبد مصطفى118163141821027086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيدكش حسين جمال حوراء118164141822093021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيدرويش موسى رائد نور118165141822106046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ثجيل قاسم خديجه118166141822066008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي الهادي عبد بالل طيبه118167141822115061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمشخول كاطع عمار مؤمل118168141821013118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد هللا عبد داود اسماعيل118169141821151003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيحسين محمود احمد سعد118170101821150013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سلمان الكريم عبد هبه118171141822144055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنبارادبياحمد المجيد عبد القادر عبد حمد118172191821337244

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبياحمد جواد حسين محمد ايسر118173101821052004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيهليل عباس حسن آيات118174261822135002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيصالح مهدي محمد علياء118175261822135012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيسوادي صدام علي حسن118176101821033012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيشنون حمزه عباس دينا118177141822077021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيكاظم الواحد عبد حافظ حسين118178231821198011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيشنشول يوسف يعقوب تبارك118179131822071022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة البواسل ثانويةبابلادبيشياع تومان عادل خلدون118180231821174009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الفالح ثانويةبابلادبيجاسم علي حسين مصطفى118181231821198045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيعلي عبيد الحسين عبد وسام118182261821203086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيشكر بدر سالم منتظر118183131821034124

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيشويع عبد حسين زهراء118184121822105059
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم احمد ماهر هبه118185121822096032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيكريم يوسف محمد دينا118186121822102029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةادبيثاني ناصر علي زهراء118187131722094027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى حسين فالح سرى118188131722106028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدهللا نجم صباح حسن118189121821025029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد شهاب الدين سعد ساره118190131822073068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعواد فرج فراس يوسف118191131821001101

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن امين احسان احمد118192121821006002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم سعدون عباس زيدون118193121821009071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيأنعيمه سلمان محمد مقتدى118194121821003101

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد صاحب لؤي جعفر118195131821258005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةادبيغانم سالم ظافر حسن118196131821257019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيرضا محمد كاظم مؤيد طيبه118197131822091086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيبدر ابراهيم عباس يقين118198131822118181

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيزغير حسن علي حوراء118199131822107038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح مختاض نعيم محمد118200131821174016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المسائية الهدى ثانويةاالولى الكرخادبياسماعيل صبحي الدين عالء منى118201101722224029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف شوحان كريم مصطفى118202131821045107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحطاب كاظم سالم بارق118203111821021031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيغاوي محمد رمزي ريهام118204131822111055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيعجيل يوشه رعد مؤمل118205131821013036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيخضير الكريم عبد عمار الحسن118206131821030013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيموسى صادق عماد هاجر118207111822112135

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي حقي ثائر حوراء118208111822109028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيسكران حسين رعد محمد118209211821008056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيذياب خليفه جبار عمار118210121821035012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيمنشد محمد الخالق عبد فاطمه118211141722110061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيشيحان اسماعيل علي اركان118212111821207008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم كريم محمد مرتضى118213111821207075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيسنيد خلف زيدان زهراء118214111822075025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيرجا فنجان سعد سجى118215111822082020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات اليرموك ثانويةديالىادبيعباس عدنان مؤيد غاده118216211822125026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحمزه علوان جاسم ُمهج118217261822083057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيماجود سلمان حامد احمد118218151821020002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمد كريم عالوي حسين118219211821062014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيمفتن مكلف محمد مجتبى118220151821020089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين فاضل عباس حيدر118221121821032047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيظاهر نوار مشعان العزيز عبد118222151821017051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبد الواحد عبد محمد منتظر118223151821008154

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن سعيد علي نرجس118224151822048110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود نجم احمد تبارك118225151822058016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي خلف محسن امنه118226151822049012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحادبيعبيد مزحم كرار علي118227181821352076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيجميل حاتم محمد طيبه118228141822102080
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيربيع كطيف محمود زهراء118229261822111025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبيل حسن فالح زهراء118230151822053036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيمطر خضير جبار نور118231231822128065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبياسعد فاضل خالد كرم118232131821001075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم غازي عدي ضحى118233111822104039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيغضبان رحيم مؤيد بنين118234101822133007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة657.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد ستار عبدالجبار زينب118235131842116022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة642.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعساف ابراهيم فاضل احمد118236181841141004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة632.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن كاظم جواد محمد118237131841010107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة631.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد احمد محمد ايات118238121842102011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة621.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيزناد جميل سعيد مرتضى118239151841004058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة610.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن مجيد دري محمود118240131841010117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخاحيائيشريف محمد سعد الهدى نور118241101842116042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة605.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم السجاد عبد محمد ضحى118242121842112102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة604.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيبجاي جبار بارق ابتهال118243151842048001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهيدي صالح علي مصطفى118244101841026239

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحساني الحسين عبد اسماعيل رسل118245151842051024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلفته كاظم جواد علي118246141841036015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة496.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد صباح كرار عضون118247121842102059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة491.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمسلم داخل فاضل محمد118248121841026116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيباقر هادي محمد هادي118249131841005056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيقاسم عبدالكريم الستار عبد هدى118250151842047160

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالكريم عبد يوسف نديم نور118251141842095060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسين عزيز ميثم مالك118252121842092058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد جاسم علي زينب118253121842090022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيفنجان سلمان ماجد محمد118254151841013051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0الخضراء-المتميزين ثانويةاالولى الكرخاحيائيصادق الرسول عبد حيدر حسين118255101841002023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرسن حميد مجيد عذراء118256131842084006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالسادة عبد صبري كريم زهراء118257141842086088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس مصطفى علي احمد118258141841047010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيجمعه علي جليل فاطمة118259101842123033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعنبر حسين الجبار عبد زينب118260111842104025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالم عدنان حسن عبير118261101842091065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمفرح محمود محمد راويه118262111842108019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعباس مرهيج عليوي سجاد118263261841202020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخلخال علي محمود دعاء118264131842126015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرسن زبون علي زينب118265151842046088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعبدالعظيم محمدسعيد عالء نبأ118266131842096031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبار حسن فؤاد سارة118267151842080069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيمعيبد حاوي احمد بلسم118268111842105012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيالمطلب عبد الدين نور احمد فاطمه118269121842131008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيعناد هاشم شاكر زهراء118270101842139016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيقاسم حسن بهجت هللا عبد118271121841025047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحسن خليل سعد زينب118272121842114022
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد محسن محمد رفاه118273151842046046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد سالم كاظم118274141841036023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيورثه جمعه علي رشا118275151842055032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيجاسم محمد جاسم فاطمة118276121842231100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد حمود شاكر مريم118277131842111062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات قزانية ثانويةديالىاحيائيتاغي كامل عبد مروه118278211842104028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصويعد سلمان حسن منتظر118279141841029060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيفليح حميدان سالم ضحى118280101842107025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا سعد محمد هادي حسن شهد118281101842137053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي موسى علوان فاطمه118282151842044114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.1المنصور-  المتميزات ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود ستار جبار علياء118283101842078096

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرشك حربي قيس ياسر118284151841007157

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحنظل راهي صالح سجى118285131842106019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيضاحي عاشور عدنان سجى118286111842121031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيناصر صالح محمد المجيد عبد نور118287141842086220

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخاحيائيعطية حمد عليوي دالل118288101842113020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرحيم علي حسن نورهان118289131842111075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكامل هللا عبد صالح ياسين118290121841031183

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن مرعي محمد هبه118291101842076051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات النضال ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جاسم وليد سجى118292101842102028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكاظم نعمه هاشم رقيه118293151842047052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعوده راضي محمد زهراء118294151842051055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن سعد عبدالرحيم مصطفى118295131841034053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمد حسين علي عليه118296101842221051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0المتميزات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعباس محمد رافع رحاب118297131842108077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد مزبان سامي غدير118298131842093077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالجبار طالل عبدالناصر مريم118299131842117152

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيزبون علوان حسين عالء118300131841010074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد جمعه طالب محمد118301121841031149

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعوده حسين عامر فردوس118302101842108043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةاحيائينظر كاظم فؤاد غفران118303131842078031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضر حميد محمد ليلى118304111842064049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيالكريم عبد عدنان الكريم عبد ايه118305101842077009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائياحمد شهاب سعيد حنين118306101842095021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد عامر علي عائشة118307141842107036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالرزاق عبد جاسم قيس فاطمة118308141842134082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان حسين عالء هبه118309111842101049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمصطفى الواحد عبد جعفر تبارك118310151842044022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرخاحيائيقاسم ناظم الدين عالء فاطمه118311101842137071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيمردان امين صالح هاجر118312111842071075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي رؤوف الرزاق عبد طيبه118313121842105102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمتعب جساس كريم مؤمل118314141841008076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي كطوف فتاح سجى118315141842101025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيخلف كريم سالم عال118316111842108047

2889 من 2689 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا خير حازم صفاء جنات118317111842109027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيداود سلمان وسام زهراء118318151842046077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمصلح عبيد عثمان هبه118319101842108057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةاحيائيضيدان منشد جمعه سجى118320141842124009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائياالحد عبد انور عالء نرمين118321141842112070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيغيمة قاسم الكريم عبد علي118322141841023026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم جواد صادق محسن118323121841039009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االبرار اعداديةواسطاحيائيعباس حسين ناصر منير118324261841016057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشنة محمود شاكر حسن118325151841007025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي مقبل محمد سبأ118326101842110037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةاحيائيياس احمد رعد حسناء118327131842102006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناصر الزهرة عبد صباح سيف118328151841010031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين زياد بن طارق إعداديةالثانية الرصافةاحيائياحمد الكريم عبد واثق هللا عبد118329141841020029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيعبدالكريم نافع صباح الدن118330261841012110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيفالح رحيم نور حسين118331261841203007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد نصير منار118332131842117162

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيتوتلي جابر الزم هديل118333131842093119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمويش صبر نشأت ساره118334111842086016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمخلف عباس سيف غفران118335101842091070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسيد غازي فيصل زهراء118336151842058046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيسالم صالح كامل مهند118337101841016052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الوثبة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمشكور عباس عماد ايات118338101842105001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبد سعيد العظيم عبد امنه118339141842095004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطه هللا عبد محمود سحر118340121842108031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحيال مطلك عدنان نور118341121842122036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيصالح مهدي صالح تبارك118342141842076014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد حسين علي حنين118343111842076030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيهادي مهدي الهادي عبد ابراهيم118344121841031008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالزهره عبد محمد حسين رقيه118345151842050028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد محمود محمد نريمان118346141842139033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالعيبي علي فاضل ندى118347151842048108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيسعيد هادي جمال مروة118348111842111020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد لطيف طالل سما118349131842071068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد محمود احمد سجى118350141842134060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي خليل صالح شهد118351111842084093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيجبر طعمه فاضل نغم118352261842250127

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيموسى حسين عقيل زينب118353131842097026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلوتي راضي أحمد شروق118354151842053063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيدخيل غافل حازم علي118355121841006016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشرار هللا عبد حمزه ايات118356111842079005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخاحيائيماجد الكريم عبد ستار لجين118357111842140007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلي ابراهيم عبدالكريم اخالص118358131842080004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخليل قاسم محمد فاطمه118359131842086069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجباره ثجيل خالد ضحى118360141842065015

2889 من 2690 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجابر حبيب ماهر ايه118361151842042011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد خلف محمد الزهراء فاطمه118362121842102060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الفارابي ثانويةديالىاحيائيعبيد صالح حمزة محمد118363211841026031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد سريوط علي زينب118364151842046089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد مالك عدنان فاطمه118365121842122017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين االهلية االقمار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمودي طالب حيدر علي118366141841173027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن مهدي صالح تبارك118367131842071022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جبار رضا سارة118368141842077029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبنيان علي حسنين ايه118369141842093009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفرهود مسربت حامد رحاب118370121842114013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيسليمان هللا عبد رعد علي118371131741001053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمدي وادي علي عبد زهراء118372141742111037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيفليح راضي سمير حوراء118373111842114025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد علي داود قمر118374141842086166

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزاير سيد عدنان علي118375141841019054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيعبود نجم السالم عبد فرح118376261842126047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعليوي ثجيل خميس ندى118377151842053093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات األهلية والقلم نون ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمادي مهاوش جمعة غسق118378111842097005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيربح حويش المحسن عبد زهراء118379111842127019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالحسن عبد خنجر جمعه حسن118380151841007023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةاحيائياحمد جواد عدنان ايه118381131842111012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلك منصور طالب علي118382151841006053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيسعيد عطيه حميد الرحمن عبد118383141841018067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبيس حبيب فؤاد حوراء118384141842133011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائيمجيد حميد ماجد رسل118385111842121020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الياقوت اعداديةاالنباراحيائيعودة سعيد محمد خالد سحر118386191842246053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهنا علي سعدون مالك118387101842086102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيهراط عبد نصير مريم118388101842095057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد الجبار عبد زياد شمس118389141842125025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمربط محي فخري حذيفه118390141841152003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي حسين حميد اية118391141842074011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيالرضا عبد ثامر حسين لبنى118392241842220263

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيالحسين عبد حيال طالب ايات118393261842155003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطاحيائيمصحب صخي عطوان زهراء118394261842126032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة قصر ام ثانويةبابلاحيائيفضل حاجي مهدي حسين118395231841162005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمصلح احمد طارق انس118396141841047017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم جبار حسين دعاء118397151842040047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطية محسن سعد غفران118398151842047112

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمتي شابا ليث ماريانا118399141842106025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيصالح يوسف ناهض يوسف118400111841016105

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيحمود حسن رياض اصاله118401111842074003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةاحيائيبجاي محسن جمال الهدى منار118402141842079091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسين محمد كريم محمد118403131841022116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيسيد عباس كريم الهدى نور118404141842074154
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعناد سعدون بهجت ايالف118405151842044014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبيد كاظم جواد حسين118406231841252033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبيد علي حسين محجوب118407121841022091

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلوان مجيد محمد ضحى118408101842120071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائيحسين علي محمد احمد ايه118409111742106005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد كريم خالد علي118410111841017024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا خير كريم صادق حنين118411111842088011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرحمه مطر محمد ورود118412131842100100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي جاسم كاظم آيات118413141842065002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغائب ابراهيم اسامة ايليان118414131842124001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الرحمة ثانويةاالنباراحيائيخضير محمد عدنان علي118415191841055008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيناصر جبار ستار يقين118416131842118218

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسين علي طالب مصطفى118417101841018021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىاحيائيلطيف حسين الواحد عبد هشام118418211841084016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االهليه الجواهري ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي محمد علي ساره118419141842147016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0الخارجياتاالولى الكرخاحيائيعبود محمود اسامه تقى118420101842401005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخاحيائيلفته نعيس محمد نور118421111842116011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصحين رسن محسن جعفر118422121841031038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم عواد ضياء غدير118423121842089056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيداود حميد حامد ايمان118424141842140013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفياض محمد جاسم ضرغام118425141841023018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمسير حسين صادق عمر118426101841023015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعزيز لطيف محمد مصطفى118427141841036034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيخنوبه كاظم جواد اسيا118428151842052003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الضرغام ثانويةالثانية الكرخاحيائيعمران يحيى عماد علي118429111741014010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسعدون حسن صالح زهراء118430151842053037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةاحيائيخضير جاسب محمد نورالرحمن118431131842124017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0الخارجياتاالولى الكرخاحيائيشاهر صبري الغفار عبد مريم118432101842401018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعجيل مسلم جواد اميره118433151742056008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجبر سعدون هادي حسين118434121841005014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخسار هاشم عباس كرار118435131841013015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية المعالي ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسين حاتم رحيم كميل118436101841046004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيحامد احمد خيري الرحمن عبد118437121841006014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالرضا عبد شامخ خالد غدير118438141842074114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان مزعل احمد مازن118439111841021054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبد كاظم موفق احمد118440121841031022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبنجه مصطفى مرتضى زينب118441131842089020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيحمودي حسين رياض سجاد118442141841021052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيمشرار هللا عبد سعيد مريم118443111842079053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحيميد علي احمد زمن118444101842221073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليفه مهدي صالح محمد118445141841026064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيثابت خضير حسين سميه118446111742065036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمرزه شياع صباح زينب118447111742082036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االهلية السالم بغداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علي حسين هناء118448121842133005
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطاهر مجيد عطا قبس118449121842107180

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحنيش راضي قيس حسين118450111841004016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخاحيائيناجي محمود سعد فاطمه118451111842079049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد جميل مصطفى علي118452111841209044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجاسم عباس احمد رقية118453121842107067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيطعمة طاهر حسين افراح118454131842094003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي كاظم عمار ليث118455131841003046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجاسم محمد فراس نادين118456141842078089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفياض راضي جعفر موسى118457141841208190

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيأحمد ذياب كريم اماني118458131842101004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن حمود جعفر حسن118459151841018008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمنشد كزار جامل ضياء118460141841048042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيرهيف طالب جوده علي118461121841026067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير نايف سعد محمد118462111841058098

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفتاح صاحب ثامر مهدي118463131841019026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةاحيائيسلمان علي جبار زهراء118464131842124007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المختار عمر اعداديةالدين صالحاحيائيربيع علي محسن الدين ضياء118465181841040024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيياسين جبار محمد ايه118466141842096006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الروافد اعداديةالدين صالحاحيائيعمران عيسى علي حسن118467181841085008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرخاحيائياسماعيل احمد فراس اديان118468111842103002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين التأميم صدى اعداديةديالىاحيائيعياش خلف فاضل محمد118469211741033069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخاحيائياحمد شهاب عماد رفل118470111842106017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد طه اياد عمر118471111841011054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرضا عبد احمد امنه118472131842091021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةاحيائيمحمد جمعة ضياء مها118473141842220083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجلوب جاسب ماهر زينب118474151842042041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيصكر علي محمود صفا118475121842108041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيخضير جواد محمد لقاء118476231842094038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين تحسين فاطمه118477121842105110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلوان عبد منير ريام118478141842080017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم زامل الخالق عبد هديل118479151842058086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيمحمد عاصي علي هبه118480261842251024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيبنيان نجاح علي زينب118481141842072056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغانم سعدون جمعه أياد118482151741005019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد هللا عبد علي تبارك118483121842110013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد صلبي سهيل حال118484111842133016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخاحيائينهابة هللا عبد مزهر احمد118485111841054002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيويس طه حسيب طه118486141841203052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةاحيائيصالح فرحان بشير مصطفى118487131841008072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخضير ويس أحمد سبأ118488141842086114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائياحمد جواد قحطان سالي118489141842132042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعبود بدر عامر مريم118490141842098011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيمطلك قاسم محمد مصطفى118491101841043065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعليوي عزيز سعد يوسف118492141841183024
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلاحيائيفزع وزير سرحان كوثر118493231842128042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين األهلية الزهراء المدرسة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمطر خلف زيدان محمد118494121841039011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات عتبة ثانويةديالىاحيائيخلف محمود حامد حوراء118495211842167008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكنيهر عجيب حازم حوراء118496141842065007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفالح حسين حامد روان118497131842070082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيداود عطاهللا عبدالعزيز دينا118498131842100022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي جواد الرزاق عبد نور118499141841003059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد سعيد محمد حيدر افنان118500101842139001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسيب اعداديةبابلاحيائيمرزه برهي منعم علي118501231841009070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحمود عبود راسم طيبه118502151842044097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة التسامح ثانويةبابلاحيائيمحمد رجاب سعد علي118503231741192010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخاحيائيرشيد عويد محمود رفل118504111742102011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صادق حيدر جعفر118505131741030012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرخاحيائياحمد نوري محمد عماد هللا عبد118506101841006021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبيد علوان صادق سجى118507111842065068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المركزية اعداديةديالىاحيائيمحمد احمد عدنان احمد118508211841004009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاالولى الكرخاحيائيجبر مشجل سعد حوراء118509101842124003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجابر لفته عباس آيه118510141742065004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحسين ناصر عالء سعد118511261841011057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيجبر حسين كاظم مريم118512131842096029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيشلش الوهاب عبد سلمان زهراء118513141842225043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيجاسم حمود احمد محمد118514121841007134

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات االسكندرية ثانويةبابلاحيائيمحمد فاضل علي زينب118515231842094025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشذر اسماعيل عبداألمير حسين118516131841002013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيعبد حمادي رعد رند118517111842084063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات العربي التراث ثانويةاالولى الكرخاحيائيعيسى جاسب احمد زهراء118518101742123015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةالثانية الكرخاحيائيحسن طالب خالد نور118519111742160028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيلطيف فنجان الرحيم عبد كوثر118520141742110107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخاحيائيجاسم حماد اسماعيل اسراء118521101842111005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمود مجبل هيثم اسماء118522121842108003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةاحيائيبريسم خلف مظهر ماجده118523131842110012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةاحيائينايل فاضل عادل ٌعال118524131842074024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبيد صالح مصطفى امير118525101841015007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخاحيائيناجي حيدر محمد براء118526101842093007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىاحيائيجاسم محمود شاكر رسل118527211842099037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصلبي علي محمد غفران118528111842215100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي صالح حكمت ميس118529131742073065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االمال ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمود علي خليفه هديل118530141842108100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين قار ذي ثانويةديالىاحيائيصالح الستار عبد صبري منتظر118531211741032010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاالولى الرصافةاحيائيأحمد جاسم محمد زهراء118532131742115002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين القرطبي اعداديةديالىاحيائياحمد محمد احمد الناصر عبد118533211741054035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين سعد بني اعداديةديالىاحيائيعلي حسن سليمان سالم118534211841008028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسين هللا عبد لطيف تبارك118535151842056015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيجابر الصاحب عبد علي امير118536151841071036
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالواحد عبد حازم مهند نادين118537141842086201

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحسن امن مثنى سجاد118538131841034020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود كامل حيدر ساره118539131842072032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطاحيائيمصطفى غني ضياء يقين118540261842108130

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعبود العباس عبد حسين زينه118541121742105072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعلوان ارحيم سهر زهراء118542151842044055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد مبارك رحيم علي118543141841026042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيهللا عبد عراك جبار عمر118544111841016064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكاظم رضوان انور نورهان118545121842105156

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيحسن موسى ناظم سيف118546151841007063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين حطين اعداديةبابلاحيائيابراهيم محمد عالء خالد118547231841023009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيرجا هللا عبد نجم رند118548101842101037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنباراحيائيحمد خضير محمد عقيل118549191841011084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم رسول حسين محمد118550131841006032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةاحيائيكاظم حنون علي سجى118551131842103030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيسليمان محمود محمد عاصم118552121741020050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيجبر كاظم اياد امير118553101841026042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات ظفار ثانويةالثانية الكرخاحيائيمايود ناصر رعد رانيا118554111842091020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةاحيائيرضا رفيق ناظم ايالف118555131842080006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخاحيائيحاضر احمد علي زينب118556101842097022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرخاحيائيزيدان خميس لؤي فاطمة118557121842121018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيابراهيم الحسن عبد احمد لينا118558101842139036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين كاظم علي الحسن118559121841206006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالحسين ناصر مكي رفل118560131842094023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطاحيائيكفان جابر حميد وليد118561261741032043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجاسم حمدان نجم سجى118562151742044067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخاحيائيعفن عبد عامر العزيز عبد118563101841023023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات االهلية الصباح ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي تايه نوري سجى118564141842132046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرخاحيائيداود سليم احمد مجتبى118565101841003023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيجسام بصير جمال محمد118566211841014083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المستقبل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد الحسن عبد رزاق نمير118567121841012012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيحديد عبد صادق الرحمن عبد118568111841203063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسون كاظم كريم مريم118569111742080111

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمختاض محيبس محمد حسن118570151841005028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائييوسف تركي طالل سمية118571111842080075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جبار مشتاق زينب الحوراء118572141842093004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشهباز حسن وليد نوره118573151842047158

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيرحيمة خزعل حسين فرقان118574111842215107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائياحمد المنعم عبد محمد مصطفى118575121741006028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخاحيائيكريجي حسين علي مروة118576121742118077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين العرفان اعداديةاالنباراحيائيعويد خليفة مشرف الصمد عبد118577191841029021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد عباس هللا عبد نور118578121742094184

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد عبد حسين حيدر ليث118579131741034035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعبد سامي معاذ مريم118580101842120091
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنين الكرمة اعداديةاالنبارتطبيقيعبيد سامي احمد وائل118581191851066050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم سلمان كامل اشواق118582131852070003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم سمير حيدر يوسف118583141851170036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمزبان ضاحي جميل دنيا118584131852103007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعيسى كاظم رسول احمد118585141851017007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسون علوان زهير تبارك118586101852095010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارتطبيقيرصيف سلمان طارق زينة118587191852199017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيابراهيم حسين فارس رضا118588151851006017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح اسماعيل قاسم محمود118589121851022068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالوهاب عبد شاكر سمير تمارا118590101852120018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعمات راضي عبد محمد118591141851008045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد توفيق علي دالل118592131852071017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي ابراهيم طه امين118593131851029012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيدرويش بوهان الصمد عبد الهدى نور118594161852226131

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود اديب محمود ايه118595141852112003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيجابر مطر عناد احمد118596221851030006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح رشيد احمد ماريه118597101852112010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد نزار نبيل آيه118598131852073003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعلي عباس فاضل مصطفى118599151851011068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيعبد صالح محمد هادي118600211851016021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمكطوف محمد سعد محمد118601271851002198

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصطم طالع فاضل شروق118602131852091031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمسلم حسن حكيم هيثم118603131851011048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيهللا عبد عبد اسامه اسراء118604101852120004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيشاكر محمد نهاد ثناء118605101852095011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيفالح علي عادل احمد118606261851016002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلتطبيقينعمة حسن فالح رسل118607231852127020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد قاسم مصطفى زينب118608141852065011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد ناصر خضير نور118609101852094026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىتطبيقيجزاع عيال عدنان مصطفى118610211851273028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم حسين علي مرام118611131852093058

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيرؤوف محمد باهر بسمه118612101852120010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيجالب سوادي خالد حسين118613151851015018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد سلمان حمدان محمد118614131751034049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيهادي صالح مازن علي118615121851026025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيسلمان عودة صباح صديق118616111851005029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين االبرار اعداديةواسطتطبيقيمحمد جارهللا كريم عباس118617261851016022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشكران صبري احمد ديانا118618131852078004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيجبر علي مسلم سجاد118619161851355119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين األهلية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيباقر الصاحب عبد محمد علي118620101851034007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكعيد راضي حسون زهراء118621151852048014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم كامل ماجد بتول118622131852101006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيلفته صدام رحيم محمد118623131851002042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطتطبيقيسلطان مزعل محمد عادل118624261851203018
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيعباس كاظم جبار حسين118625261851009014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيتعيب حسين عودة سجاد118626111851058045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعباس صالح هادي حواء118627121852108010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرختطبيقيمحان محمد عبد مصطفى118628121851020040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسعد جلوب نعيم حوراء118629141852140011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقيكاظم عبيد الكريم عبد امنه118630261852108009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمراد ابراهيم عبدالحسن علي118631131851012081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمدان سوادي احمد شهد118632111852112017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين النعمانية اعداديةواسطتطبيقيسالم حسين الجبار عبد محمد118633261751009083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيماضي صدام ماهر محمود118634131851022076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي جاسم هيثم رسل118635101852090011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح كامل ماجد اميره118636101852089001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم سعدي احمد ريام118637101852221026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيذياب بازل اكرم اسراء118638111852072006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي عبد عاكول علي منال118639121852089038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيالطيف عبود سامي مروان118640101851017059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرسن حسن صالح زهراء118641131852107014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبداالمير عادل محمد صفا118642131852074014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعطية حسين نعيم احمد118643141851047006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحسن عزيز محسن الدين نور118644131751029065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات القدس اعداديةديالىتطبيقيجابر خليل ليث نبأ118645211852110017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي مقداد مناف طيبة118646131852124003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهادي محمد صباح حسن118647141851013025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكزار فلحي عزيز انمار118648141851022021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيصكب الرضا عبد محمد مهند118649261751011084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس فاضل حيدر نور118650121852110020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود شاكر عبدالوهاب ليث118651131851006051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين سينا ابن ثانويةبابلتطبيقينعمة حسن فالح مرتضى118652231851029031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرسن جابر ابراهيم فاطمه118653141852081009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرختطبيقيهومي جسام وليد محمد118654101851018037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرختطبيقيرميض عبد راضي عمر118655111851033022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم معان طارق جهاد118656131851029013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخالوي هللا عبد صبحي زهراء118657151852042019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيعيسى سلمان يوسف مريم118658211852156027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح حمدي حسين بيداء118659141852103003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد ابراهيم رعد سجى118660131852101022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيلفته عبيد رائد صبا118661111852067026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جواد ابراهيم زهراء118662221852171016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس خضير عبدالخالق انس118663131851006011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيرشيد حميد زيد اسامه118664141851021006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الضحى ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخلف جواد أبراهيم تبارك118665141852089004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس خضير خالد حمزه118666131851001022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحيسن عوده مهدي ايوب118667141751019002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينجم هللا عبد حيدر مهند118668141751036049
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن حميد سلمان فرات118669131852091042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيقدوري زكي الدين حسام دانيه118670131852117016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيمحمد كاظم عوده حسين118671281851001035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين كريم علوان ساره118672121752094026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود علي الكريم عبد محمد118673111851023034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيجبارة حميد ماجد اديان118674161752253002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبداليمه عبداالمير سمير سجى118675101752096014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيشكداح ابراهيم رسمي احمد118676131851256001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمجيد طارق ماهر مصطفى118677131851034044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيحسن فليح مسلم حمزه118678261851011019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين القطيف اعداديةواسطتطبيقيعلي عبود حسن علي118679261851041010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقينعمه جاسم ماجد سجاد118680161851371114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيراضي عبد نجم طيبه118681131852104015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين دجلة ثانويةميسانتطبيقيمحيسن الرضا عبد محمد علي118682281751012042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن سلمان عالء زينه118683101852101018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيزاير عبد جبار فاطمه118684151852054039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيمسير الخضر عبد حسين منتظر118685221851212013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيمساعد محمد جاسم دعاء118686281852050021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةواسطتطبيقينزال يوسف هادي زينب118687261852108032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلتطبيقيموسى حسين طالب حسين118688231851185009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصاحب الرضا عبد احسان مرتضى118689131851257070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين شعبان حيدر يسر118690121852118040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين األهلية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحميد احمد رعد احمد118691141851043002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيناجي باقر عباس زهراء118692111852071022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد عيدان عادل السالم عبد118693271751002107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمطر كاظم قيس زهراء118694141752081008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشلغم الرحيم عبد جليل زينب118695151752048020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيجمعه مولود الغفور عبد طيبه118696101852116016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االهلية التميز ثانويةاالولى الكرختطبيقيجميل احمد حيدر احمد118697101851053001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحميد جاسب مازن علي118698121851031076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العراقية اعداديةديالىتطبيقيبدر احمد شهاب مروج118699211852139033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيالهادي عبد الرسول عبد ستار اسيل118700151852050002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقياحمد الحميد عبد احمد ماريا118701141752067025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارتطبيقيخليفة عارف حسين عمر118702191851038021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخميس خالد وليد عائشه118703131852079013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسعيد ابراهيم قصي عبدالعزيز118704131851001036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين مشعل قيس اسماء118705101852108001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان الهادي عبد فالح مصطفى118706101851026133

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0المختلطة زيدون ابن ثانويةبابلتطبيقيشبيب جبر محي كاظم118707231851193025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحميد مزهر سامي براء118708131852102002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد ايوب رعد يوسف118709141851022070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكيطان رحيم اللطيف عبد مريم118710141852111042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد حميد احمد آية118711141852127001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم احمد شهاب احمد118712131851004001

2889 من 2698 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمالح كاظم علي ابراهيم118713141851003001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخضير ياسين محمد مالك118714121852105060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيجعفر الصاحب عبد علي زيد118715111851005024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن عبدهللا يونس مصطفى118716131851006070

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيحواس كميل محمد سجاد118717261851014034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسين جمعه هشام مريم118718121852089035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الصويرة اعداديةواسطتطبيقيعلي الحسين عبد عماد سجاد118719261851012012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعبيد كريم علي مصطفى118720151851015075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسلمان عباس الحسين عبد زهراء118721151852046009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحمزه جميل لطيف علي118722131851250053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزبون جابر عبدالحسين ايات118723131852109004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد عبد قاسم روعه118724131852070016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالباقي سعيد مشتاق احمد118725131851014004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيسلمان جبار بسام محمد118726161851001146

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيرشود علي حسين حيدر118727161851084088

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد محمد جاسم نبأ118728161852383078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةقار ذيتطبيقيناصر الكاظم عبد جميل منار118729221852174003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيأثبيت ثجيل صالح منتظر118730141851028068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيطه هللا عبد خالد هللا عبد118731101851203054

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالملك عبد الرحمن عبد اسامه مصطفى118732121851031115

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس صالح باسم هدى118733131852106026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفتطبيقيعيدان المهدي عبد رضا محمد118734251851007209

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيمحمد هاشم عادل صفا118735111852106018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0تركيا المختلطة االهلية العراقية نينوى اجيال مدرسةاالولى الرصافةتطبيقيمطر ناجي وليد محمد118736131751226006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات العمارة اعداديةميسانتطبيقيكاظم عبد كاظم ايات118737281752059004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الجواهري ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحميد عبد محمد يوسف118738121751013028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين العزيزية اعداديةواسطتطبيقيمحمد جاسم مهدي حسن118739261851014015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمحمد كاظم باسل مرتضى118740121851015023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الضحى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيسلمان فاضل الكريم عبد هالة118741121852121022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيناجي عباس حيدر كرار118742121751031111

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعيسى سهيم يحيى محمد118743151851006053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسعيد سلمان عادل سجاد118744151851010018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم جبار شمخي غدير118745241852088014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعاتي عزيز رعد حسين118746141851018033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالقادر عبد ربيع علي سيف118747141851027020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسون عبيد فاضل فراس118748141851015024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين كاظم باسم حسين118749111851003007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشهاب احمد محمد احمد118750121851008004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعزيز خابط صالح فاطمه118751131852106022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االهلية الجديد العراق ثانويةالبصرةتطبيقيصادق جلوب محمد فاطمة118752161752159006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالحميد عبد رشيد غسان اسعد118753131751031009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن عنوك الكريم عبد زينب118754141752133011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجمعة عبدالرحمان نبيل زيد118755141751209033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيذعار سرحان حميد محمد118756101751017052

2889 من 2699 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيحمد محمود عبداللطيف حوراء118757101752113013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاالولى الكرختطبيقيمرزوك فوزي احمد هدى118758101852223025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيالوهاب عبد اسماعيل مصطفى علي118759101851019117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةقار ذيتطبيقيموسى العالي عبد عمران غزوان118760221751266021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحلو الواحد عبد مرتضى علي118761121851031079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعلي محمد هادي موفق سجاد118762161851001086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحيدر الستار عبد رعد مريم118763141852095030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعلي محمد الزهره عبد سمير محمد118764141851019069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارتطبيقيشاكر محمود صفاء عبدهللا118765191851010019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين الرزاق عبد علي الحسين118766141851021012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيضاحي محسن محمد رضا محمد118767111851011062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين علي حسين حيدر118768111851210030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيراشد جابر شمخي حسين118769141851003006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرختطبيقيشنيشل حسين احمد همام118770101851030016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرختطبيقيَكمر ابراهيم محمد تقى118771101852137001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيعوده حايف تركي هللا عبد118772101851011020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيحسن الجليل عبد عقيل مهيمن118773121851030119

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمذكور كامل حسين ايه118774121852105006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيخلف مثنى محمد فاطمه118775101852118025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح مهدي خالد مهند118776101851017067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيحمد الرحيم عبد حسين الزهراء فاطمة118777281852083027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيناصر كاظم مازن زهراء118778141852076028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةتطبيقيصيهود تكليف عماد عائدة118779141852220021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالستار عبد نصرت معتز مياده118780141852107026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي حبيب سالم كرار118781131851009047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخريس علي حسين علي118782141851049015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرختطبيقيرزيج قاسم الرحيم عبد مريم118783111852070028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيفارس نامق محمد ساره118784121852102035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيسبهان جبر محمد ايات118785141852077005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرختطبيقيفرعون كاظم حمزه االء118786111852076003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الشاكرين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد فرحان رعد محمد118787111851029018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0المختلطة البيطار ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيذعار سلمان ثامر علياء118788111852167003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرختطبيقيصالح محمد هيثم رحمه118789101852095013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد الرضا عبد عماد علي118790151851003033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيناهي حسن فالح جعفر118791151851010005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيذياب علي المحسن عبد فاطمة118792131852096020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيقاسم كريم علي حسين118793131851250022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيعبود عزيز عدنان ابراهيم118794161851016002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرختطبيقيالمنعم عبد قصي ضرار هللا عبد118795101851202027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجبر قاسم ماجد مصطفى118796141851201281

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي شراد قحطان تقوى118797131852111008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حسين محمد وجدان118798111852065051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيجغيني حسن خالد حسين118799111851006047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد عليوي هشام هللا عبد118800141851019045

2889 من 2700 صفحة
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمصطفى صبري الكريم عبد مصطفى118801111851003045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0أنقرة-  تركيا األهلية العراقية الحكمة مدارساالولى الرصافةتطبيقيمطشر الحسين عبد عادل محمد118802131851243009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرختطبيقيخضير ياس عدنان محمد118803111751031019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمهدي طالب طالل زينب118804131752099009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد نجم رياض نبا118805121752118039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس ظاهر حمدي ياسين118806131751025046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمنصور احمد قيس مكارم118807111752105042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقييوسف ياسين قصي طيبه118808111852077007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرختطبيقينامدار حسين اياد مريم118809101852103018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيعودة خريبط عمران علي118810101851200023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيديوان محمد عدنان روان118811111852109016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرختطبيقياحمد محمود احمد اريج118812121852108001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلوان مهدي قاسم جواد محمد118813121751031120

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد كاظم جواد محمد118814121851202072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم محسن خالد رند118815131852117027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمرهون رحمن ستار ضحى118816131852073023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية الحلة اعداديةبابلتطبيقيكاظم الشون ابو جاسم احمد118817231851251018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمود حسين علي قمر118818141852111034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح جباري ثائر زينب118819141852065008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العزة اعداديةواسطتطبيقيرحيمه عباس سالم علي محمد118820261851007076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد سالم لؤي عبدالقادر118821131851006031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيلطيف عبيد نجم محمد118822141851008048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبولص عيسى نظير نبيل118823141851018127

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيجنت وين يسر حسين زينه118824111852109030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيكريدي عبد محمد هللا عبد118825141751004014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي كاظم الرزاق عبد منتظر118826121851031129

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيجبار كاظم جبار منار118827131852096026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيجعفر الرضا عبد رحيم كرار118828151851071161

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد عوده ماجد فاطمه118829151852049047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة488.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل خليل صفاء رفل118830141822100032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0الخارجيونالثانية الرصافةادبيرزاق عبد مزهر ارشد118831141821400015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج محمد هاشم حمزه118832141821003045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر هاشم رياض زهراء118833131822098059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0الخارجيونالثالثة الرصافةادبيشحيل حميد كريم  احمد118834151821400006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين ابراهيم خميس فؤاد118835121821175018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد الخالق عبد اياد ألق118836111822071001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان بجاي مالك عباس118837151821005051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم محمد جاسم حسين118838151821009028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيكريم جمعه احمد ايه118839141822124013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيمطر عبد علي داليا118840121822104008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيشنان طراد قحطان االء118841261822092001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيكاطع طالب محمد الرحمن  عبد118842121821006020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيشاوي كاظم سعد اكرم118843141821049012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان خليف محمد مريم118844101822091029

2889 من 2701 صفحة
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسين هادي زهره118845101822111010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةاالولى الرصافةادبيامين الجبار عبد عقيل رنين118846131822282006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الجمهورية اعداديةالديوانيةادبيجبير الباقي عبد هيثم امير118847241821038009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار جمعه عالء وئام118848141822081052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيضيف جودة رزاق رسل118849131822129007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد حسين علي زينب118850151822054054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد نوري عباس شرين118851131822107079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0الخارجياتالثانية الكرخادبيفرحان عبدهللا نجم دنيا118852111822401020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد علي محمد فهمي غفران118853141822104034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن محمد اركان ايتاء118854141822070009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبادي شاهين محمد الحوراء زينب118855151822058047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيكيطان مجيد رسول رسل118856131822104017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيشمه فرج صالح جعفر118857131821042013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس حسين علي الزهراء فاطمة118858121822087041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود احمد قحطان نور118859111822068045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي شخير هادي زهراء118860141822102045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيهاني الزهره عبد سعد ايه118861141822100014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد عباس فائز عباس118862101821015030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد علي عبد مصطفى مينا118863111822089049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيسماري كاظم حسين هدى118864141822081051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيناصر علي عامر فاروق118865101821009039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيجبر خليفة قيس زينب118866141822074058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمهدي هتلر حامد مصلح118867141821028122

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل حميد سعيد مريم118868111822067044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس احمد سعدي ايه118869121822098007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان مشاري حسين هبه118870141822126025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد نفوس مظهر مريم118871131822098141

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيداغر اسماعيل حقي الهدى نور118872121822089070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي ناجي نجاح سهى118873101822221028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيغالم جبر عبدالخالق محمد118874141821177138

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد نجم هللا عبد رانية118875101822093003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الجديد العصر ثانويةالثانية الرصافةادبيكزكوز جبر ستار الحسن علي118876141821175007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيموسم طارش علي ضياء118877151821001055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0الخارجياتميسانادبيحمود زيارة عباس زهراء118878281822401021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيعاجل ابراهيم يوسف هللا عبد118879121821202132

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيهللا عبد حبيب الخالق عبد محمود118880101821021022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي سعيد محمد فرح118881141822071049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد محمود شاكر فاطمه118882101822119026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيحسن سلمان عصام ايه118883101822098003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيعلي المنعم عبد قصي هللا عبد118884101821012006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيجوده عليوي موسى حسين118885271821049047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيزغير شاكر عبداالمير كرار118886121821009163

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيخسرو عبد صبحي فله118887111822060023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيشريده بريسم علي حسين118888261821016014

2889 من 2702 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيلفته جبار طليب كرار118889121821034132

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين حميد فارس علي118890131821259028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد قاسم سامي مرتضى118891121821034159

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم عدنان مصطفى ايالف118892131822129003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان رشيد غسان دانيا118893111822114012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيسعود علي حيدر مياده118894111822106044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعلي محمود شاكر محمود118895111821150093

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الزقورة ثانويةالثانية الكرخادبيضيف يوسف احمد هاجر118896111822140012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد ابراهيم عامر ايالف118897121822089009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيوثيج راشد الرحمن عبد اسراء118898141822090003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم محمد عدنان ياسين118899111821021162

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيعطية محمد الكريم عبد البنين ام118900121822085006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيغايب هاشم خلف حوراء118901121822118012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيشالل صابر علي فاطمه118902141822088053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةادبيعبود مهدي عامر علي118903141821178006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود جياد جميل رفعه118904101822108017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي صميدح فاضل علي118905141821036056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبياسماعيل سامي الكريم عبد علي118906121821002029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيافهيد جبر امهوس علي118907151821008078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد عيسى الرزاق عبد جنات118908121822089019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيدحدوح حميد عمار تبارك118909111822101005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيمخور رحيم علي مرتجى118910111821011056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيرزج راضي كاظم الجواد محمد118911131721009079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعريبي جاسم قاسم محمد118912121821034153

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبينعيمه حميد مجيد نور118913141822110151

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالحسن عبد الحسين عبد رعد ميس118914111822077019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد سبتي احمد كرار118915141821013113

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسعد صالح محي الخنساء118916141822075017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيالمنعم عبد حكمت محمد وسام بالل118917101821004004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان جوار هادي حسين118918141721028046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيعواد عبد شوكت الدين نور118919121821016018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيهندي صدام محمد زهراء118920121822089038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم عباس محمد شهد118921111822109072

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن لفته احمد لقاء118922131822080061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيعلي رزاق محمد امير118923111821027011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الكندي ثانويةالثانية الكرخادبيربيع نوار علي محمد118924111821046023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيسالم عبد سامي ختام118925121822080006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيفليح حسين علي محمد118926111821021138

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد مبدر عادل انمار118927141722069008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد صبيح انور هللا عبد118928151821015060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيحاجم عليوي الكريم عبد زينب118929141822099044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةادبيزيدان حاتم ياسين اسراء118930141822084001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر رمح كريم قصي118931141821040031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيداود حسن عماد حفصه118932101822120018

2889 من 2703 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيوسمي مسلم سعد حسين118933101821016016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعبد رشيد اسعد ود118934101822096079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم جواد نبيل زهراء118935151822053040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد نوري فراس محمد118936111821059087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيمرهج محمد رفعت الباسط عبد118937111821180077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي هللا عبد رأفت نور118938111822061051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيرحيمة علي فالح علي118939151821008092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسن حسين علي118940131821023049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف جبار حيدر علي118941141821019073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين اليوم شباب ثانويةواسطادبيحمزه دويج حسون سجاد118942261821030010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمد جاسم مهدي ابتهال118943141822222002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيعبيد راهي ماجد حنين118944101822096019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان برد خالد انس118945101821017012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان خضير علي فاطمه118946101822116028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيسعيد هالل سعدون امنه118947101822108003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيخضير عبد كامل علي118948261821162021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمجبل اسماعيل الستار عبد عثمان118949191821109084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيفليح شاكر عبدهللا علي118950121821034112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المحاويل اعداديةبابلادبيعباس علي عباس محمد118951231821008121

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيزبين هللا عبد نجم زينب118952111822112067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد هشام بنين118953111822114007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيعواد علوان عدنان شهد118954211822161018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعوده وحيد صباح زينب118955151822049058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعلوان خليفه عباس سجاد118956211821018016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمفتن جاسم فالح محمد118957151821001115

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيضاري حامد رعد محمد118958101821035033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيشياع ستار صادق جعفر118959141821009011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيادبيصبر علي حسن صالح118960221821310013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيناجي طارق صالح مريم118961141822127056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيتوفيق عباس خالد مريم118962141822111050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد محمود عبد بلسم118963101822108012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبياحمد محمد عماد الرزاق عبد118964101821014033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهاشم علي حمزه العابدين زين118965261821013052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيالحر عبد عباس كريم امير118966121821005007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيمنير احمد شهاب سجاد118967231821001031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيعمران كريم محمد طيبة118968111822137032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيجعفر موسى صادق زينب118969111822137023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيصبخ محمد عيدان فارس118970111821042061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي حسين سلمان نجالء118971111822083045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيعلي ابراهيم احمد محمود118972101821022057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم118973141821174001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي العزيز عبد سعد علي118974101821001017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيسالم عبد عباس اركان118975101821200013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيصالح مهدي حازم ياسر118976121821005080

2889 من 2704 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد صالح خالد مقداد118977121821016017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين األفضل الغد اعداديةكربالءادبيكاظم غالب فؤاد ياسين118978271821030069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان محمد باسم علي118979111821059051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيخضير ذياب ماجد مثنى118980111821047014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيكاظم حسين عباس مصطفى118981261821044063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الحضر ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن محمد محيسن وسام118982121821035022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات التجدد ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود يوسف حسن طيبه118983121822120017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيحمد فاضل عباس انس118984111721047001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين البراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيصايح حسب صالح سجاد118985151821002032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيابراهيم جواد مهنه علي118986211821077122

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيفارس هللا عبد نجم هيثم118987111821053163

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات سيوان ثانويةاربيلادبيطعمة كامل محمد موده118988311822038024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجواد جاسم عبدالكريم رسل118989121822230013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطادبيمحمد جاسم مهدي محمد118990261821205035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغيدان جمعه شمال دعاء118991151822050026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبييوسف جبار فاخر حوراء118992151822058024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيجاسم عطيه احمد كرار118993261721041035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيجسام فهمي محمد امير118994181821094001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم عيدان يعقوب عبدهللا118995141821038081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمناحي حيال جميل مصطفى118996141821037301

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعبد غني سمير حسين118997141821024060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحميد عواد جمعه اسحاق118998141821013023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحافظ محمد نعمه هللا عبد118999141821013074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين طوز اعداديةالدين صالحادبيجعفر صادق موسى مصطفى119000181821037021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمحمد كريم تحسين نبأ119001221822204015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية النهروان ثانويةالثانية الرصافةادبيالزم محمود نعمان مصطفى119002141821206037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيخلف عواد محمد زبيده119003131822110012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبياحمد هللا عبد حامد حفصه119004101822092006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود احمد اياد محمد119005131821259036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان عبد احمد مرتضى119006141821030069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان حسين الدين عالء مريم119007141822075175

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيهبيل جاسم مزدهر زينب119008141822102053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيخان علي مير سايه طارق زهراء119009141822071022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيجويد نعيم كامل سمر119010141822136051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيداود جميل عماد علي119011141821015067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيجبار ياس مازن عائشه119012101822118056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الزهد ثاالولى الكرخادبيزغير يوسف محمد رقيه119013101822135001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيحانج مسعود االمير عبد كرار119014261821169015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحمد سهيل حميد االله عبد119015101821017038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيسعد ارحيم عادل مريم119016141822144046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد فاضل احمد سبأ119017101822097011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيشنو عبيس ناظم هللا عبد119018231821026010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيغضب طابور جاسم سالي119019131822106034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكريفع سالم ايسر زينه119020141822075110

2889 من 2705 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين عودة محسن سجاد119021131821034047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعلي علوان طالب ابراهيم119022101821027003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيفاضل ترف ناظم هللا عبد119023141821036042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيبشيت سلمان جاسم غيث119024121821005047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيخفي اطبيخ عبد زهراء119025121822098038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن خالد مصطفى نبا119026121822118045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلادبيحسن حمد وهاب محمد119027231821256058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبييوسف سلمان رحيم علي119028231821197020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبيبديوي حميد فارس سلمى119029131822075017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيالحسن عبد نشمي علي وائل119030111821011068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيزامل شنيشل استن دنيا119031151722049054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيداود صكر عالء نور119032131822118163

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن عباس فاضل شمس119033131822091078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيداغر الحسين عبد سعد علي119034131821045072

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحسون مجيد عماد جعفر119035131821024018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيخنجر كاظم جواد زينب119036131822118084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبيفليح مختاظ علي رانيه119037131822174001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيهللا عبد الجليل عبد حسن السجاد علي119038121821003056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0الخارجياتالثانية الكرخادبيسعيد جاسم عدي مها119039111822401085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم محمد باسم سمر119040111822069021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمفرح محمود محمد اخالص119041111822108002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيعباس سامي صفاء اسامة119042111821150014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجري الحسين عبد عدنان علي119043131821008100

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي الرحمن عبد رعد بنين119044131822097008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيرؤوف غضبان عاطف رامي119045111821002022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع شنور داود مؤمل119046151821001096

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم جواد علي ايه119047111822064009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيحسن قاسم احمد نور119048111822112127

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد ناجي قاسم تبارك119049111822136015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود يوسف علي رقيه119050111822104027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعبود هادي محمد سارة119051111822112070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيالزم مشتت منير زينب119052111822104035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيالعزيز عبد سامي عالء مريم119053111822076117

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود خضير مجيد اركان119054111821025008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبر زعالن رعد زهراء119055151822042028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبود حسن فالح باقر119056151821013009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا حمد حسين ياسر ايات119057151822046007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حمادي ستار شهد119058151822050065

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيداغر جبار كاظم علي119059151821007129

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعباس كمر جهاد آيه119060111822070002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيخميس محسن محمد ايه119061111822078007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيعبيد علي جمال رقيه119062111822078015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيعزت نوري غانم مصطفى119063151821011042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيلطيف الصاحب عبد مجيد فاطمه119064111822220054

2889 من 2706 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفادبيعسكر خنياب رعد زيد119065251821012119

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس خضير ياس حامد119066121821010013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعيدي حسن منشد محمد119067151821010079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعلي الكاظم عبد حيدر كرار119068261821013103

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين القطيف اعداديةواسطادبيمدلول حسوني سعيد بهاء119069261821041003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد مسلم فاضل أيات119070151822050002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الحجاز ثانويةالدين صالحادبيادليمي ابراهيم خليل بكر ابو119071181821292001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي حسن الكريم عبد شيماء119072141822080045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيعلي حسين كريم عباس119073181821127019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمراد خشن محمد حيدر119074141821019037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةالدين صالحادبيجاسم عطيه فليح علي119075181821349017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي جري جبار فاطمه119076151822056057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيطالل ايدام عقيل امال119077141822110016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاوي دايش محمود حوراء119078141822133012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس علي كريم هدير119079141822116025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى عباس احمد فاطمه119080141822133045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين بالل ثانويةاالولى الكرخادبيمحيميد عيفان الرزاق عبد يوسف119081101821055053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن عالوي قاسم نبأ119082131822093099

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم ماهر وجدي امير119083141821026012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيالراهي عبيد هاشم والء119084141822066052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيعاتي شنون سعيد حوراء119085131822098031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم محمود كاظم119086141821027062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد سلمان حسين نبأ119087141822081044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيراجح شاكر حاتم رانيه119088121822112033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الشباب ثانويةاالولى الكرخادبيمحمد احمد ضياء احمد119089101821023001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيزكم نزال محمد مصطفى119090101821011043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيسيالن فاخر عدنان فيصل119091141821045031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسين ناصر محمد119092101821150035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمزعل كاظم هادي رباب119093281822078017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيدرجال خزعل مجيد سجاد119094141821029032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمصطفى غالب علي قتيبه119095101821017067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيحاجم عاشور حسين عمار119096121821005046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيكيطان كاظم حاتم زهراء119097111822099018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيحمادي سالم هادي عمر119098101721040027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيسلمان علوان حسين الرحمن عبد119099231721001030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمطلك حسين عالء حسين119100121821009046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيفلحي حسين علي حسين119101141721026020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية المعتز ثانويةاالولى الكرخادبيغالب حسين كاظم هللا عبد119102101721049008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمحمود فخري رياض أبتهال119103191822196001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيزري داود سلوم احمد119104131821034009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبياسماعيل حميد احمد الدين ضياء119105131821006043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيعزيز حميد ابراهيم فاطمه119106131822079040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمحمد جابر اديب بالل119107191821070005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيصبري محمود عقيل ابراهيم119108131821008001
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيكريم كاظم جواد حيدر119109131821008049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخادبيجميل محمود رياض نسرين119110121822083019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم احمد ماجد حوراء119111121822089023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيرهيف طالب حسون خالد119112121821034070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمزهر صالح حاكم منار119113111822108087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيصبار الرحمن عبد جمال ماهر119114111821057082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيعبد مهدي عالء طه119115111821180071

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيجواد هللا عبد جواد افتخار119116111822102003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيغريب شعيب غازي فيصل119117111821181090

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيعنيد درويش صباح محمد119118111821034053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيشالل حميد ثابت مكارم119119111822073063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد حامد وليد ايمان119120111822068009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيكاظم كريم صالح المرتضى علي119121111821180088

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيرشيد حميد خالد حسن119122131821008027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيصلبوخ عناد جاسم زهراء119123131822122021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيسليم خلف طه الرحمن عبد119124131821027017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيظاهر هادي علي زهراء119125131822097024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيرشيد فيصل احمد مصطفى119126111821180137

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيشرموط حنتوش حمزة محمد119127111821151070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيجادر صباح سعيد ايات119128111822076007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم هادي ستار فاطمه119129121822080019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجواد كريم شامل محمد119130141721019082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيزامل حميد رياض مهند119131141721037313

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيخلف صبار صبحي محمد119132121721029032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم حسن مروان الملك عبد119133111821021087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرخادبيميران عباس هللا عبد مصطفى119134111721032121

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةبابلادبيحميد بستان فالح علي119135231721254033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيعاصي خلف علي غادة119136111822220049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيعليوي سلمان عالء هللا عبد119137111821015084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعبود فلفل رعد ايات119138111822079005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيحنوش صالح احمد بارق119139191721043017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيجاسم نعمه تحرير حسين119140261821013032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيدحام غايب صالل دحام119141261821013048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطادبيمهدي عنز غالب محمد119142261821205034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد خضر محمد شمس119143151822054073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيهالل فاضل نبيل مثنى119144261821056064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيغزاي علي عبد أحمد مرتضى119145271821049148

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيرشيد كامل ماجد مريم119146151822045109

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيداود حسين ستار منال119147141822070094

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحادبيياس حسين ثابت العابدين زين119148181821352054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين علي عقيل نبيل119149141821003140

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيفرحان هداب جواد نرجس119150141822124063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيحمزه عليوي حبيب هادي119151261821158031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيذياب صالح يوسف احمد119152101821017006
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيحسين غني محمد علياء119153141822097026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين  الغفاري جندب بن عمرو ثانويةالدين صالحادبيخميس كريش علي اشرف119154181821041010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيسالم محمد اسماعيل مشتاق119155141821151018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعبود حميد رمل محمود119156261821158027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم صبير رشيد عذراء119157141822109052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيخريبط يسر جابر فاطمة119158141822109057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيشمخي حسين ناجي حسين119159141821038037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الغدير ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم محمد كاظم همام119160141821207024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيطارش ياسين هللا عبد حسين119161141821026029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبياكريم اعطيه الحسن عبد علي119162141821049055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن حسين اسماعيل محمد119163141821177131

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيمظلوم حسين فاضل منار119164141822081043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعلي عفريت حديد بتول119165261822126019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيالمجيد عبد عمر فاروق رحمه119166101822119008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد هللا عبد انور مريم119167101822076033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيحسين رحمن حسين مصطفى119168101821042025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيصادق مجيد حسين علي119169101821029026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبيعبود سلمان خالد فاطمة119170231822119077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين حطين اعداديةبابلادبيمحمد عباس قيس حيدر119171231821023016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الواحد عبد الناصر عبد تقى119172131822111026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيرشيد كريم اللطيف عبد ميقات119173131822100047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبينعمة حافظ معروف حسن119174161821030027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيشنات شهاب علي فاطمه119175131822070057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيحيال رضا محمد علي119176101821004019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمصطفى فخري فراس محمد119177101821027099

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم كامل مظفر محمود119178101821027103

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان الهادي عبد عدي حسن119179121821005010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيعليان حمزة حميد االء119180121822016002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيمجيد هاشم سعد مصطفى119181111721156101

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيخليفه محمود توفيق اسامه119182121821023005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين سلمان علي زمن119183121822081009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيعنيزان هللا عبد غانم حسن119184231821001016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةاالولى الرصافةادبيلفته علي جميل زهراء119185131822285006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيعالوي حسين مزهر احمد119186211721076010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم حسن صادق زينب119187131822092030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي جبار طارق سرى119188131822092035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيسلوم عبطان كاظم مهدي119189131821002080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيطعمه حربي علي بتول119190111822073009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيحميد الحميد عبد عدنان شيماء119191111822102030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيجلوب العزيز عبد عامر علي119192131821013028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى حسين محمد ليث119193131821003050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الحرية شمس ثانويةاالولى الرصافةادبيرزوقي الجبار عبد زياد هاجر119194131822079067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حميد رشيد رسل119195131822111044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيجلو هللا عبد غالب حسام119196111821028011
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيموزان حسين رحيم يوسف119197151821003142

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبياللطيف عبد حميد امجد رشا119198131822112018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيحسن احمد خالد وليد119199111821156092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم رحيم احمد ايناس119200111822095017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المختار عمر اعداديةالثانية الكرخادبيعبد جاسم طالب رفل119201111722081020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي االئمه عبد علي آيه119202131822107009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين علي محمد عادل نور119203121821200053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعباس شاكر امين علي119204111821021098

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الغدير ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عبد دلبوح محسن119205141721207030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيكشتل عسكر عيسى ديانا119206141722070032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم كامل ناصر حسن119207111821025016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمخور جاسم أسماعيل غاده119208151822049073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيمطرود حسين علي ضحى119209151822054080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيثويني طويح هاشم جعفر119210151821013012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المشاهده ثانويةالثالثة الكرخادبيخضير حسن الناصر عبد رويده119211121822080009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد عامر جواد مريم119212121822127095

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيبسمار علي شياع محمد119213111721156085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعليوي جبار احمد زهراء119214121822127047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي طارق مهدي فدك119215121822125080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيابراهيم سهر شالل مروءه119216111822217051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد موسى صباح ساره119217151822051064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيشنيشل حسن فالح علي119218151821018075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود طارق زياد طارق119219111821053078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيوهيب الستار عبد الرزاق عبد يوسف119220111821021171

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبياحمد حسين رأفت حسين119221211821018010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيوهيب الرحيم عبد نعيم علي119222211821062033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النضال اعداديةديالىادبيشفيق عزاوي زيد زيدان119223211821029017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن ياسين باني حسين119224151821017022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيضاحي عكال جواد محمد119225261821021021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبييوسف علي هللا عطا كوثر119226261822073013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعطية الحسين عبد احمد رسل119227151822058032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم فزع صالح زهراء119228151822058038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة يثرب ثانويةالدين صالحادبياحمد ابراهيم جليل رقيب119229181821043003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيجوهر جنعان صدام يوسف119230181821066019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيخاوي بديوي جبار محمد119231141821003109

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيشهاب راضي كريم حسين119232141821024070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف زيدان عبدالواحد امين119233141821013032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن رهيف احمد علي119234141821013087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ناصر احمد ياسر119235141821019153

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة المسائية االشتر مالك اعداديةالدين صالحادبيمحجوب حميد محجوب الصديق119236181821352021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيهادي جاسم نصيف احمد119237141821024026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين علوي محمد مروان119238141821040038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيغالم حافظ صفاء دعاء119239151822056026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيماجد كريم حاتم نور119240141822133061

2889 من 2710 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيدهش هللا جار فاضل زينب119241141822102051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيكبيح فليفل سعود حنين119242141822074017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيلفته حسن صالح زهراء119243141822124036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيهواس ثعبان فالح صابرين119244141822133037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيطعمة جاسب حسين عال119245141822109053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان رشيد سليمان سيف119246101821035017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيثامر رشيد يحيى زهراء119247141822136042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل الحسن عبد ناظم محمد119248141821030068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيابراهيم الجبار عبد الستار عبد ريم119249141822127032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب عبدالعباس خالد ايه119250141822098005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيعيسى محسن الجبار عبد وداد119251141822222069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر محسن قاسم حوراء119252131822098033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيشنته محمد جاسم زينب119253141822136043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيخزعل احمد صالح حيدر119254121821005018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيعلي مهدي ياس رؤى119255101822116012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيدفار الهادي عبد علي حسين119256101821040006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن صالح لفته زهراء119257141822110087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيغضبان رسام مازن احمد119258101821030001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيكاظم شاكر محي احمد119259101821024015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الصديق ثانويةبابلادبيعبيس صاحب احمد سجاد119260231821027020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيمزبان راضي سامي عباس119261141821027034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيخطاب سعدون رائد محمد119262101821015058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيعبد مجيد محمود شروق119263101822152008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المختار عمر ثانويةاالولى الكرخادبيمنشد مزهر عادل كرار119264101821004022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيحسين سليمان كمال احمد119265101821040001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيكاظم المحسن عبد غانم احمد119266231821009011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيحمزه عمران فاهم هديل119267231822128074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات جواد مصطفى ثانويةبابلادبيصبح نعمه كامل هند119268231822128075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيمالك علي عبد حسين عباس119269131821023038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيعفتان فخري القادر عبد هشام119270191821010053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيمظهور اسماعيل رحيم اسماعيل119271191821010008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبيحسين محل نوري ابراهيم119272191821011001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي عبد سعدي عمار حوراء119273121822127037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيريحان قند هاشم إسراء119274131822118001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن فالح محمد آيه119275131822118003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0الشيعي الوقف للبنين ( ع ) الجواد االمام ثانويةالثانية الرصافةادبيشحيتي وصفي نافع مهيمن119276141721033011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحمدهلل سرحان حميد محمد119277121821044077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيجرو كاطع ريحان تماضر119278111822117005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد ابراهيم نبيل اسيل119279111822071015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعبود عجيل عبد زهراء119280111822094042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيعبد حميد ضياء طيبة119281111822102034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيحسن فليح ضياء امير119282111821180028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي رضا عالء معروف119283131821042092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمخلف خليل مثنى نهى119284131822101076

2889 من 2711 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل هادي خليل هديل119285131822078053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبياحمد حسن مظهر حسن119286111821027019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيرمح علي حسن ضرغام119287111821054027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيخضير حسين خضر زهراء119288111822076051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيصالح احمد ياسين القادر عبد119289111821051017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين القيروان ثانويةالثانية الكرخادبيعالوي محمد طه جالل119290111821031006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبعوب عبار عادل حسين119291151821020027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيحمودي فاضل عباس نور119292121822105159

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيعلي هللا عبد محمد براء119293221822151002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبينعمة حمد صبيح علي119294141821019080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين اليرموك ثانويةالدين صالحادبيجبار هاني عمار حسين119295181821129005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيحمد حمادي قحطان شروق119296191822287022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيوحيد الحسن عبد حارث كوثر119297141822124054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفالثانية الرصافةادبيحسيب سعدي ضياء زهراء119298141822221013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كريم سعد اسيل119299141822110010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيمطشر كاطع قاسم سعد119300141821027030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي ماضي محمد حوراء119301141822075060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيبطي مهاوي عبدالكريم هدى119302141822072091

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيهويش شبوط بشير هبة119303141822080080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد نجم مكي هدى119304141822080083

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيمظلوم الحسن عبد المهدي عبد فاطمه119305141822066034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان هللا عبد ثائر علي119306101821060078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيفالح طاهر كريم زينب119307141822110097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفاروق ثانويةالدين صالحادبيعلي الواحد عبد غسان خديجه119308181822249004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم لطيف ناصر رؤى119309141822066011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيراضي قاسم احمد االكبر علي119310141821049048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حميد احمد سمر119311141822127041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان مكي محمد زكي رسل119312141822100028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيعباس جواد احمد مروه119313101822117043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيشنيتر نده فالح قاسم119314101821041043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبينعمي ابراهيم ايمن الرحمن عبد119315101821030005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العامل ثانويةبابلادبيغافل علي حيدر علي119316231821026014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح حمدي مصطفى هللا عبد119317131821256027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاالولى الرصافةادبيفاضل حسين ماهر نشأت119318131821259044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيشيحان جميل نعمان احمد119319131821012015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبينجم عطية خالد ايمان119320101822109015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيجواد حامد باسم احمد119321231821178001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيجحيل داخل محمد علي119322101821060086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم حسين علي هدى119323101822106027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيالحسن عبد علي حسين رند119324101822117016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح حميد عامر رسل119325101822114011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيسكر حسين رعد احمد119326121821034006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات عشتار اعداديةبابلادبينايف علي اطياب نبأ119327231822125038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن وفقي عباس امين محمد119328131821021026

2889 من 2712 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم سايمير اسماعيل مصطفى119329131821019042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيجعاتي شاكر الواحد عبد مريم119330131822084031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد محمد تحسين ايات119331131822091016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيالساده عبد كامل هيثم ايه119332131822091023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس عبود محمد عبير119333131822172014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعوسج كامل حاتم هدى119334131822118173

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمطر ياسين طاهر مقتدى119335121821034172

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعريبي رسن قاسم براء119336121822098013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيبازاغا كاظم عادل كوثر119337121822105134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس جواد علي صادق119338121821003043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيتالي عوده حسين زيد119339111821210037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين عبد شمال الوان119340111822083005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات البارئ ثانويةالثانية الكرخادبيسلوم محمود ابراهيم فاطمه119341111822119014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيالساده عبد حمود سالم حنين119342131822105008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيعادي يوسف يحيى اثير119343111821034003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيسهيل طالب جاسم سيف119344111821181041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيشراد فرحان ثامر لبنى119345111822137039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيعباس علي حسين تبارك119346111822114008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد ابراهيم سعد نورس119347111822061053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر جودي نبيل علي119348151821020081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين محمد حسين مرتضى119349121821044092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل ثامر منذر119350121721016051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الحسين ثانويةالثانية الكرخادبيتوفيق كمال راسم كمال119351111821208034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيغليس رشيد علي حمزة119352141721210019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي عدي يوسف119353111821021172

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيخزعل صبحي نظير محمد119354111721011063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن رسن عبدالزهرة حسن119355121721034033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد عبيد علي حسين119356111821207025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان جميل جبار احمد119357121821174002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيجليب هللا عبد هادي حسن119358121821202051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخويط رشيد سامي زهراء119359151822042030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيخليف زغير جمعة حسين119360151821013019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمجيد الرضا عبد فؤاد ورود119361151822045134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيمصطفى امير عباس محمود119362211821074085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيوهاب عودة جاسم مصطفى119363211821067026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد سليمان محمود تغريد119364111822217016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمفتن مكلف جبار فاطمة119365151822042055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيهالل صحن ستار عباس119366261821013068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيفلحي هاشم احمد علي119367151821020059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةبابلادبيسعيد محمد جاسم يحيى محمد119368231721160031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيارحيمه نعمة حسين باقر محمد119369131821008130

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبينجم صباح غسان صباح119370131821009057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيجبر حسين فاضل نرجس119371131822118150

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيمحيميد صبيح محمد حسن119372111821002012

2889 من 2713 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان جحيل عبد مقتدى119373151821003130

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيخضير هللا عبد نعمه نور119374111822068046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االالء ثانويةالثانية الكرخادبيحسين سلمان عيسى مروة119375111822130013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعلي زيدان محمد دانية119376111822094023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيالعيبي محمد مهند زينب119377111822073029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيابراهيم خلف خالد علي119378151821020068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد صبري جاسم اديان119379151822045001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيمحمد فارس دلو رائد119380211821272023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيخلف منصور حامد وسام119381121821044109

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيصالح المهدي عبد مثنى احمد119382111821028004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيدرويش زياره عويد حوراء119383151822051029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبينجرس هالل مالك نور119384111822218044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد اسماعيل جليل نور119385111822220066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعواد شندي كريم آمنه119386111822079001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبتر شون جبار اسراء119387151822054007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبير سليم خالد هللا عبد119388151821020056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن حسين علي ساره119389151822054067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين حلب اعداديةواسطادبياحمد صاحب عوده ماجد119390261821013112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد صبحي ضياء شهد119391131822106038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيهادي هاشم الصاحب عبد مروه119392131822080062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيفرج هللا عبد طارق فاطمه119393191822191049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن رمضان صالح حسن119394131821040005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيمحسن عباس عادل زهراء119395131822401033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية الجامعة حي ثانويةاالولى الكرخادبيباقر كمال علي تبارك119396101822134002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيجاسم علي حسن احمد119397101821155002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيثاري جميل خالد سجى119398101822110057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة المرتضى ثانويةبابلادبيمنسي جاسم كاظم حسين119399231821185007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيفرحان كاظم محمد ساره119400101822107021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيحسين مفتن حسين علي119401101821005036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيسلمان عبدالحسين علي محمد119402121821009188

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةالثانية الكرخادبيعطية حسن محمد سجى119403111822099033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد الوهاب عبد ناهد زهراء119404111822116013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيجودي عبدالحسين قاسم مجتبى119405121821025084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيجمعه مصطفى خضر علي119406121821034108

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبينجم توفيق رياض احمد119407121821023002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيقاسم جاسم انور سجاد119408131821019022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي محمد محسن عادل زينب119409131822105021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةادبيشاكر دعدوش سعدي غدير119410131821252082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي كاظم سعد زهراء119411121822105062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةالثالثة الكرخادبيزيدان حميد احمد رؤى119412121822096009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة القاهرة ثانويةبابلادبيسالم شاكر قاسم سفيان119413231721178028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيسلطان عبود رحيم صادق محمد119414121821009182

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخادبيسعيد محمد صالح زينب119415111822121016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيهاشم الرسول عبد االمير عبد علي119416111821180101

2889 من 2714 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حسن صالح مؤمل119417131821009092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم الكريم عبد ليث يوسف119418131821001102

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية الرافدين أرض ثانويةالثانية الرصافةادبيمجيد قاسم نزار العابدين زين119419141821059003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعلي تايه ضياء سجاد119420141821038049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالدين صالحادبيحسين كريم عارف السالم عبد119421181821127022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيحميد خلف عماد سجاد119422141821019050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة االجيال ثانويةاالنبارادبيجواد كاظم محمود ابراهيم119423191821311002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين زهير رائد استبرق119424141822144002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين دبي ثانويةالدين صالحادبيالرحمن عبد نزار مالك انس119425181821122015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيغزيوي نايف مهدي جواد119426141821040008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيصالح احمد حازم صالح119427101821014027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيشاكر غانم موفق نبأ119428141822106045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيبدن شحل محمد علي119429141821024158

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر ياسر كريم علي119430141821028085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيشكاصي عاكول الرضا عبد زينب119431131822099031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم خليفة رسول سجاد119432141821174025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيمصطفى الرزاق عبد الوهاب عبد رغد119433141822076029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم كريم بدور119434141822097005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيفرج عبد حمزه حسين119435141821037086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد حيدر قاسم منى119436141822085023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد عالوي هللا خير تبارك119437131822098018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيحمد محمد جاسم محمد119438141821027067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد سلمان داود ايه119439121822103005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيزيدان عبد محمد جاسم119440261821162003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمريهج خلف صبري مرتضى119441101821060132

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيحميد الغفور عبد مظفر الدين بيان119442191821058009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم محمود حسن موج119443101822079026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيحمادي علي يعرب طيبه119444141822077041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعيدان خليل اسماعيل زينه119445261822126057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرخادبيبدر الدين صالح زيد اسامة119446101821058002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيحواس حمزه حميد مالك119447101822110094

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم محمد حسين فاطمه119448141822144039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين السالم ثانويةاالولى الكرخادبيحسن جباري محسن محمد119449101821030012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمد حامد عماد علي محمد119450101821033036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل سعد يوسف119451101821017097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةادبيكرم فرهود عاشور ايه119452131822088003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم عادل الهدى نور119453131822091113

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ياسين علي أيات119454131822106002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيصبري هشام عالء انمار119455131821002010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر وديع الرزاق عبد رفل119456121822127042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم مهاوش رعد العزيز عبد119457111821156047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيشياع ابراهيم فراس رغيد119458111821150038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة الخليل ابراهيم ثانويةالثانية الكرخادبيعبادي سلمان محمود زينب119459111822158004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسن هللا عبد يحيى استبرق119460111822089001

2889 من 2715 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيهللا عبد الكريم عبد هاشم حسن119461211821026009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسين حنون رحيم تيسير119462111822071031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيعليوي احمد مثنى بالل119463211821023013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيمهدي عويد حميد حيدر119464111821009030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن جمعه احمد عمر119465141721025035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيعبد شهد رحمان حوراء119466111822060008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيالحسين عبد مجيد محمد ياسر119467111821015153

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد حمزة صباح علي119468111821017038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيجاسم علي مهدي اوس119469211721087004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد احمد جاسم ظاهر119470121721017026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم خليل مثنى عمران119471121721017045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيخليل مظلوم محمد زهراء119472121822125054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر محمد جاسم حسين119473151821013018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع مزهر علي نهى119474151822048114

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخادبياالمير عبد كاظم االمير عبد نور119475111822077024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيحسن العزيز عبد نزار دعاء119476211822208002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيرمي علي منعم مرتضى119477151821017100

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةادبيضيدان حمادي مصطفى محمد119478151821011039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيحطيم طعمه ثجيل حيدر119479261821017026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيعباس زغير محسن عمار119480261821015082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيجياد صبيح صالح زهراء119481261822084018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيباقر محمد علي شدن119482131822077040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعيدان الغني عبد مازن سجاد119483131821012070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيضاحي عباس ستار علي119484101821009033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيناصر عبد أحمد داليا119485261822126033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيكباشي جبار كريم حسين119486151721003028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيالرضا عبد هزبر مهند ايمان119487121822112008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس راضي قاسم حسين119488121821009054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين البصري الحسن ثانويةالثالثة الكرخادبيسرحان احمد نديم محمد119489121821027016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيعلوان كريم صالح امنه119490121822092003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين السجاد اعداديةبابلادبيعباس سلمان الكريم عبد عباس119491231821031027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين صنعاء اعداديةبابلادبينجم هاشم نجم علي119492231821011079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي يحيى محمد119493131821019040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمنديل عبد احمد محمد119494131821004058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيثامر االمير عبد محمد مرتضى119495131821023072

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيشنيت عبيد رياض الرحمن عبد119496121821172015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيحسين علوان علي حسين119497221721376035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمادي سعيد اياد احمد119498131821001008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم شكري زينب119499131822091062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين البالد ثانويةالثالثة الكرخادبيسلمان فاضل عباس غيث119500121821008027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم سلمان عقيل نور119501121822090050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد فاضل ثامر مصطفى119502131721029080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد صالح فراس رسل119503111822071045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيحميد بنيان صادق محمد119504111821057086

2889 من 2716 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيحبيب طه احمد عطيه119505111822072066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجايد غنيمه مسير محمد119506141821003116

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيغافل اغريب حامد حسين119507141821024052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيفرج عويد زامل حسين119508141821024055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاالنبارادبيخليفه محمد ياسين باهلل المعتصم119509191821347025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيالقادر عبد هللا عبد مؤيد الموفق119510101821017008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفاتح اعداديةالثانية الرصافةادبيرزوقي الهادي عبد طارق الفتاح عبد119511141821176050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيكمر جابر كريم ابتهال119512131822098003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيخليفه عوده شاكر رقيه119513141822075072

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي حسين عادل زهراء119514141822106018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي كريم سرمد شيماء119515141822106024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيعلي عبد ناجي علي حسين119516111821027029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمناتي لعيبي علي سجاد119517141821049036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعباده احمد وليد اية119518111822095013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيعطيه محسن احمد الرحمن عبد119519111821047010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم نعمه سالم اثمار119520121822125004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيموسى احمد فاضل محمد119521111721007090

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات سينا ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيمحسن ماجد الرحمن عبد بتول119522121822128006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0الخارجياتالثالثة الكرخادبيحسين  ابراهيم  علي  رسل119523121822401029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيعودة خلف راضي شهد119524111822220044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد كاظم كاطع ساره119525151822044061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد جمال خلدون طه119526151821020052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمود غانم عبود سجود119527151822058056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيقادر مجيد صفاء باقر119528131821003012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشم مجيد علي سيف119529131821012074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيسلوم الجبار عبد سلوم زهراء119530101822107018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحميد عريبي قيس محمد119531101821015064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيغريب عبد ماجد يوسف119532101721027162

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيزاير حسن علي حسن119533121821009035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمصطفى اسماعيل زيد براء119534131822073020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد عبد صالح نغم119535131822126059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهدي فاضل قاسم رضا محمد119536151721008128

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعباس فاضل عامر محمد119537111821059081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن جاسم سعد مصطفى119538131821009115

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحمودي خضر بكر غزوان119539131821001073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجابر شمخي ناصر الدين سيف119540141821038054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف حسين صفاء طه119541141821038062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيبجاي الحسن عبد خلف ايات119542141822073009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيسليمان حسن صالح سراب119543191822229017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيخلف زناد حسين زهره119544141822092019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد قاسم حسين هللا عبد119545131821017071

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبياسماعيل سعدون ثائر موسى119546141821012096

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحادبيخليوي محمد ماجد احمد119547181821346006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيهالل كاظم جواد علي119548101821060079

2889 من 2717 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيداود جعفر صادق سجاد119549131821017058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمشيعل قاسم كاظم قاسم119550141821049061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيزبار نوري صباح مها119551141822067088

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم اخميس عبدالقادر االمين محمد119552141821013121

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيداود الرزاق عبد ماجد غدير119553111822215062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبياحمد محمد عمار غفران119554101822120050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيحمد محمود اللطيف عبد هللا عبد119555101821011021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبييونس خالد رائد مصطفى119556101821013068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيعلي كاظم احمد هللا عبد119557101821016030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبييونس كاظم جبار حسنين119558261821162008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعبد خلف كامل شمس119559101822094021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن فليح اياد سجى119560131822112025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمجيد محمد حسن شهد119561291842085107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة656.5المتميزات ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسلمان داود صفاء فاتن119562141842094131

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة624.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةاحيائيهادي مزعل األمير عبد اساور119563141842070003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة613.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيداوود الكريم عبد علي حوراء119564111842114027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة607.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعيدان صادق يوسف زينب119565141842110088

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةالدين صالحاحيائيعداي سحاب فائز براق119566181841141010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسعيد عمران شوكة نور119567121842231104

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد حسين احسان علي زهراء119568151842047075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهدهود حديد حسن رسل119569141842111046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة520.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد كامل نبيل اية119570121842103005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعزيز هللا عبد الحسن عبد ضرغام119571151841017040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيابراهيم سالم محمود فراس119572111841016070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة489.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد هاشم رعد آيات119573121842112004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة481.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس خضير ابراهيم دالندا119574131842107021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخاحيائياشكايه ناصر جميل شفاء119575101842125006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة459.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيطاهر عاجل نبيل تبارك119576121842094042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيغازي دويج قاسم علي119577151841006060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرخاحيائيحسن فالح لبيب مصطفى119578101841020167

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبد اسماعيل فالح حسين119579141841203036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد سلمان داود انس119580101841205027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيخضير فالح كامل حوراء119581121742114011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيسنافي غيالن علي غفران119582151842056055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيمحمد فاضل عصام علي119583131841010083

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحلو جاسم كريم سجى119584141842112039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيياسين خلف احمد رسل119585111842217026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجعاز قاطع جاسم هدى119586141842072129

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيصالح جميل ظاهر محمد119587191841007157

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي كاظم صادق دعاء119588121842105047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرحيم الصمد عبد علي الهدى نور119589151842046166

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات السما اعداديةكربالءاحيائيحسين علي حيدر نبا119590271842083059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد ابراهيم خليل هبة119591111842215130

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعلي حسين بهاء علي119592121741006016

2889 من 2718 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات اليمن اعداديةنينوىاحيائيهللا عبد علي جمال نضال119593171842237234

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعلي فهد رحمن احمد119594131841012005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيعيدان محمد عدي طه119595121841020056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيزهيان حسين الرحيم عبد كرار119596141741018074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيشناوه كاطع رزاق نورالهدى119597131842092052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحسن احمد طارق ماريا119598101842099018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيياسين طه الدين عماد مصطفى119599271841154061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيزيدان خلف سعدون محمد119600111841203115

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيناصر غبين محمد نبأ119601111842105091

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمهدي صالح عباس اميره119602121842092013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيمجول يوسف يعقوب سكينه119603111842080073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0انقرة-  تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيعلوان انور حسين علي119604131841242006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعبيد شعيع جبار زهراء119605151742046036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرخاحيائيجميل حمد هللا عطا جميل119606121841022023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعزيز خلف عباس ندى119607151842050081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات البسملة اعداديةكربالءاحيائيحنون راضي رحيم حوراء119608271842068034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدعلي صادق علي حسين119609131841010030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمهدي ثجيل محمد دانيه119610101842077019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىاحيائيدلو عباس فاضل عباس119611211841274020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيكاظم جواد عالء ايالف119612141842149006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيسرحان عباس داود محمد119613101841016041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةاحيائيجواد ناجح امين مؤيد119614131841010103

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد علي محمد هشام119615111841209070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيزيدان حسين صفاء سيف119616101841026101

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىاحيائيحسن حسين خالد حر119617211841042004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيوداي جميل غازي امجد119618231841257013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيفدعم محمد قاسم محمد119619221841311066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعلي غزال ياسر حسنين119620251841009052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيالحسن عبد محمد كاظم عباس119621231841257067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمجذاب شواي محمد زهراء119622151742058040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم الحسن عبد زهراء119623161842176048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيسعيد فالح حسن نور119624141842225099

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيصالح عبود نجم احمد119625261841205002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلفته سدخان ماجد حوراء119626141842107015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةواسطاحيائيزيدان حسن فالح ضياء119627261841205019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاظم حسين ماضي زهراء119628141842145078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرخاحيائيعذاب غني عالء حسين119629111841004015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيخزي عبيس غانم المنتظر شمس119630111842071049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصبر جعفر جبار ابراهيم119631131741018002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات األهلية النجاة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشغاتي عبدالكاظم اسامة مريم119632131842088017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد مهدي حسين القادر عبد119633101841024021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيعلي هللا عبد حسون فردوس119634251842170260

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخاحيائيرسن كاظم سالم نبأ119635111842127041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان محسن مفيد زهراء119636111842215065

2889 من 2719 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخاحيائيحمد فرحان رحمن عمر119637121841029016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيحسين نعيم ياسين رجاء119638141842102016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الرواد ثانويةبابلاحيائيخليف عبدالكاظم فيصل الدين سيف119639231841255041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الزم جبار ايمان119640121842231011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات البخاري ثانويةالثالثة الكرخاحيائيفياض كامل لواء مريم119641121842108052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االهلية العراقية العائلة ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد مجبل صالح ضي119642151842062008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرخاحيائيياسين عبد فوزي علي119643121841026083

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الحارثية ثانويةاالولى الكرخاحيائيحمادة كامل حامد مينا119644101842112013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرزوقي شكر محمد ابراهيم119645131841001001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةاحيائيمهدي يوسف عباس نرجس119646131842084012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيابراهيم صالح حميد بكر ابو119647191841007003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخاحيائيشالل مزهر منذر أثير119648101841022001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيخضير علي احمد علي119649111841016056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخاحيائيخزيم محمد جاسم علي119650111841034011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيدويح ضالل حسين عالء119651221841306125

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية بلد ثانويةالدين صالحاحيائيشذر فرج فوزي خطاب119652181841346016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس رضا غانم نبأ119653131842098090

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائياسماعيل ابراهيم القادر عبد احمد119654211741009015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيالهادي عبد عباس احمد آيه119655141842097004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات حطين ثانويةاالولى الكرخاحيائيهاشم صبري صباح نورا119656101842079033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيهويدي كامل عالء تبارك119657111842215030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةاحيائيقاسم ابراهيم ستار زينب119658131842281038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةاحيائيعباس كاظم محمد عبدالمهيمن119659141741018052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الرصافي اعداديةاالنباراحيائيصبري عبد رائد احمد119660191841012003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجاسم خضير طه تمارا119661111842067027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيمهنه كاظم سالم مرتضى119662111741058070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الربيع ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد نجم عباس غفران119663121842081005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةاحيائيهزاع يازع ناصر حسن119664141841048016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيصالح محمد جاسم مالك119665121742091026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الحكيم اعداديةبابلاحيائيعجمي عدنان وليد علي119666231841044044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االنصاري ايوب ابيالثانية الكرخاحيائيالكريم عبد العزيز عبد ضياء مصطفى119667111841008043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيمجيد داود محي علي119668261841203018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الكاظم عبد ثائر نور119669121842231077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد احمد ثامر نور119670111742114119

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيلفته علي حيدر سرور119671141842224017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبود حسين علي رباب119672111742077014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي كاظم باسم عباس119673111841002013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخاحيائيعرمان فرحان امجد مهيمن119674101841015043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيطعمه عطيه حسن ساره119675111842084079

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحمد حمدي فخري نور119676141842109037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيناجي جاسم سعد نرجس119677151742050102

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات المسائية النهضة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد يوسف محمد منار119678111842217076

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخاحيائيعبد محمد كاسب احمد119679101841155004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيفزع حديد ربيع ايمن119680191841350010

2889 من 2720 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد ابراهيم محمد المهيمن عبد119681111841203077

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين العلمية الروابي اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلوان نغماش حامد علي119682111841026088

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةاحيائينصيف صادق الكريم عبد مرتضى119683141841011121

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخاحيائيعلوان حسين علي رانيه119684121842093011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين األهلية ايمن ثانويةديالىاحيائيعلي جواد علي زيد119685211841066006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الصويرة اعداديةواسطاحيائيفنطول حريم حمود عباس119686261841012057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمبارك هادي عاد ضحى119687111742101034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنباراحيائيعلي نايف احمد ضياء119688191841350019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيهاشم جواد االمير عبد طالب119689151841071117

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيزهيان عبد عصام تبارك119690141842135009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0الخارجياتالثانية الكرخاحيائيعفتان  حماد  داود  فاطمة119691111842401030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيمهدي علي محمد حسن فاطمه119692111842108050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخاحيائيسليمان رشاد محمد اياد مهند119693101741016069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات بروانة ثانويةاالنباراحيائيطه كريم طاهر حنان119694191742151011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيعليوي جعفر الحميد عبد فاطمه119695111842089031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخاحيائيعلوان سليمان حيدر منار119696111842085066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةاحيائينزار سلمان خالد مصطفى119697131741028022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخاحيائيهللا جار فاضل حافظ عمار119698111741156032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخاحيائيفيحان هوير قاسم براء119699111842062022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد جواد سمير مريم119700101842077069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيياقوت الحسين عبد الكريم عبد علي119701141841203066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيمطلك احمد جاسم نبأ119702261742091039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمراد شاه ابراهيم جميل كوثر119703151742046098

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيخلف علي عمار حفصه119704101842117025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنات العقيدة ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكاظم موسى عمران سجى119705121742083010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنين المركزية النصر اعداديةالنجفاحيائيناصر كامل رياض مظفر119706251841007265

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمد غريب ميسر المصطفى119707151841020006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرخاحيائيغليم كاظم حمزه حيدر119708111841006020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيميخا سمو مايكل برانس119709131741022030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيكاظم محمد جاسم محمد119710101841005025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيعلي راشد جبار هللا عبد119711151841071129

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخاحيائيمحمد مرشد حاتم طيبه119712111842088028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالرحيم عبد فائق الكريم عبد احمد119713101741026020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيكطان صالح زامل فاطمه119714121742114032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات األهلية والقلم نون ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلي سعدون محسن سجى119715111742097014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشعن كاظم جهاد جواد119716151741005026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي علي محمد نعمه الهدى نور119717141842145143

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيحسن حنون سعيد االء119718221852125004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطر عبد نجم مصطفى119719141851047112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة470.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيساهي جاسم عالء حيدر119720141851018042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحي حسن وضاح حسن119721141851019018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة469.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم كريم علي مروان119722101851019150

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسالم شرف فاضل علي119723141851012036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحسن كاظم جواد كرار119724281851006102
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة461.0الخارجيونالثانية الرصافةتطبيقيحنش حسين كاظم حمزه119725141851400010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين التراث ثانويةبابلتطبيقيحسون عيدان كريم حسين119726231851068015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان محمد رزاق هللا عبد119727111851019023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيناصر فيصل رعد رقية119728121852118020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيزغير مناحي جعفر كفاح119729111851210074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطتطبيقيعبيس محسن حازم محسن119730261851011059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الكرخ ثانويةاالولى الكرختطبيقيعبد جويد طارق طه119731101851003025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد محمد حيدر لبنى119732111852064033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين كاظم حسين119733161851049040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيكبر شنشول عادل تقى119734141852110006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةقار ذيتطبيقيزاجي الحسين عبد ستار انمار119735221851367003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمرجان علي زياد نور119736131852073042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين الرياحي اعداديةكربالءتطبيقيعلي حميد عباس سجاد119737271851013067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقينكال محسن حسن علي119738121851032048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المناهل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم اسماعيل حقي مصطفى119739141851179023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحميد حسين خالد مصطفى119740271851002235

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي نوفل صباح ليث119741131851001059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسين المنعم عبد عمار119742161851001128

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد الكريم عبد مؤيد فاتن119743141852076051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةالدين صالحتطبيقيمهدي طارق لواء سجاد119744181851146008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيصبر طارش سالم احمد119745281751001010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات اسماء ثانويةالثانية الكرختطبيقيحمود عباس احمد زهاء119746111852100005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجبر رضا محمد احمد علي119747221851307112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيواكع جاسم هيثم همام119748111751004159

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد شاكر علي بنين119749221852115006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقياحمد شهاب حامد امير119750211751031006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرختطبيقيجاسم هادي قاسم هللا عبد119751111851200089

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطيلج جاسم حامد ضحى119752141852145019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمكلف جاعد الكريم عبد تبارك119753121852094005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي ياسر حسين مرتضى119754121851026045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكيم حسين شاكر محمد119755131851012112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاالولى الكرختطبيقياحمد غالب احمد سلطان119756101851043017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي حسين خالد محمد119757111851058107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطتطبيقيشفيج حسن فالح احسان119758261851208001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمنفي حاجم خالد احمد119759101851020013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيفياض حريث احمد ليث119760111851022020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود شاكر مناضل زبيده119761111852103009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد جعفر نجاح علي119762111851058084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقيصالح مهدي صبر تسنيم119763111852069002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيالحسين عبد صبحي مثنى علي119764111751058105

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس هللا عبد حسن خديجه119765111752068015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيباقر جابر عباس زهراء119766161752169045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرختطبيقيعوده االمير عبد طارق مصطفى119767101851025011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيبازل صباح خالد محمد119768101851020125
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيمحمود هادي حسين علي119769281851043028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيخنياب كامل رعد علي119770161851049099

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمسعد ناصر عالء مرتضى119771151851020053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي هللا عبد طارق حسين119772221851299006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االهلية المعرفة كنوز ثانويةالدين صالحتطبيقيحمادي عبد صالح سيف119773181851160012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد قاسم محمد قاسم119774101851029021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقينوري علي عبد رضا احمد119775261851027003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود جاسم ثائر هللا عبد119776161851140054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان جميل سلطان هللا عبد119777161851357182

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارتطبيقيمحمد جندي فيصل غازي119778191851040037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيشراد فرحان الكريم عبد محمد119779111851209056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمود بدري ثامر مروة119780111852102019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيسالم حسن محمود حسين119781151851005036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االهلية التاميم شمس ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم علي حسين حسنين119782121851040002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيكاظم الهادي عبد عدنان علي119783101851026082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي عبد ناهي رحيم منتظر119784101851008048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن ناصر ضياء مجتبى119785131751034043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناصر علي الناصر عبد علي119786131751034033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشاكر اسماعيل نجاح أيه119787131752091001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم لطيف مكي غيث119788111851032050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد محمد حيدر علي119789111851009030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم نصيف عدنان غادة119790111852072038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيفرحان مهدي علي زهراء119791111852065022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحيسن فرحان قاسم حسين119792141851018039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيموسى كامل احمد حوراء119793141752070014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين كاظم جواد محمد119794141851018094

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الوهاب عبد حسن علي119795161851369016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0طالب ابي بنت جمانة اعداديةكربالءتطبيقيعباس باقر فؤاد ساره119796271852065029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيحميدي جالل عماد حوراء119797221852204005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم حميد رحمن غفران119798131852111027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالكريم عبد عدنان كريم محمد119799131851034041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات عشتار ثانويةالثانية الكرختطبيقينايف ذياب مالك بيداء119800111852086004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير سلمان احمد زهراء119801111852079003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المسائية سمية اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحسب جبر حمزه لقاء119802151852080013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيصالح فاخر احمد محسن119803151851071170

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيسعيد نعمه منير آيه119804101852114001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود شكر احمد شاكر119805101851016022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المأمون اعداديةاالولى الكرختطبيقيعزيز صديق صهيب صديق119806101851006010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيوجر جبار ناظم زينب119807131752092025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصالح مزعل عامر ياسر119808141851030042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعنبر شلش الرحمن عبد زهراء119809141852076027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين نعمه حميد زينب119810111752112020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيسالم زكي تحسين زينب119811161852207021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياحمد حسين محمد احمد حسين119812131851005016

2889 من 2723 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخليل جهاد محمد زيد119813141851021039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةالنجفتطبيقيحسين فاضل حسن مهدي محمد119814251851009151

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالرحمن عبد جمال محمد محمود119815121851006035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيابراهيم صباح ابراهيم صباح119816211851002030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم حميد مجيد فريد119817101851203071

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيلعيبي زبون محمد مريم119818101852091030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الغزالية اعداديةاالولى الكرختطبيقييونس السيد عبد حسن محمد119819101851008033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيالكاظم عبد عباس سمير مصطفى119820101851015050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالرزاق عبد عيسى احمد محمد119821101851020120

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةبابلتطبيقيياسر جواد كاظم مرتضى119822231751190014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيزيدان حسين الرحمن عبد محمد119823101751020129

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمود شكر محمود ميثم119824101851013101

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن زبون حميد مريم119825141852102023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم عبود غانم المنتظر119826161851002021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية المسيب ثانويةبابلتطبيقيخضير علي عبد مكيل علي119827231851256030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيداغر جياد رشاش احمد119828161851079003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود شاكر سعدي زينب119829161852383033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيمطير قاسم ابراهيم احمد119830221851301002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبد عيدان رياض ايه119831111852067005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالكريم عبد هللا عبد سلوان براء119832141852070004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن فارس خلف احمد119833101851019019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحمدان طعمه محمد احمد119834151751007008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد عباس ماهر علي محمد119835111751024034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االهلية البيضاء الفراشة ثانويةالثانية الكرختطبيقيقاسم عباس فاضل رونق119836111752122001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم يونس فاضل ضحى119837111852071029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيتوفيق حقي احمد عبدهللا119838131851003032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد فليح عالء ضحى119839141852099019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيرمضان احمد اسماعيل فاطمه119840141852107020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبيد مريع عادل همسة119841101852101040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد صالح صائب محمد119842111751004125

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيراهي محسن محمود مؤمل119843221851003122

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد حيدر انور تبارك119844131852100006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين خلف مطر علي119845131851045031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الوالية عطر اعداديةواسطتطبيقيعزيز رشيد عماد زينب العقيلة119846261852117004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينعيمه غازي ماجد رانيه119847141852140017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمود االمير عبد هشام حنين119848111852072017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقييحيى عصام ربيع اشرف119849101851014012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات اليمامة اعداديةميسانتطبيقيشامر غازي علي براء119850281852063010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيرضيو محمد االمير عبد حوراء119851281852190013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكاطع كاظم حسن علي119852131851252057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدعير هاشم عدنان علي خادم119853141851047036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان الرحمن عبد محمد الرحمن عبد119854141851015017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعنيد حميد عماد تقى119855111852215012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحنيوي جاسم محمد علي119856151851008033
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالرضا عبد مجيد طارق محمد119857121851032076

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االهلية الغدير ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد نوري كفاح فرح119858151852061004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيالقادر عبد خليل علي امينه119859101852120009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الروافد اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي عباس ثامر عباس119860111851025018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاطع حميد جمال زهراء119861111752110024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقيعليوي رشيد طالب رحمة119862111752073015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيهاشم جلوب جاسب زينه119863131752071028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيعبد حميد عباس احالم119864111852110002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين ياس خضر هديل119865111852074042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسلوم علي فائز محمد119866141851025021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعبود فالح انور نير119867141851201298

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيرويح كاطع ثجيل زهراء119868281852190015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن محي كمال علي119869111851004075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم راضي كفاح مرتضى119870111751058145

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيجاسم محمد منذر احمد119871111851005009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمود عبدالهادي طارق علي119872131851010055

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة451.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيعبيد علي حسين سجى119873191822195013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيعواد خلف علي خلود119874191822214051

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيجواد االمير عبد ماهر محمد119875111821209073

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيلطيف جاسم قاسم تبارك119876141822099022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةالثالثة الكرخادبيحميد صبار علي ماهر119877121821203025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيحسن فليح ناصر هند119878191822179013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيجاسم فرج ماجد اسراء119879191822183003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبينشمي نوري ابراهيم نبيل119880191821345022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين عنة اعداديةاالنبارادبيياسين احمد الحكيم عبد بشير119881191821021003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيتركي نعمان اللطيف عبد مريم119882191822197033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيمحمد عيادة حاتم محمد119883191821286018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنبارادبيعبيد احمد خضر سوالف119884191822167007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبياحمد عبد صالح الرحمن عبد119885191821287014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة االزهر ثانويةاالنبارادبيحايف فهد مجيد غفران119886191822296005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاالنبارادبيمخلف محمد احمد داليا119887191822217006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الخلد ثانويةاالنبارادبيسعود ياسين ميسر ليث119888191821286014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيحمد اسماعيل طارق عمر119889191821029021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاالنبارادبياسماعيل اشرف قيس محمد119890191821011037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيمطلك اسماعيل كريم كوثر119891191822194047

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيمحمد صبحي يوسف محمد119892191821109127

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيسعد خليف سعد العزيز عبد119893191821032026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات االزدهار ثانويةاالنبارادبيعلي محمد جاسم فرح119894191822154020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العربي الفارس اعداديةاالنبارادبيعطيه مخلف عبد احمد119895191821013005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيفيصل رشيد وليد احمد119896191821019008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبياحمد علي عمر احمد119897191821017004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين األمين ثانويةاالنبارادبيعبد محمد صباح مصطفى119898191721076070

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات زينب ثانويةاالنبارادبيرميض ساير فزع سجى119899191822265007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنبارادبيرثيع عيادة حميد عيسى119900191821340060
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيعبد جاسم علي غفران119901191822369111

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االمالي ثانويةاالنبارادبيمفضي عاصي عبد سميره119902191822211014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيطالب رياض نصرت ضحى119903111822101034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيمطر ابراهيم سعدون بشرى119904191822183006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيفرج صباح ثائر زيدون119905191821109059

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعيسى عجمي حميد سرى119906191822370063

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةاالنبارادبيسهيل روضان احمد ايوب119907191821292018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيمحمود منفي احمد ورقاء119908191822214073

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات هيت اعداديةاالنبارادبيمعروف غريب لقاء مناهل119909191822196036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارادبيعفات عايش غسان حذيفه119910191821020011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيناصر ابراهيم احمد علي119911191821031034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السالم دار ثانويةاالنبارادبيعواد حمد السالم عبد مصدف119912191821049011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الرياحين ثانويةاالنبارادبيعبد عواد قاسم مريم119913191822186029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين تمام ابي ثانويةاالنبارادبيهللا عبد حميد عبد محمد119914191821075023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيجروان سعود المجيد عبد محمود119915191821017030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين األمالي ثانويةاالنبارادبيحمدان عبد الستار عبد مصطفى119916191821038013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيمخلف محمد صالح فرح119917191822191032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارادبيسفعة احمد عامر احمد119918191821002001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االيوبي الدين صالح اعداديةاالنبارادبيعكله عرموط طالب زياد119919191821045010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات هاجر ثانويةاالنبارادبيسليمان الرحيم عبد محمد ريام119920191822184005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0الخارجيوناالولى الكرخادبيهامل االله عبد باسم بشار119921101821400005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الوثبة اعداديةاالنبارادبيخلف زاوي اسماعيل صالحه119922191822194031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبينايف زغير خالد ورود119923191822147048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية القائم ثانويةاالنبارادبيخليل مجبل راشد سجى119924191822371009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيخليل وجيه سعد امل119925191822147055

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيخلف هللا عبد عايد هويده119926191822370121

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبياحمد حسين محمد هللا عبد119927191821094006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيسمير جنعان حمادي اشواق119928191822213002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيتوفيق الرزاق عبد رائد هللا عبد119929191821109079

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد قاسم غانم الرحمن عبد119930131821029037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الصخرة قبة ثانويةاالنبارادبياحمد حميد سعيد ازل119931191822180001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارادبيساجر محمد محمود مصطفى119932191821352057

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيجاسم غفوري مؤيد محمد119933191821060028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنبارادبيذياب كامل عبد سمير119934191821110020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيمحمد عمران جبار هيام119935191822243045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيخلف حماد احمد سرور119936191822191021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0سكاريا-  تركيا في  االهلية الحياة مدرسةاالولى الرصافةادبيمخلف حميد مجيد حميد119937131821224003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيشحاذه جوير المجيد عبد زهراء119938191822166018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيحمادي مزعل الكريم عبد محمد119939191821004039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيحسين عباس اياد مصطفى119940191821012050

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات مؤتة ثانويةاالنبارادبيحمادي جسام مجباس سميه119941191822182015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم محمد مروان119942191821040068

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيعبطان ذياب محمد نبأ119943191822204035

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيجميل شريف شامان جميل119944191821109052
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيخلف مطر فؤاد الرحمن عبد119945191821043036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين تمام ابي ثانويةاالنبارادبيخلف بتال محمد رسول119946191821075012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيصبار عبد هللا عبد اسراء119947191822148005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الرجاء ثانويةاالنبارادبيمخلف عبود ماهر الحان119948191822160005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيبخيت خشان حميدي زينب119949191822214012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبينايل محمد وحيد محمد119950191821351054

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيمرزوك عبد خالد جومانه119951191822178013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيحسين سالم صالح عمر119952191721036051

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات العزة ثانويةالثانية الكرخادبيترموص فرحان نصير شجن119953111822060017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيحمد احمد مصطفى هللا عبد119954191821109081

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيعناد خلف جمعه يوسف119955191821004051

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيخلف هللا عطا صالح ميعاد119956191822179008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين وهران ثانويةاالنبارادبيحمادي سليمان داود محمد119957191821048007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنبارادبيعلي فياض ثامر االء119958191822204001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعواد عبد محمد ضحى119959101822094020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةاالنبارادبيالرزاق عبد حمد خالد شهد119960191822168014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم اسعد ميس119961191822175037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين االرقم ابن ثانويةاالنبارادبيمحمد طابور عبد سعد119962191821057009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيمحسن رجب احمد مصطفى119963191821342203

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيعواد نزال محمود محمد119964191821345016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيشارع عناد صائب السالم عبد119965191821018011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارادبيجسام صبار هللا عبد الدين صفاء119966191821026027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيشحاذه صداع اكرم مهند119967191821012055

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيناصر مرعي اياد سهير119968191822165012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيمحمود لطيف زياد رسل119969191822188018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيحسين حبيش عبد الملك عبد119970191821031030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة حضرموت ثانويةاالنبارادبيجياد عبد علي ضيف119971191821279009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيجاسم كامل زياد طارق119972191821004023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارادبيعلي فيصل غازي حسين119973191721002015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيعباس شاكر ناظم نها119974191822202025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيهللا عبد سامي انيس عائشه119975191822178034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيجراح حسين سعيد حسين119976191821031019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيحنتوش مهيدي سعد سيف119977191821004020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيشايط ياسين حمد عبد119978191721059017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاالنبارادبيشالل جدوع مزهر اصاله119979191822170002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيفياض حمود حبيب هاجر119980191822165022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات التسامح ثانويةاالنبارادبيكريم كسار قيس نور119981191822221015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الخلد ثانويةاالنبارادبيحسين أمين محمد باسم دموع119982191822142001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الحارث ثانويةاالنبارادبيعرميط خلف جمعه رعد119983191821035009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيالمجيد عبد اللطيف عبد ابراهيم فاطمة119984191822369113

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيعافص محمود احمد رغده119985191822191016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلادبيعلي ساكن مفيد محمد119986311821008036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاالنبارادبيمحل عباس محمد باسم119987191821350049

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيمخلف محمد حسين هاله119988111822070088
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيطالب حسين طالب ختام119989111822105019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان محمد زبن محمد119990111821034052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيمحمد جسام حميد لبنى119991191822166033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيحسين هللا عبد نجم هللا عبد119992111821021085

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرخادبيعويد قدوري حسان الرحمن عبد119993111821209035

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيصافي زامل محمد رقية119994131822086025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح مهدي مكي صالح119995131821001039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيسليمان داود محمد بشرى119996191822185004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيحميد صبري الدين بهاء مصطفى119997191821017033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة المجد ثانويةاالولى الكرخادبيعلي سليمان فرحان ياسمين119998101822157006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبينوار علي محمد مروه119999101822110088

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيمحل عفر كميل عماد120000191821287033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبينومان حمد غانم وداد120001191822283009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنبارادبيفياض رحيم عماد براء120002191822167003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة الفاتح ثانويةالثالثة الكرخادبيصباح مطلب ياسين رياض120003121721174008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيحمادي خميس خالد محمد120004191721036068

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيحسين احمد سعيد ايسر120005111822218004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيقط مطلوب عماد شمس120006191822176018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمهيدي الدين عز مالذ مصطفى120007101721027144

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين االيالف ثانويةاالنبارادبيسعود رشيد نافع رشيد120008191821107014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيعالوي محمود شاكر طيبه120009101822120044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيسعد الهادي عبد كمال أمنه120010191822214001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبيدميثر هالل عبد مروان120011191821103028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيشرقي عبد احمد حسين120012191821059003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيذيب حميد راضي ساره120013191822147030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيخليفة دحام شعبان محمود120014191821342198

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيخليف عبيد محمد فارس120015261821160011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين االمين ثانويةالدين صالحادبيعلي فيصل حكمت فيصل120016181821014032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيعلي محمد عصام بكر ابو120017101821013002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المربد اعداديةاالنبارادبييوسف رديف عارف اسماعيل120018191721056008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيدهام عبود عامر صفا120019191822195020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الشماسية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم ياسين عمار120020131821023058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنبارادبيمحمد حمود احمد االء120021191822167001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين األوفياء اعداديةاالنبارادبيعلي حمدي عماد احسان120022191821078002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الفرات ثانويةاالنبارادبيحميد تركي حامد نور120023191822147045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المسائية بغداد اعداديةاالنبارادبيحسن احمد خالد حسين120024191821345049

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبييحيى فرحان ياسر عمار120025191821070022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمحمد بهجت ثاير امنه120026211822091016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات العرفان اعداديةاالنبارادبيعبطان مدب حسين صفا120027191822166027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيشعالن رشيد مزاحم حكمت120028111821150032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبياحمد فياض نصير منار120029191822178041

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المستقبل أجيال ثانويةاالنبارادبيبدوي شيحان خالد احمد120030191821116004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل عباس محمد زينب120031131822091067

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيداود أنور فالح محمد120032191821040063
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاالنبارادبيمحمد خلف علي يعقوب120033191821040082

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيمحمود سلمان محمد احمد120034191821036007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيهللا عبد حميد مجيد االء120035101822111003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنبارادبيحمادي عالوي صباح غفران120036191822188041

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0سامسون تركيا االهلية العراق دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيحسين صالح حمد علي120037131821238007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيصالح خليف عامر سهى120038191822214078

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية العراق ثانويةاالنبارادبيفرهان صالح سامي عمر120039191821339017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاالولى الكرخادبيصالح شالل صبار مصطفى120040101721010029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيعبيد فتحي ياسر احمد120041191721036018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارادبيحمادي ضاري خلف براء120042191822369171

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمود حسن قاسم الكريم عبد120043111821156048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيسويدان احمد عبد حارث120044111821181022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات جنين اعداديةاالنبارادبيجاسم محسن صالح رسل120045191822149015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيحمادي هللا عبد احميد االء120046191822185002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الطالئع ثانويةاالنبارادبيسكران تركي جبار عامر120047191821100002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيعلي محمد عمر هللا عبد120048191821058026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيعسل فهمي عطيه عامر120049191821342012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيصالح مهدي صالح محمد120050101821024078

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرخادبيجميل محمد حيدر تبارك120051101822077009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيعبد محمد طارق زياد120052191821342112

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيعلي شاحوذ سليمان مصطفى120053191821060030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبينجم علي حميد ابتهال120054101822109002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية التحرير ثانويةاالنبارادبيحسن طارق سداد يوسف120055191821351065

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النجاح ثانويةاالنبارادبيمخلف عبد علي عمر120056191821289020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الزيتون اعداديةاالنبارادبيمحمد فاضل ايوب انمار120057191721004006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاالنبارادبيمحمد ثابت سلمان داود120058191721070006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيعبد هللا عبد نجم ليث120059191821028033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيسعود عبد طه سارة120060101722108026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية الهدى ثانويةاالولى الكرخادبيمشعان صبار عيد ايناس120061101722224006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين فاضل عباس فاروق120062101821022049

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيابراهيم فرحان لفتان دنيا120063191822370009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المختار عمر ثانويةاالنبارادبيدايح عباس خميس معاذ120064191821059020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االمل ثانويةاالنبارادبيجبير سالم صالح سما120065191822195014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيغربي سليمان عايد احمد120066191821287004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات بردى ثانويةاالنبارادبيمخلف محيميد عيد ايالف120067191822251002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيشتران هللا سعد قيصر ايمن120068191821060006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيعلي نوري يونس ايمن120069111821042015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيياسين حمد خضير عمر120070191821019037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات التهذيب ثانويةاالنبارادبيجراح عواد ابراهيم هديل120071191822179012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيسعود سالم سمير الرحمن عبد120072101821024040

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارادبيضبعان حميد خميس ديانا120073191822178018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات قريش ثانويةاالنبارادبيصالح عدنان مجيد شهد120074191722158027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارادبيحميد عواد احمد مصطفى120075191821017032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد حمود قاسم احمد120076131821029005
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة االهلية النا ثانويةاربيلادبيفرحان ياسين غالب محمد120077311821063007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبيهللا عبد كاظم مهدي محمد120078121721016043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الريف ثانويةالثالثة الكرخادبيجاسم نايف محمود ليث120079121821029026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةاالنبارادبيشيحان حمد علي اسراء120080191822165003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الشفق ثانويةاالنبارادبيشاكر كريم غازي مالك120081191822243033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةاالنبارادبيفياض عبد محمد ايات120082191822167002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيخليفه عفش توفيق نور120083191822163033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيعبد مهيدي يوسف يعقوب120084191821342043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيعوده احمد ميثاق ادهم120085191821342077

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيهندي سلطان طالب عامر120086101821017037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم طارق احمد عثمان120087101821017052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيأبراهيم خلف صعب هبه120088191822183036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الرحاب ثانويةاالنبارادبيالمطر احمد يوسف دينا120089191822214053

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيفرحان صالح أحمد ازهار120090191822241007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبينواف فواز هللا عبد بركات120091191821283003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين زنكورة اعداديةاالنبارادبيعرموش محمد جاسم عقيل120092191821032034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات النبوغ ثانويةاالولى الكرخادبيمخلف نوري ماهر طيبه120093101822098017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيصلبي سليمان احمد حمدان120094191821287009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المسائية الخالدية ثانويةاالنبارادبيمطلك مخلف احمد سرمد120095191821346005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم محمد طه120096191821018010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيمسلط عبد حميد اماني120097191822199005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيعواد ذبان علي رقيه120098191822185008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة الخالدين ثانويةاالنبارادبيعلي غايب مظهر مصطفى120099191821299024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين االمين اعداديةاالولى الكرخادبيحميد ظاهر سلمان ايمن120100101821018008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيشالل محسن سعيد محمد120101221821034023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية هيت ثانويةاالنبارادبيخلف عبد فاروق فريد120102191821355024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبينايف جبير ماجد ريام120103191822370052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الروابط اعداديةاالنبارادبيمحمود طه حارث يسر120104191822229038

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم نبيل ابتسام120105191822199001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيذيبان محمد حميد احمد120106191821342056

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلادبيكاظم جواد محمد مصطفى120107231821253108

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيبرغش حميد ناصر ساره120108101822113021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل120109101821014009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل حميد خضير سرى120110101822120035

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات سلمة ام ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم مطر ذاكر ايالف120111101822097003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد رافع عامر بكر ابو120112101821042001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيعباس رشيد حافظ نوره120113191822183033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيعبد ابراهيم اسماعيل بالل120114191821043020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيلعيبي موزان طارق زينب120115131822092031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين النافع العلم اعداديةاالنبارادبيمحمد عودة احمد انس120116191821095006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0كواللمبور-  ماليزيا في االهلية العراقية المدرسةاالولى الرصافةادبيبدر خضير احسان علي120117131821233001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيحمد عوده اسماعيل احمد120118111821156002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيخلف عبيد فرحان محمد120119191821287036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود علي كمال احمد120120111821054005
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاالنبارادبيبطيخ شويش ابراهيم خليل120121191821337106

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات العال اعداديةاالنبارادبيحسين ناصر احمد نور120122191822156032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الصقالوية اعداديةاالنبارادبيبطيخ دواح عطوان محمد120123191821028040

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيمحمود شكر سعدون مغفره120124191822189022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين زيدون ابن اعداديةاالنبارادبيمحمد جاسم درع احمد120125191821031004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيجابر محمد عمر سرى120126101822101031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيحمادي جاسم رياض احمد120127101821205006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيمطر سعود القادر عبد همام120128101821027115

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيمحيسن مظهور حميد جيهان120129101822118027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرخادبيالمجيد عبد عثمان الحميد عبد امنه120130101822118006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيشالل الهادي عبد قحطان بالل120131191821109043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين التهذيب ثانويةاالنبارادبيحميد هللا عبد عامر هللا عبد120132191821073007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0خارجياتاالنبارادبيخضر حسان احمد نبراس120133191822401063

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين نجاح رياض حسين120134141821203012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين السالم اعداديةاالنبارادبيصالح وهب الستار عبد زيد120135191821058020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرخادبيمحيميد حسن مناجد ضرغام120136101821011013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين النعيمية اعداديةاالنبارادبياسماعيل كاظم عامر صديق120137191821105011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين احمد مصطفى120138111821054047

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الشموخ اعداديةاالنبارادبيابراهيم حميد محمد مصطفى120139191821053031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الشيماء اعداديةاالنبارادبيابراهيم خليل عثمان شهباء120140191822197022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين العدل اعداديةاالنبارادبيمطلك زبار ناظم وضاح120141191821018023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيعباس خضير ياسين طه120142101721027052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين األهلية التفوق جيل ثانويةاالولى الكرخادبيفياض خضير حامد حيدر120143101821056003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعوان شندي موسى دره120144151822047029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيالمجيد عبد خلف محمد عائشه120145131822102021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيهللا عبد احمد صالح عمر120146191821029020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرخادبيعلي مهدي رحمن علي120147101821200056

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنبارادبيجاسم حمد محمد رويده120148191822163013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيحسين مشعان حاجز سعدي120149191821060013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيمحمد اسود مؤيد احمد120150191821029002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0المختلطة البراق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد حميد خضر ايه120151121822177002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الخالدين ثانويةاالنبارادبيعرميط حماد كمال عائشة120152191822143005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنبارادبيمرار مناع ياسر السالم عبد120153191821340009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات شفق ثانويةكركوكادبيعبد معيوف وحيد فاطمة120154201822145022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارادبيخليفة النبي عبد عصام محمد120155191821060026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبياحمد فهد كامل يوسف120156111821156099

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة الرمانة اعداديةاالنبارادبيدعوك حامد حسين صابرين120157191822287023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاالنبارادبيمصلح عبيد عبد محمد120158191821283010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الفتوح فتح اعداديةاالنبارادبيحمد جبار خليف شروق120159191822148044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين العرفان اعداديةاالنبارادبيمخلف احمد محمد ايمن120160191821029011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد مخلص الرحيم عبد سعاد120161131822101044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيداود غايب طالل سناء120162191822157012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاالنبارادبيسرحان حمود هادي محمود120163191821041007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات المعرفة ثانويةاالنبارادبيفرحان ابراهيم أسماعيل أيالف120164191822172005
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيخضر الياس معتز ابراهيم120165111821203008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات حديثة اعداديةاالنبارادبيظاهر سلوم جمال سلمى120166191822199030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة599.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد رحيم ناجي ريم120167111842070046

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات الرجاء ثانويةاالنباراحيائينجم حميد عماد نرجس120168191842160064

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الشفق ثانويةاالنباراحيائيأمين محمد أكرم رواء120169191742243011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين سارية اعداديةنينوىاحيائيجدوع سلطان هللا عبد مروان120170171841018246

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الجديدة القلعة ثانويةاربيلاحيائيسعود محمد عناد رغده120171311742041030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيمحمد جاسم حسين ليث120172191841354014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين راوة اعداديةاالنباراحيائيحمود خضر عبدالستار اثير120173191841022002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية الخالد ثانويةاالنباراحيائيهزيم محمد شاكر ايمن120174191841110003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيمحمود حماد ماجد يقين120175191842154044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات العقيق وادي اعداديةاالنباراحيائيمهيدي تايه حمود ياسمين120176191842175106

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات عنه منارة ثانويةاالنباراحيائيهويش عبيد احمد سجى120177191842247009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعلي محمد عبد سدى120178191842191058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الروافد اعداديةاالنباراحيائيالرزاق عبد ياسين طه وديان120179191842198078

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات هيت اعداديةاالنباراحيائيظاهر هالل فالح تقوى120180191842196027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الزوراء ثانويةاالنباراحيائيفرحان محيسن مشرف ايناس120181191742155008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاالنباراحيائيحردان عواد وليد نورس120182191842163085

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية اإلسالم نور ثانويةاالنباراحيائيعرموش رحيم بطاح خميس120183191841354007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاالنباراحيائيصالح فياض حماد زمن120184191842162026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات االنبار ثانويةاالنباراحيائيعبد صادق جعفر هديل120185191742153068

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين األهلية المنار ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حردان عادل الدين عز120186101841036011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيمحمود عبيد جالل هبه120187191842191108

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات االزدهار ثانويةاالنباراحيائيحسن محمود سعد هديل120188191842154040

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الخالدية اعداديةاالنباراحيائيهللا عبد عبد طه احمد120189191741007018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخاحيائيفنيخر ملحان بدر ساره120190101742101045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيعطية شوقي بشير اسماء120191191842191005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين االهلية النور ثانويةاالنباراحيائيعبدالرزاق خلف خالد حامد120192191841113008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاالنباراحيائيصلبي محمد الرحمن عبد رقيه120193191742204016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات النهضة اعداديةاالنباراحيائيشمهود حمادي خالد مسره120194191842191092

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةاحيائيحمود محمد كامل ضحى120195321742029077

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين السالم اعداديةاالنباراحيائيابراهيم خليل سعدي عبدالباعث120196191741058015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0المختلطة الربيع ثانويةاالنباراحيائيصبار حميان جزاع حنان120197191842295002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين الحبانية ثانويةاالنبارتطبيقيعبيد علي محسن علي120198191851046009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين السالم اعداديةاالنبارتطبيقياحمد محمد فوزي محمد120199191851058026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين كبيسة اعداديةاالنبارتطبيقيخلف مزبان صعب محمود120200191851017014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين عنة اعداديةاالنبارتطبيقيتمير عسكر اللطيف عبد وسام120201191851021022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيسليمان حردان يوسف فهد120202191851002028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيسالم حماد صالح عائشه120203191852178013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس عبد ناجي بشار120204111751047001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياسود محمد عباس علي120205101851011025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيمدب عدوان احمد ورود120206101752113037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح احمد محمد احمد120207101751011007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمجيد عباس جاسم هللا عبد120208121851025045
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد بدري قيس نداء120209131852283030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيشجي اسماعيل محمد احمد120210191851020010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن فاضل سعدي علي120211121751002029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيحسين عبد خالد قتيبة120212191851360039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارتطبيقيخلف محمد داود صفا120213191752183016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية المآذن ثانويةاالنبارتطبيقيشكر ابراهيم صالح مريم120214191852369033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيلطيف حميد ماجد علي120215231851011033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين هيت اعداديةاالنبارتطبيقيهالل جميل صالح رياض120216191851014013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيرشيد حسين نبيل اسل120217111851006025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىتطبيقيسبع خلف عدي احمد120218211851059004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيغافل محمد محمود نهى120219101852109028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي الجبار عبد عامر يقين120220101852101044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرختطبيقيزيدان سلمان عامر رقيه120221101752099008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيعطيوي ختالن عبود مثنى120222101851205128

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن رمضان سالم استبرق120223101852092001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرختطبيقيابراهيم عبدالحميد علي زينه120224101752109017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيحنش جبار باسم تبارك120225281852078008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات قريش ثانويةاالنبارتطبيقيرشيد سويدان عدنان دنيا120226191852158006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الروافد اعداديةاالنبارتطبيقيمحمود اسعد محمد ضحى120227191852198019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم هيثم مينة120228131852102013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيطالع صادق عادل مصطفى120229131851006068

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد رؤوف اكرم احمد120230101851014002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيفرحان محمد حميد ياسين120231101851022055

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الفتوة اعداديةاالنبارتطبيقيزين محمد عبد محمد120232191851065016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم احمد الكريم عبد مارية120233111852072043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين هلمات ثانويةاربيلتطبيقيعلي عيادة السالم عبد حذيفة120234311751006009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي ابراهيم احمد شامل120235101851020061

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةتطبيقيعبيد جميل العزيز عبد عمر120236321751048008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمدب عادي سعدي كوثر120237101752108016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيمظهور غايب سعد مصطفى120238101851013093

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االهلية العجائب ارض ثانويةاالولى الكرختطبيقيبيرام اكرم عصام مهيمن120239101851064002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيعيال بهلول نعيم كرار120240291851151203

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم احمد الكريم عبد مريم120241111852072044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الحقالنية اعداديةاالنبارتطبيقيشرقي هللا عبد خميس حنين120242191852178005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيابراهيم اسماعيل محمد مروه120243271752063086

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االهلية المجد ثانويةاالنبارتطبيقيالرزاق عبد محمد حمود محمد120244191851114011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المسائية الراية اعداديةاالنبارتطبيقيفياض صبار الرزاق عبد بارق120245191851341013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيطه زباله محمد رانيا120246101852120021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمود وهيب مصطفى ياسر120247101851038016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية النافع العلم ثانويةاربيلتطبيقيالجبار عبد سعيد محمد قحطان عامر120248311851071027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمود ثابت رحيم طيبه120249131852118052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقياسماعيل عبدالرحمن مجيد عبدالرحمن120250131851001034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيمطر مرضي سعدي مروج120251101852120057

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرختطبيقيبرغش عوده كردي عفاف120252101852113020
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيياس الجبار عبد رضوان محمد120253131751030058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0مرسين  تركيا األهلية العراقية المعرفة مدارساالولى الرصافةتطبيقيحميد محمد جاسم حيدر120254131751240004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين دياكوي ثانويةاربيلتطبيقيمصطفى محمد كمال زيد120255311851008013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاالنبارتطبيقيبتال صباح ناصر ربيع120256191851060009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيمجيد عزيز عماد لبنى120257101852091025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمود خضير احمد ايوب120258101851033005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجواد علي حامد بكر120259141851015005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرختطبيقيعبد هاشم احمد دانيه120260121852102013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيعواد زيدان حميد مصطفى120261101751020139

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعبود رشيد محمد مصطفى120262101851019159

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0المختلطة الخرطوم ثانويةديالىادبيعباس جاسم يوسف حسن120263211821241006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيابراهيم لطيف عماد احمد120264211821203002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيمحمود شكير احمد شريفه120265211822141032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين عزيز يوسف احمد120266101821022008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيكاظم محمد نصر ولدان120267211821026049

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات الخنساء ثانويةاالنبارادبيطعمه فوزي محمد رجوان120268191822189007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيهزاع عنوان كامل هدى120269211822121041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبياحمد شهاب علي هويده120270211822291068

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيدنبوس سبتي خطاب مالك120271211822147044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة النجباء ثانويةديالىادبيحسين جواد محمد عصام فاضل120272211821253009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيياس اسود حسين ليث120273211721203017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيكاظم عواد ستار مصطفى120274211821065093

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعلوان جاسم نصيف محمد120275211821065085

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيناصر عباس سعد علي120276211821010038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيمنصور حسين عدنان تبارك120277211822136008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة النسائم ثانويةديالىادبيالوهاب عبد خليفة حسين رسول120278211821254008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسن نوري هشام علي120279211821077126

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمود جياد كنعان رضا120280211721023027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيحسن محمود مجيد شهالء120281211822246008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة الدستور ثانويةديالىادبيصيهود القادر عبد جالل احمد120282211721219002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيعباس جبار علي زينب120283211822134013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيكريم حسين قاسم حسين120284211821077045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعباس خضر صادق محمد120285211821008057

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيعباس هللا عبد اكرم سرى120286211822117027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحسين خلف فرحان حنين120287211822091036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيصالح احمد محسن الرحمن عبد120288211821054042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيمحمد جاسم سالم احمد120289211821065006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيعباس عيدان صبحي شهد120290211822091072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيغانم عباس الرزاق عبد تبارك120291211822097015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيصالح مهدي محمد زينب120292211822252012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيمهدي حسن فليح علي120293211821200014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات األسود الذهب ثانويةديالىادبيخضير ياس طه االء120294211822161004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيمحمد فيصل حميد مسلم120295211821228022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيموسى حسن اسماعيل رفل120296211822158008
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيعلي عباس طالب عذراء120297211822231013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيزيدان خلف رحيم رواء120298211822291034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيعبد حميد علي رفاء120299211822167010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيمحمد جاسم موفق أمجد120300211821062001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيبوري جعفر ناصر محمد120301211821072012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيعبد خلف المجيد عبد وسام120302211821040046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىادبيجاسم امين مدحت علياء120303211722264004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسين رشيد حميد ضحى120304211822133039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعلي اسماعيل زياد حسام120305211821077025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعليوي محمد عماد فاطمه120306211822206013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمطشر ريسان منير منار120307211822095030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيحسين غايب كريم محمد120308211821065081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيطعمة سعدي ناظم اسراء120309211822091008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيحسن حبس حاتم ميامي120310211822147045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيهللا عبد محمد فالح حسن120311211821043011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيسلمان الواحد عبد واثق فرح120312211822181025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيمجيد عباس فاضل ختام120313211822226017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيابراهيم رزام حميد حسين120314211821211010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيتركي عويدي سالم حسين120315211821212009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيسالم راضي عواد سجاد120316211821008030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيزيدان ضاري رافع رسل120317211822237004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجاسم حسن خالد يوسف120318211821077195

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيمدب كاظم نبيل احمد120319211821001015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات اوراس ثانويةديالىادبيعلوان تركي ليث زهراء120320211822130006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمخلف حسين مظهر شيماء120321211822091078

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحمادي جاسم جعفر علي120322211821237008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الطف ثانويةديالىادبيسلمان داود سعد سالم120323211821242008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيخلف حسن زهير سرمد120324211821077070

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيبربوتي محمد قحطان عدنان120325211821260009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيحمود سلمان حسين فاطمه120326211822170024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0الخارجيونديالىادبيسالم  حميد  عبدالرضا احمد120327211821400011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين بلدروز اعداديةديالىادبيعلي حسين سالم ياسر120328211821007056

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0الخارجياتالثانية الرصافةادبيحسن عزيز صادق زينب120329141822401070

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعلي حسن رفعت هديل120330181822159027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيطه الدين كمال سعدي طه120331211821038068

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيعلوان حسين نصر براءه120332211822110011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيحسين وهيب محمد ضحى120333211822133041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيعليوي محمد عماد احمد120334211721063004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيحسن عثمان عدنان مصطفى120335211821054065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيعبد داود يوسف صالح120336211821089027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيسلمان داود محمد سوالف120337211822140059

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيعلي ويس محمد رسل120338211822093011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة النور جبل ثانويةديالىادبيعدوان ثامر سلطان اميمة120339211822252005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيعداي جدوع ابراهيم زينب120340211822141021
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة بردى ثانويةديالىادبيمحمد جاسم عيسى احمد120341211821229003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيحسين ناصر حسين الرا120342211822151032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىادبيعطيه الرحمن عبد جمال حسام120343211821272015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيمحمود شكري مثنى مهند120344211721054069

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيهللا عبد علي سعد الوهاب عبد120345211821038091

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسين علي فالح السالم عبد120346211821030027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المقدادية اعداديةديالىادبيخليل ابراهيم خليل ابراهيم120347211821039001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيتوفيق ابراهيم خليل ماهر120348211821030046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيلطيف هللا عبد احمد مروه120349211822094043

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة تميم بني ثانويةالدين صالحادبيعزيز هاني اسماعيل محمد120350181821279008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الهدى اعداديةكركوكادبيمزعل عون عدنان براق120351201822117010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات بلقيس ثانويةديالىادبيحسن فليح عدنان فرقان120352211822106013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةديالىادبيسلمان رحيم نهاد رقية120353211822133023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيجاسم حامد سعد صباح120354211821038062

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيحمدي علي قصي مصطفى120355211821087041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيخلف الرحمن عبد عوف سراب120356211822097038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبيعلي مرشد سعد سيف120357211821351005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةديالىادبيحسين عبد حميد سارة120358211822202006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيامين صالح متعب رهام120359211822140035

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىادبيالحسن عبد ياسين بالسم فاخر120360211821222016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىادبيعبد فتاح عالء سارة120361211822165017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيهاشم جواد فاضل تبارك120362211822231006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىادبيكاظم هادي حسن زهراء120363211822231010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمحمد جاسم السالم عبد نورا120364211822170034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبياللطيف عبد صافي علي حسين120365211821014018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة النسائم ثانويةديالىادبيناصر طاهر مهدي الهدى نور120366211822254008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبييوسف يعكوب ثاير محمد120367211821246013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة االثار ثانويةديالىادبيسلمان لطيف يوسف مروه120368211822249003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيحمد حسن صالح زمن120369211822170012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيسليم ابراهيم محمد القادر عبد120370211821278031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيحسون جبار ماهر احمد120371211821023008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيصالح هللا عبد محمود طارق120372211821030025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيمحمد عبد نجم احسان120373211821038003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيحسين هللا عبد حسين علي120374211821026026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيجبار صادق مظفر محمود120375211821062042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيتوفيق الخالق عبد اياد وسام120376211821077183

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيعلي نوري نعمه هللا عبد120377211821023036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيزغير حماده نعمه كوثر120378211822291053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيخميس سبع راسم ايمن120379211821214006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيمحمود علوان حسين ايمان120380211822291009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيخليل غازي جاسم نجوى120381211822145074

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعلوان مجيد فيصل مروان120382211821226048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيذعذاع محمود رعد اوس120383211821247003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيسبع عبود كاظم فؤاد120384211821208014
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة سراجق اعداديةديالىادبيمهدي ضيفان حسين علي120385211821248024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبياسماعيل علي عبد اسماء120386211822178004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىادبيناصر علوان سلمان ساره120387211822291037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيعلي ويس حسن نور120388211822234021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمحبوب سكران طالب هدى120389211822121040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيحميد حسين علوان سهى120390211722064007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعلي محمد حاتم باقر120391211821026004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحسين عباس محمد هللا عبد120392211821030031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيشبلي هادي ذخر سمير120393211821034021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيجدوع رياض عباس مروه120394211822155087

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيحسين علي زياد قحطان120395211821004053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم راضي اسراء120396141822116001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعباس سلمان عباس محمد120397211821223039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيحسين قحطان فقيد فرقان120398211821026031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىادبيثويني ياسين الكريم عبد اساور120399211822099004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبينصيف عباس محمد براء120400211822119007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعباس مجيد علي سيف120401211821008032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين قصر ام ثانويةديالىادبيحسين محمد سعد سيف120402211821047002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيلطيف سامي باسل محمد120403211821052022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيامين مهدي نهاد عهد120404211822140078

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الروابي ثانويةديالىادبيمرزه يعكوب جمعه فاطمه120405211822146057

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمهدي اسماعيل ابراهيم هدى120406211822145081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيابراهيم احمد طالب ايالف120407211822155013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيكريم المنعم عبد حسان اسراء120408211822151002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيعبيد حسين علي حنين120409211822097020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبينصيف الستار عبد ثائر محمد120410211821221011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيمحمد حسن حسين رحاب120411211822170008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجميل جواد عدنان سعدون120412211821077071

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية االبتهاج ثانويةديالىادبيمالك مدحت سالم عمر120413211721279023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىادبيمحمد احمد حازم اكرم120414211721263004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيجلوب حامد مجيد دحام120415211721214009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيغايب الكريم عبد علي ناهض120416211821001109

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيصالح زاحم سالم نجالء120417211822237014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيعباس محمد باسم هللا عبد120418121821002021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيعبيد خضير علي احمد120419211821038013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةديالىادبيمحمد ابراهيم نزار فهد120420211821084021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات القدس اعداديةديالىادبياحمد جمعه عامر ساره120421211822110037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيفليح محمود ياسر ميعاد120422211822097074

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيجاسم الستار عبد موفق يوسف120423211821076051

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيكاظم رضا محمد تبارك120424211822180008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة التوحيد ثانويةديالىادبيابراهيم ناشد دحام شجن120425211822232007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعلوان اسود هللا عبد علي120426211821226030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطه الوالء ثانويةديالىادبيجياد ناجي غانم وسن120427211822236008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الكتاب ام ثانويةديالىادبيعلوان حسين محمود حسن120428211821260005
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمحسن حسين باسل أسماء120429211822234001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبياسد حسن فهد مهاباد120430211822179066

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الطائف ثانويةديالىادبيغيدان سامي باسم زينب120431211822159017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيصالح عزاوي صعب رافد120432211821216008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة السبطين ثانويةالدين صالحادبيجاسم عبيد ناصر امير120433181821314002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىادبيمحمد قاسم اياد قمر120434211822121030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبيحميد غايب احمد ياسين120435211821037040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيمحمود كريم عباس احمد120436211821079002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبياحمد سلمان فالح هبة120437211822138045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة الدستور ثانويةديالىادبيحمود كاظم فاضل كاظم120438211821219026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الجاحظ ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد شهاب عبدالمعين محمد120439121821016011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيباقر عبود وليد عهد120440211822182018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيالرضا عبد عدنان خالد تبارك120441211822153008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيزيدان محمد محمود قيصر120442211821278046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الثمرات ثانويةديالىادبيمحمود خالد مزهر استبرق120443211822169003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيحسن اموري حسين علي120444211821246009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىادبيعلي خلف مسعد احمد120445211721081008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىادبيصالح علي مقداد يوسف120446211821010060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبياحمد عبود حاتم عثمان120447211821038095

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيصالح امين محمد عثمان120448211821030032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيمحمد حسن رفعت احمد120449211821001005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيحسين هللا عبد حسن عمر120450211821028021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيخضير علي جاسم مصطفى120451211821042032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين هادي احمد يوسف120452211821077193

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعلي حسن فالح سجاد120453211821077068

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيمحمد حاتم ياسر مصطفى120454211821073023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيياسين طه محمد ابتهال120455211822137003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيسبع خليل فاضل اسماء120456211822118002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيسندان كاظم احمد غفران120457211822140081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيكريم قدوري الرزاق عبد نشميل120458211822113028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الجبل ثانويةديالىادبيراشد حمد احمد عمر120459211821036018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةديالىادبيجاسم نصيف حامد حمزة120460211821210003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيحميد أحمد محي هدى120461211822094050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات العدنانية ثانويةديالىادبيكيطان ابراهيم مصطاف أستبرق120462211822094006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيفليح ناجي محمود سميحة120463141822116012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيسالم داود خضير علي120464211821026027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيحسين هللا عبد كوثر مها120465211822208012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االديبة ثانويةديالىادبيجاسم علي مظهر هاجر120466211822114015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيعجيمي خليل عصام عمر120467211821074063

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الحجرات اعداديةديالىادبيمجيد قنبر علي جمانه120468211822109007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيسلمان عليوي كريم سجى120469211822100028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيراشد محمد خليفة نادية120470211822097075

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيحيدر هللا عبد علي ياسين120471211821083029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيحساني توفيق حسن نجاح120472211821028030
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبد مهدي شاهر محمد120473211821226045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيشويش لطيف ردام نور120474211822119029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيابراهيم ناجي فراس هبه120475211822140120

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة البارقة ثانويةديالىادبيخادم احمد الرزاق عبد احمد120476211821258003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبياحمد بداع كريم علي120477211821262014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجواد موسى علي مريم120478211822145069

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيهللا عبد خليفة محمود ابراهيم120479211821019002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيصالح حميد مجيد ياسر120480211821023076

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيعباس سعدون محمد زينب120481211822112021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمحمد علي حسين نبأ120482211822112045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجواد علي حسن مصطفى120483211821077162

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحمدي مجيد عدنان غصون120484211822097054

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعودة حنون علي كرار120485211821008051

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة نزار ثانويةديالىادبيعلي حسين اسماعيل صالح120486211821204008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0المختلطة (عج) المنتظر ثانويةديالىادبيخلف حسين عدنان يوسف120487211821207017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمود كاظم الوهاب عبد احمد120488131821004006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيزيدان ناجي الباقي عبد اسامة120489211821008009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبينعيمه عكموش يونس حسين120490141821028042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيحسين ناصر محمد موسى120491211821017036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبيخطاب جاسم علي ايمان120492211822105002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيهللا عبد الرحمن عبد وسام مهند120493211821063062

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبينصيف احمد علي حسن120494211821038036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجاسم حسين عدنان طه120495211821077084

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة العدالة ثانويةديالىادبيالوهاب عبد محمد الرحمن عبد صهيب120496211821044011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجواد عباس خضير محمد120497211821077146

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبياحمد محمد علي مريم120498211822097068

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيمطلب شالل لبيب عمر120499211821067020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيمحمود بكر رياض مصطفى120500211821052029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمحمود حيدر محمد غانم علي120501211821077115

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحسين جباره ابراهيم غدير120502211822097053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبياحمد حسين منعم خديجه120503211822105009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيخليل علي حسين منى120504211822182021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيالماس حمكه سمير زهراء120505211822178028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيبرهان حسين علي حسن120506111821007016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيصالح ابراهيم خليل شهد120507211822246006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيمحمد جاسم طالب ضاري120508211821262009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيسعيد جمعة مرزوق ميثم120509211821212029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن هللا عبد نجم ديار120510141822222071

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبياحمد امير شفيق حسن120511211821064005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين التضامن ثانويةديالىادبيشرقي ياسين عادل العظيم عبد120512211821019014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيخضير ابراهيم هاشم مصطفى120513211821004077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيحمدان االمير عبد نجم بشائر120514211822100012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعباس فاضل جواد غزوان120515211821077133

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيمحمود الرحيم عبد عادل مصطفى120516211821052030
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيرحيم فاضل عباس علي120517211821062030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيعلوان هللا عبد خالد أيه120518211822103003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيعلي محسن عالء طيبة120519211822093023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيحسوني شاكر احمد سرور120520211822097039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العذراء ثانويةديالىادبيخميس محمد عالء نورس120521211822154028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة العقبة ثانويةديالىادبيغزال احمد يحيى احمد120522211821246001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين سومر ثانويةديالىادبيكاظم حسين ستار محمد120523211821072011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيياس عوني وسام عوني120524131821030060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىادبيعلوش حسين عبد سجاد120525211821028012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبياحمد حسون علي هللا عبد120526211821040028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين قصر ام ثانويةديالىادبينجم غازي قيس تبارك120527211822047001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيسلمان عوده ثامر ندى120528211822118018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيمحمد سالم عثمان يحيى120529211821023077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيجعفر صادق رافع محمد120530211821211034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الصدرين ثانويةديالىادبيكاظم علوان حسون يوسف120531211821056031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبياحمد حمود عدنان شهباء120532211822091069

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيمجيد طارق زياد رسول120533211821221007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيثويني ياسين الكريم عبد الدين عز120534211821023040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات التحرير اعداديةديالىادبيصالح هادي احمد أنسام120535211722136005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيفاضل احمد رفعت اسالم120536211821004010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيرشيد محسن ميثم جعفر120537211821032008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيصالح المهدي عبد جاسم النبي عبد120538211721211021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم طالب مشتاق حيدر120539131821040008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيفرج منذر عالء ياسر120540101821015075

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةديالىادبيجاسم نجم فاضل محمد120541211821233011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبينايف كاظم رياض امنه120542211822100008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىادبيياسين عباس الكريم عبد اكبر علي120543211821025021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين القدر ثانويةديالىادبيحبش احمد محمد محسن120544211821089045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيسلمان داود ياسر علي120545211821063035

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيخلف خليل موفق احالم120546211822137005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيسلمان نايف الرضا عبد عمر120547211821065067

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيمرهج طالب علي لبنى120548211822091093

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيعبطان مهدي غالب مهدي120549211821226050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىادبيشكر أحمد شاكر خلود120550211822160006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة الزمخشري ثانويةديالىادبيخورشيد كامل هيثم حسن120551211821221004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيولي حميد الدين عالء غيث120552211821022023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيحسين هللا عبد حمد محمد120553211821001085

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيداود كاظم ساجد محمد120554211821012033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الضفاف ثانويةالثانية الرصافةادبيعواد حلو كاظم بيان120555141822090011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيعبود ابراهيم هللا خير محمد120556181821301038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكزار الرحمن عبد علي زينب120557151822041030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيخماس جواد بدر ايمان120558211822112003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىادبيخضير خلف زيد حسين120559211721063012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات عائشة ثانويةديالىادبيعلي فليح سعدون ابتسام120560211822101002
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيجميل ابراهيم خليل الرحمن عبد120561211821065045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيحسين الرزاق عبد حسين اسماء120562211822117005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيياسين حمد ابراهيم رامي120563211821054027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة حسين طه ثانويةديالىادبيفخري شوكت فالح تبارك120564211822351003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيحسين علي محمود تمارا120565211822147011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة االخضر الحد ثانويةديالىادبيحسن هللا حسب شاكر علي120566211821208011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيهللا عبد ارحيم صبيح االء120567211822166006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيخميس مصطاف حامد دعاء120568211822166014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيحسين علي صبحي ياسمين120569211822220013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيعلي محمد عامر اكرم120570211821022011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيضاحي عبد جمعه غدير120571121822100027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيجاسم صبحي سمير حسين120572211821012013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات القدس اعداديةديالىادبيحسين علي خالد نورهان120573211722110064

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيناصر صالح ناصر هللا عبد120574211821223028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم جعفر منير بركات120575101821203013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيياسين كامل عامر ياسر120576211821017039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيمهدي خضر علي حسين120577211821077040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحسين خلف محمود عبلة120578211822091082

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيالحميد عبد محمد جاسم محمد120579211821014054

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيهادي علي عباس زينب120580211822112017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات تلمسان ثانويةديالىادبيدندوش علي عباس رواء120581211822124014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيمحمود هللا عبد احمد علي120582211821051017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيربيع عطوان جبار سوسن120583211822100029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المروة ثانويةديالىادبيفياض احمد عيدان االء120584211822158002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيسيالن رحمه ظاهر زهراء120585211722100022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين كنعان اعداديةديالىادبياحمد شهاب فاضل يوسف120586211821013061

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين قار ذي ثانويةديالىادبيحمد سعود تحسين سجاد120587211821032015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيحميد عبود عادل محمد120588211821006023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيعبد حسين فوزي محمود120589101821035038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسين علي كاظم120590141821205120

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن صدام احمد ايه120591141822068005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيسهر مالك غسان محمد120592131821012133

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةادبيابراهيم عيدان صالح احمد120593321821048001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىادبيحسن احمد خماس علي120594211821043028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبينعمه راضي محمد ساره120595211822129019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البينات اعداديةديالىادبيعبد ابراهيم حسن زينب120596211822116017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين مندلي اعداديةديالىادبيسلطان حميد محمد عالء120597211821034033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجواد ياسين كاظم علي120598211821077119

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيخلف مجدي ثائر شيماء120599211822091076

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة الهاشمية ثانويةديالىادبيحسين عبد ناظم مصطفى120600211821237016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الفضائل ثانويةديالىادبيطارش حسين علي حسين120601211821275010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة البهاء ثانويةديالىادبيعبد ابراهيم روكان عزام120602211821203013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيعلوان وهيب حامد حسين120603211821005014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةديالىادبيابراهيم خليل اسماعيل مريم120604211822220012
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الطيبات اعداديةديالىادبيصادق مالك حسن فاطمه120605211822178046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيجمعة كرم علي حسين علي120606211821022019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيحسن عدنان قحطان زينه120607211822226026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعريبي وهاب وليد بنين120608211822155017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الحريري ثانويةديالىادبيخلف محمد يونس غفران120609211822144010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة المأمون ثانويةديالىادبيخلف عيدان نهاد شداد120610211821212014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات هاجر ثانويةكركوكادبيسلطان حمد سلمان مروه120611201822150019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيمطشر علي شاكر محمد120612141821028105

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبياحمد محمود احمد محمد120613211821077141

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةديالىادبيعباس جبار علي فاطمه120614211822134028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىادبياحمد كريم ابراهيم صادق120615211821037008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةديالىادبيمحمود ياسين حسن انمار120616211821049003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين البطوله ثانويةديالىادبيعيسى الخالق عبد المهدي عبد صالح120617211821067014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيصكر مهدي صالح صقر120618211821083013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيناصر سلمان نزار حارث120619211821078008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين القرطبي اعداديةديالىادبيعلي حسين علي مصطفى120620211821054066

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0الخارجياتديالىادبيكاظم خضير عباس دموع120621211822401012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيابراهيم اسماعيل حمد غاده120622211822091085

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الهمم ثانويةديالىادبيعزاوي فيصل غازي رفاه120623211822182011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن ابراهيم اسماعيل حسام120624211821238003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة الخلد جنة ثانويةديالىادبيجسام جميل حافظ ادريس120625211821261004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةديالىادبيعلي كاظم علي احمد120626211821274006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيلفتة معين صفاء فاطمه120627101822116026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس شكر علي عباس120628141821031044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيحسين سامي محمد وفاء120629211722155102

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبينجرس يحيى طاهر اوس120630211721040008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةادبيراشد سلمان داود يسر120631131821028028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الوطن ثانويةديالىادبيفاضل عزيز عبود احمد120632211821079003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الزهور ثانويةديالىادبيسعدون حسن حيدر منار120633211822113026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةاالولى الرصافةادبيعبد عمر عباس مريم120634131822172019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيعليوي محمود محمد عدنان120635211821052017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيمحمد مهجهج زيد نجيه120636211822119027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيالرحمن عبد جالل عادل احمد120637211821038010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات االقتدار ثانويةديالىادبيعلوان كامل موسى نور120638211822119031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين القلعه ثانويةديالىادبيجاسم هادي حسن سيف120639211821040020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيكطو احمد سعيد سجى120640211822226028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىادبيصالح يحيى خالد رشيد120641211821014023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةديالىادبيمصلح خلف زيد كوثر120642211822234018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيكرحوت صالح عناد سلسبيل120643101822089016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيعليوي محمد جاسم زينب120644141822101021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيجبار عجالن صبيح علي120645141821031054

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي شهاب محمد ايهاب120646141821008017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة اور ثانويةديالىادبيجاسم احمد الرحمن عبد معن120647211721211040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيأمحيسن ابراهيم جاسم احمد120648211821214001

2889 من 2742 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيحمودي هللا عبد الرزاق عبد مصطفى120649211821059022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن خلف عباس همسه120650131822071138

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيصالح محمد الرزاق عبد محمد120651211821077151

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىادبيحميد يوسف هللا عبد ياسمين120652211822107052

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيهللا عبد كاظم عدنان الرحمن عبد120653211821026020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيتيبه كاظم منذر ساره120654131822103041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم اسماعيل يحيى مصطفى120655131821029069

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد تركي مؤيد زهراء120656131822111063

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسين ناصر اسعد سيف120657111821002028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الوجيهية اعداديةديالىادبيحمود خلف مجيد احمد120658211821030006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبياحمد هاشم ياسين فرح120659211822155083

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيعباس يوسف فاضل ضحى120660211822153032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيشلتاغ عبدالعباس حازم اكرام120661141822072004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الرتاج ثانويةالثانية الرصافةادبيسيد جابر حسن رسل120662141822121009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الصادقات ثانويةالثانية الرصافةادبيخليل محمود فراس حوراء120663141822126007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد جعفر الرضا عبد علي120664141821008072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حسين عالء عمر120665141821024168

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيظاهر جاري رحيم ورود120666141822134058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيالزم جعفر الكريم عبد زهراء120667131822109015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عبدالرحمن محي الدين حسام120668141821038022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجواد عبداللطيف رسول علي120669141821013092

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود اسماعيل أحمد عبيدة120670121821028014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسين رشيد حميد هللا عبد120671211821077094

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيخميس سبع خالد ايه120672211822100010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعبود علي سعدي هبه120673131822070083

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الفلق اعداديةديالىادبيداود حسن عباس هللا عبد120674211821023034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين النضيد الطلع اعداديةديالىادبيمصطفى علي الستار عبد حسام120675211821038034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيعاصي جاسب رعد مريم120676111822114030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات السجى ثانويةالثانية الكرخادبيحسين االله عبد كمال االء120677111822138001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين االدبية االهداف ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسن جعفر ياسين120678111721059115

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيزيدان قاسم علي زينب120679211822140047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0المختلطة النسائي ثانويةديالىادبيجبار هللا عبد رياض عذراء120680211822218011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيصالح جبار طالب فردوس120681211822140095

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيالحسين عبد خضير جمال محمد120682101821015056

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد سلمان محيسن احمد120683141821049010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسين عبد حمزه احمد120684121821034005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي جبار مؤيد محمد120685131821014082

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةادبيوادي رحيم موفق زهراء120686131822078024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيكباشي قاسم محمد سجى120687131822071072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد مجيد سمير محمود120688111821033100

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيهللا عبد علي الحسن عبد مريم120689211822140104

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيجواد ابراهيم الكريم عبد زهراء120690131822086032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيمحمد جاسم سالم محمد120691211821065078

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات فاطمة ثانويةديالىادبينجم ناظم مشتاق جنه120692211822105007
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحسون فيصل علي الدين سيف120693211821077074

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات التأميم ثانويةديالىادبيموسى ولي طالب بنين120694211822111004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين دمشق ثانويةديالىادبيشهاب ابراهيم خليل محمد120695211821048012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيمحمد عيسى منعم منار120696211822118017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيعبود ضمين كامل حيدر120697261821035022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيعلي ولي محمود مريم120698211822064016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم مشلوش العزيز عبد شيرين120699141822075138

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعباس عبد عباس هللا عبد120700211821026021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس خضير محمد حسن120701131821006023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن محمود خلدون يوسف120702131821004078

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىادبيرشيد عدنان فخري سيف120703211821001043

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىادبيحسن غالم اسماعيل محمد120704211821022026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمجيد غريب محمد ضحى120705111722109074

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىادبيغفوري الكريم عبد قاسم ناهدة120706211722097072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيصادق سلمان احمد حيدر120707211821006010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0المختلطة الواحة ثانويةديالىادبيعبد محمود علي كوثر120708211822215005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيمحمود سامي زهير ايه120709211822151009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىادبيعباس خزعل حسين حنين120710211822166011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيحديد هللا نصر حامد وضاح120711211821062049

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0المختلطة المدائن ثانويةديالىادبيايدام هادي ظاهر فاطمة120712211822227009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيعلي محمود هاشم هبه120713211822145080

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين بيخال اعداديةديالىادبيموسى عيسى قاسم حسين120714211821074016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيويردي حق احمد محمد مرتضى120715181821012029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيجبر جبار مؤيد سجاد120716141821045021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيشبيب كاظم عبدالكريم عال120717141822072059

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبييسر محمد احمد نور120718141822111056

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الوهج ثانويةالثانية الرصافةادبيغزال مجيد حميد هديل120719141822116026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي عزيز اثير علي120720131821017075

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين سامراء ثانويةالثانية الرصافةادبيبندر حسين مجيد حسين120721141821031027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيخليل محمد جاسم اسراء120722131822106007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمود عباس عبير120723131822071089

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0المختلطة المتنبي اعداديةديالىادبيناصر سلمان داود نور120724211822226043

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيهللا حسب عناد شعبان دعاء120725211822214004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد محمد خالد فيان120726131822070060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبياحمد شاطي حسين محمد120727211821062038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيجواد محمد حيدر ليث مهيمن120728211821077180

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعباس محمد قاسم منتظر120729151821010094

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيدخن حلو شاكر رسل120730151822048030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيناصر علي حسين الدين فجر120731111821181088

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيطعمه علي نجيب اسراء120732131822097003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيسلمان احمد طارق احمد120733131821030004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةادبيسلمان مصطفى بسام خالد120734131821258008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيعباس خضير رعد علي120735211821042021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيصالح راشد عادل اسامه120736211821004007
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الصديقة ثانويةديالىادبيجواد جدوع محمد هديل120737211822181030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الذاريات ثانويةديالىادبيعلي حساني علي زينب120738211822180014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةديالىادبيعباس عبد مهدي أسامه120739211821217001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0المختلطة رانية ثانويةديالىادبيحسين جواد كاظم ضحى120740211822350006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الزوراء ثانويةالثانية الرصافةادبيالجبار عبد اياد عمار ياسر120741141821001022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيفرحان نعيمه الكريم عبد االمير عبد120742101821021009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحسين علي حسن سارة120743141822220018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيالياس فخري ياسر طيبه120744141822135036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعزيز نعمه صالح زينب120745131822097030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حسن علي حسين120746141821013039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيابراهيم عبد عامر الرى120747131822120020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم حسن الرحمن عبد يوسف120748131821021042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيكاطع رحيم هيثم رحيم120749131821038013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين االمامة ثانويةديالىادبيسلطان محمود قيس سالم120750211821083011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةديالىادبيوحيد اسماعيل موفق سرى120751211822064009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات البراءة اعداديةديالىادبيصالح ياسين سعد رسل120752211822093010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىادبيمحمد مهدي قاسم حازم120753211821264002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيالرزاق عبد علي الرزاق عبد منى120754111822215047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىادبيحسين علي سعد بنين120755211822118003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات جمانة ثانويةديالىادبيمحمد رزوقي احمد ضحى120756211822095023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيفليح ناصر عمار نرجس120757151822048111

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيصالح محمد علي حسين محمد120758131821033024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيذياب سلمان اياد عال120759111822061032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيعباس عزيز ميثم مشارق120760211722155081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية الواقدي ثانويةاالولى الرصافةادبيسكران سعيد لطيف عثمان120761131721254028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم صبحي مصطفى يوسف120762141721201247

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيخان سايه عيسى اكرم تبارك120763111822111013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حسين عبد حسين120764131721004017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعطيه خلف سعيد اسراء120765141822115003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيصاحي عواد زيارة استبرق120766141822075006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي محمد حسين سجى120767141822070062

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيجذير اسوادي راضي شهد120768141822139032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيرزوقي الجبار عبد عالء حسين120769131821008040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبداالمير سعيد رائد صادق120770121821034089

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبيعبد حماد سعدون عمر120771191821036031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيياس طه جاسم مينا120772131822092059

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات اليقظة ثانويةاالنبارادبيعايد يونس مكي ثناء120773191822176006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيحسين علي مازن مريم120774211822151037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيعباس عبيد علي حسين120775211821223015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المغيرة ثانويةديالىادبيرميض خلف هللا عبد الرحمن عبد120776211821051014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الخنساء ثانويةديالىادبيالرزاق عبد جعفر محمد آيه120777211822117004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىادبيمحيسن حسون خليل حسين120778211821052006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الجديد الفجر اعداديةاالولى الكرخادبيحسين عبيد طاهر الرحمن عبد120779101821032016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرخادبيصالح ضاري عامر زينب120780101822108023
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيحسين علي ياسر نورس120781111822070087

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيطعان حارز احمد بيداء120782211822155018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي قدوري سعد القادر عبد120783131821004046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيعبد حمادي عيسى وسام120784111821012058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم علي رسل120785121822125036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة البوادي ثانويةديالىادبيسلمان حسين عدنان احمد120786211821216003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الخيزران اعداديةديالىادبيياسين جهاد خالد مروه120787211822147040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات بابل اعداديةديالىادبيحسين علي وليد عال120788211822141036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيالزم عصام عالء عصام120789141821009032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم عبدالرحمن محمد120790141821013127

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيفندي صالح حميد علي120791141821032033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيمرزه الحسين عبد راضي رشا120792141822100030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة الحاتمية ثانويةالدين صالحادبيتاجر تركي محمد يوسف120793181821301044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيطه محمد باسم آمنه120794131822091003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيابراهيم علوان مجيد محمد120795211721087041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيعباس ابريسم عبد عذراء120796121822102072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرخادبيحميد تركي المنعم عبد ساره120797121822106025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الخلفاء ثانويةاالنبارادبينجم بداع حميد كرم120798191821036037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات االمال ثانويةديالىادبيشكر كاظم احمد رشا120799211822153014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم محمود فاضل اميمه120800101822099003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيبجو متي مؤيد مريم120801141822127058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي سلمان داود صفا120802141822100065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعوده حسين عباس زهراء120803141822134026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيخليفة بريسم راضي حميد120804141821032018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ناصر الرزاق عبد رند120805141822067043

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الرافدين بنت ثالثانية الرصافةادبيعداي عباس مثنى شهد120806141822120019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الهدى بنت ثانويةاالولى الرصافةادبيمكسر علي عباس غفران120807131822110022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح محمد حسين هديل120808131822098170

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن محمد حسن محمد120809141821038126

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي عباس صالح امنه120810131822118016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىادبيرشيد كاظم جواد قيصر120811211721003025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبياحمد سلمان حامد مصطفى120812131821006096

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيكرمش حسين ابراهيم عباس120813121821005031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين حديثة اعداديةاالنبارادبيعلوان جبار الغفور عبد محمد120814191821019042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةديالىادبيحسين كاظم علي احمد120815211821223005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيحريز عباس زهير هبه120816131822070081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد كامل ثامر مصطفى120817101821024093

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين طوبى اعداديةديالىادبيخلف احمد ابراهيم هللا عبد120818211721087025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المعارف اعداديةديالىادبيحسين ابراهيم هاشم ابراهيم120819211821005001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0المختلطة المفاخر ثانويةالثالثة الكرخادبيحمود خميس حسين هللا عبد120820121821175015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيجلود الحسين عبد جبار نجوان120821121822127107

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيصالح احمد مقداد شمس120822211822140060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيرفعت زكي رافد هللا عبد120823111821015081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةديالىادبيوهيب هللا عبد فالح حسن120824211821059008
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيسعيد صبيح شعبان ايناس120825211822138013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات سارة ثانويةديالىادبيجاسم نصيف رشيد مريم120826211822123013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الزهراء اعداديةديالىادبيحسن هادي حميد فاطمة120827211822138033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الخلود ثانويةديالىادبيصالح هادي حسن نبأ120828211822164031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبينجم مصلح محمود علي120829211821077121

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الوديعة ثانويةديالىادبيجواد فاضل حسن خلود120830211822129006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبيعباس احمد الكريم عبد محمد120831211821018031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىادبيالوهاب عبد فاروق عمر يونس120832211821017040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات المقدادية اعداديةديالىادبيعباس خضير علي سهى120833211822140058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم محمد موسى أيات120834111822061005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيمحمد حسين مهدي مصطفى120835211821026044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيعبود محمد عثمان ايمن120836121821010001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيكاظم عبود ناظم فرح120837101822092018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات مزاحم بنت ثانويةديالىادبيكرجي هللا عبد نجم مريم120838211822170029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم جميل محمد عمر120839121821023025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىادبينجم خلف نزار عباس120840211821015022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات تماضر اعداديةديالىادبيحسن الكريم عبد صالح نور120841211822091106

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىادبيعيدان كامل نهاد مريم120842211822137038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين ديالى اعداديةديالىادبيلطيف فاضل سعد محمد120843211821012035

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الزعتر تل ثانويةديالىادبيجمعه محمود ثاير زينب120844211722151025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرخادبيعبود جاسم كاظم علي120845101821029030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيإسماعيل علي ثائر فاروق120846141721015116

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبياحمد محمد عادل لبنى120847211822262010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةديالىادبيحمد علي حسين امجد120848211821278009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيمحمد ابراهيم فاضل فاطمة120849211822145059

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيعواد سلمان صكبان عمر120850211821065066

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الكبرى زينب اعداديةديالىادبيمهدي صالح حسين اسراء120851211822155002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم عدنان جاسم120852121821010012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعباس محمد علي حسين120853211821206007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات عتبة ثانويةديالىادبيسعدون حسن سعد زهراء120854211822167016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيخليل اسماعيل الخالق عبد محمد120855101721013065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0المختلطة الحرمين ثانويةالثالثة الكرخادبيحسن عباس حميد اثير120856121821178001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيحنتوش جبار ستار حيدر120857131821013017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين سعد بني اعداديةديالىادبيعلي حسين يعكوب قاسم120858211821008049

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين االحرار اعداديةاالنبارادبيمحمد محمود شكر محمد120859191821005028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمخلف سالم ابراهيم نوران120860131822071135

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات القناة اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم مراد ثائر فاطمه120861131822072033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين البيادر ثانويةاالنبارادبيحماد نوري اسماعيل سامر120862191821094003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيطاهر محمد حيدر محمد120863231821009103

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبينصيف سلطان نصيف ختام120864131822098034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةادبيخان بيرم العزيز عبد ابراهيم حنان120865141822071011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةنينوىادبيحسين علي نزار محمود120866171821011112

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيظاهر عبد ليث محمد120867101821205065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0المختلطة النظامية ثانويةديالىادبيعبدال جعفر الحسين عبد نوره120868211822206019
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين نوح ثانويةديالىادبيحسن علي ماجد حسين120869211821053003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين االغوات جديدة ثانويةديالىادبيجواد حسن فالح حسن120870211821073004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات قاسم ليلى اعداديةديالىادبيعينالي حسن مجيد زينه120871211722179053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةديالىادبيحسن كامل باسم مرتضى120872211821238008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات فدك اعداديةديالىادبيمحسن قاسم مخلص نبأ120873211822156015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيعلي حسين مظفر قمر120874111842072073

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة592.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىاحيائينجم رزوقي منذر سجى120875211842291083

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيعباس خلف علوان محمد120876211841263014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيكريدي غني محمد نبأ120877211842148039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات الزيتونة اعداديةديالىاحيائيكريم الماس سعدون ساره120878211742092041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة444.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرخاحيائيالجبار عبد يوسف عماد يوسف120879101841026267

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الزهري االمام اعداديةديالىاحيائيخميس حسين فارس يوسف120880211841052077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيعبود سلمان محمد دعاء120881211842107023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيمحمد الهادي عبد مصطفى قمر120882211841002077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيناصر عباس مجيد عبير120883211842231019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيحمادي خليفة زيدان مصطفى120884211841012080

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىاحيائيمحمود جاسم خالد نادية120885211842016018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات األهلية الحبيب يوحنا مار ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمجيد الحافظ عبد نمير نور120886141842117067

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىاحيائيحسين ناصر حسين علي120887211841003080

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات سارة ثانويةديالىاحيائيمحمد جاسم وليد حسناء120888211842123003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة النظامية ثانويةديالىاحيائيعبود محمود ستار ليث120889211741206025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة الجواد محمد ثانويةديالىاحيائيحميد علي جعفر نغم120890211742257009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الوثقى العروة ثانويةديالىاحيائيكيطان بريسم ابراهيم اسراء120891211842165008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين جلوالء اعداديةديالىاحيائيمحمد علي حسين علي120892211841009111

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االهلية االجيال ثانويةديالىاحيائيمحمد حوم منعم حسين120893211741045007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المشرق الغد اعداديةديالىاحيائيحمد دعاج صادق محمد120894211841063056

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيناصر عباس حميد ازهار120895211842231003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات البراءة اعداديةديالىاحيائيجاسم نصيف صالح هديل120896211742093036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةديالىاحيائيعذاب منصور فالح حسن120897211841222002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة كفري ثانويةالسليمانيةاحيائيكرموش صالح سالم طه120898321841040016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات جمانة ثانويةديالىاحيائيمجيد رشيد محمد نورالهدى120899211742095040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين ديالى اعداديةديالىاحيائيكاظم حسين عدنان محمد120900211841012072

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلاحيائيراضي مريح محمد رسل120901231842119077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةديالىاحيائيمحمد اسماعيل عالء مريم120902211742263014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةديالىاحيائيسلمان داود رعد علي120903211841043023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0الخارجياتديالىاحيائيعبد  زيد  فارس  زهراء120904211842401025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىاحيائيسلمان حسين عادل دعاء120905211842107022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الفلق اعداديةديالىاحيائيوحيد فيصل زهير مصطفى120906211841023030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات البحيرة ثانويةديالىاحيائيفرمان مرهج جمال زينه120907211842120017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الزهراء اعداديةديالىاحيائيعبد محمود شاكر سماء120908211842138076

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيمحمد عبدالرزاق محمد ياسمين120909211742139138

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةديالىاحيائيمحمد اللطيف عبد ماجد يوسف120910211841273042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةديالىاحيائياسماعيل خليل علي غفران120911211842290039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة445.0للبنات حبيبة ام اعداديةديالىتطبيقيساهي ناجي اركان سجى120912211852121020
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةديالىتطبيقيعلي محمد هاشم منار120913211852291017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيساهي ناجي اركان علي120914211851005048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيوهيب حسن سامي زهره120915211852160015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيعباس ياس الدين صفاء رسل120916211852118007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات قزانية ثانويةديالىتطبيقيسلمان مسرهد صالح هدى120917211852104018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات عمارة ام ثانويةديالىتطبيقيكريم داود رائد ردينه120918211852107008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيشكر حميد سعيد فاطمة120919211852102022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيالفت داود محمد الهدى نور120920211852090048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيجاسم حسين جواد شهد120921211852211003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةديالىتطبيقيمحمد جاسم اياد بسام120922211851001010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقيجاسم محمد حسين علي120923211851272048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين الرومية ابن اعداديةديالىتطبيقيسويد فاضل عباس مظفر120924211851037021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةديالىتطبيقيشياع احمد ليث ايناس120925211852099006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيشهاب عباس محمد امير120926211851003014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيمحمد عدنان مثنى نور120927211752118011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين كنعان اعداديةديالىتطبيقيعلي محمود محسن احمد120928211851013008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الزهراء اعداديةديالىتطبيقياحمد علي محمد نبا120929211852138036

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيمرعي طعمة الكريم عبد صاحب120930211851016008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيأبراهيم خليل كريم عذراء120931211852100031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الرضي الشريف اعداديةديالىتطبيقيعلي محمد الوهاب عبد سعد سرمد120932211851003025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الحسام ثانويةديالىتطبيقيحمد شهاب حسين لطيف120933211851070032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيجواد فخري محمد امل120934211852156004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةتطبيقيلفته المهدي عبد تحسين رقيه120935241752103012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحسين علي حسن شهد120936211852156014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين نوح ثانويةديالىتطبيقيعلي محمود غسان محمود120937211851053041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيلطيف ستار احمد رسل120938211852102012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين التمار ميثم اعداديةديالىتطبيقيمهدي حسن علي شبر120939211751025009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفتاح السالم عبد رعد احمد120940131851250005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيابراهيم خليل طالل رويدة120941211852137012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات العدوية رابعة ثانويةديالىتطبيقيرسول حمودي الكريم عبد زينب120942211852160016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرختطبيقيعباس زغير علي حسن120943101851022015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين عون الشهيد ثانويةديالىتطبيقياالمير عبد فائق عباس حيدر120944211751050005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العدنانية ثانويةديالىتطبيقيحديد اسماعيل ناصر عبير120945211752094031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الضيفان ابي اعداديةديالىتطبيقيسلمان الجبار عبد مجيد حسين120946211751031009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةديالىتطبيقينصيف خلف عجيل وسام120947211851272094

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيحسن كاظم علي ليلى120948211852156025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىتطبيقيشخير بطوش فرحان خديجه120949211852100014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة الشروق ثانويةالسليمانيةتطبيقيحسين علي حسين هدى120950321852043001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقياللطيف عبد حاتم عدي محمد120951211851002064

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفاضالت اعداديةديالىتطبيقيمطلب حسين عباس ايه120952211852102004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلوان الجبار عبد قاسم مريم120953121852104011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىتطبيقيعجيل اسماعيل خلف السالم عبد120954211751010011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيمجيد حسين سعد علي120955211851002047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمشتت حمدان عبدهللا فاطمه120956131852117057
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور ثانويةديالىتطبيقيكفش محسن سعدون هدية120957211852113027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات االسالم رسالة اعداديةديالىتطبيقيحميد رشيد هادي غسق120958211852137024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين روناكي ثانويةالسليمانيةتطبيقيجاسم صالح علي هند120959321852048001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةديالىتطبيقيشحاذه احمد مجبل احمد120960211751010002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االنام اعداديةديالىتطبيقيابراهيم شوكت محمد زينب120961211852135017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيفياض جاسم شعالن وسن120962131852094050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المقدادية اعداديةديالىتطبيقيسندان عاشور هللا عبد شيرين120963211852140041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعودة ثجيل عالوي محمد120964151751009061

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرختطبيقينجم الهادي عبد يحيى مروة120965111852215063

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيقاسم اسماعيل حسين داليا120966131852094015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيحبيب صالح قاسم غيث120967211851016013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين مندلي اعداديةديالىتطبيقيمنهل حسين ثائر عمر120968211751034022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الربيع اعداديةبابلتطبيقيهللا عبد حسن رعد زينب120969231852098030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين بلدروز اعداديةديالىتطبيقيكاظم جواد صدام صديق120970211751007027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيخنيصر حسن هللا عبد نورا120971141852065023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسالم داود حسن بتول120972131852091011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبود هادي علي سجاد120973131851009018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىتطبيقيجاسم حمود طارق حيدر120974211851014024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات زينب العقيلة ثانويةديالىتطبيقيفيحان خليل ثعبان اسراء120975211852166003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المسائية االماني ثانويةديالىتطبيقيطعمه حميد لطيف االء120976211852292001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمجيد صبحي صالح رانيا120977141852134012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةديالىتطبيقيهللا عبد نجم حسن زينب120978211852097032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيمحمود الواحد عبد حسن زهراء120979211852090023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المعارف اعداديةديالىتطبيقيعبود علي حسن قاسم120980211751005064

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيهادي جواد مؤيد منتظر120981211751016019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيعباس محسن الوهاب عبد مصطفى120982151751009070

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين صنعاء اعداديةبابلتطبيقيعلوان هللا عبد سعدون احمد120983231851011001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيحميد عبدهللا بالسم احمد120984131851252002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالواحد حاتم عبدالناصر عبدهللا120985131851015029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرختطبيقيرؤوف محسن وجدان محمد120986121851032083

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد حسين هللا عبد زهراء120987141752077020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيالمجيد عبد حمدي احمد غسان120988111751004110

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين مندلي اعداديةديالىتطبيقيجاسم هادي طالل مصطفى120989211751034031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيتطبيقيالنبي عبد محمد جيجان كرار120990221851308002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةديالىتطبيقيخليل غليم عامر انوار120991211852098007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيداود سلمان علي زينب120992111852071026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةالسليمانيةتطبيقيعلي محمد اياد نور120993321752029031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيزغير عبد رحمان احمد120994261751010007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبندر صالح محسن علي120995141751018077

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االهلية اللباب اعداديةاالولى الكرختطبيقيصالح السالم عبد وسام شهد120996101852137003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيجبر كاظم يحيى احمد120997161751007014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الجامعة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين اسماعيل فاروق شهد120998101752091025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الجامعة اعداديةبابلتطبيقيحمود مهدي اكرم احمد120999231851067002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة الحكماء ثانويةديالىتطبيقياحمد ابراهيم خالد غفران121000211852244001
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين النبوية البعثة اعداديةديالىتطبيقيمحمود توفيق احمد منتظر121001211751028020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيعباس اخضير حيدر علي121002261851043042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم جواد علي محمد الهدى نور121003111852112027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمد شهاب عباس عذراء121004111852079010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم احمد جمال ريم121005141852100011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس هادي حسن شمس121006121852107037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعبد سلمان ابراهيم دنيا121007121852114010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الفارض ابن ثانويةديالىتطبيقيمحمد عدنان قحطان محمد121008211851015022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدالرزاق محمد رافد سراء121009131852117042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيالحسين عبد علي عامر ياسر121010131751040008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجلوب شمس الحمزه عبد احمد121011141851203006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين االهلية حطين ثانويةديالىتطبيقيعطيه خلف عدنان علي121012211851071004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الهاللية زينب اعداديةديالىتطبيقيفرج القادر عبد رائد زينب121013211852118012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقياحمد ناجي مؤيد محمد121014131851022071

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المستنصرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيالهادي عبد الغالب عبد قتيبه مصطفى121015131851031079

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةتطبيقيشبيب هللا عبد حمود سالم121016161851127010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات رقية اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف جياد محمد اسيل121017111852069001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيبايت محمد جاسم نور121018141752070038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىتطبيقيحميد اسد علي ريام121019211852228004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن صالح محسن مصطفى121020141851009048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيوحدان فاضل علي االمين محمد121021131851015046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيناجي هادي محمد طيبة121022131852074015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعليوي حسن اكرم امير121023131851041007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىتطبيقيعاجل عوده فاضل رحاب121024291752051159

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس علي عبد كريم هللا عبد121025111851016054

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات فدك اعداديةديالىتطبيقيجاسم محمود فاضل نجاة121026211752156029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الهيثم ابن ثانويةديالىتطبيقيحمدان عباس فراس حسن121027211851016004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجعفر جبار صالح فاطمه121028131852118065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات االقتدار ثانويةديالىتطبيقيعلوان الرزاق عبد محمد زمن121029211852119006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلتطبيقيمطشر مجيد صفاء محمد121030231851019065

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيانعيمة حسين قاسم طيبه121031111752065029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةتطبيقيكاظم رحم علي كرار121032241751005062

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد جاسم ثائر محمد121033101851033017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيعرار جبر محمد علي121034121851007066

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات المالئكة نازك اعداديةديالىتطبيقيعلي خميس هاشم زينة121035211852090034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد زغير ناصر ايوب121036101851019039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة الفقار ذو ثانويةبابلتطبيقيدحام هادي حسين ضياء121037231751210006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيبدير مطشر حسن وسام121038261751010103

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيغيدان رسن هادي مصطفى121039131821014092

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاالولى الكرخادبيعلي نعمه جمال سجى121040101822106010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيكاظم حيدر كاطع هبه121041221822169041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيعاشور بدر رحيم شهد121042261822086033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيحسن كريم ريسان حسين121043261821035014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةواسطادبيمريشد هاشم عبيد علي121044261821024022
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمظلوم عبيد احمد محمد121045261821015093

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيعرين عبد محسن منتظر121046261821164027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيهاشم جعفر الكريم عبد يوسف121047141821061150

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيخضر حسن جمال ريام121048261822089013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المشكاة اعداديةواسطادبيجالب هالل فرحان هدى121049261822094035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمظلوم جاسم محمد ايالف121050281822073009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيسمسم مطر سعيد حمزة121051261721005024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيرسن هرموش صادق اخالص121052261822103001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعلي حاتم مشتاق محمد121053261821020043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحيدر عباس هاني زينب121054261822092010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعيال حسين خضير محمد121055261821020040

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة الرحمانية ثانويةواسطادبيجرامه داخل حامد علي121056261821153002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيجاسر محمد غريب احمد121057261821157002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيالريش ابو موشي عبد احمد121058281821013004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيمحمد جاسم فاضل زينب121059261822250020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيادبيزمام عطيه مهدي هبه121060221822172030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيصالح الصاحب عبد جبار حيدر121061261821161008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيعباس مسافر لفته بشير121062291821014031

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيزغير صيوان عذيب عهد121063261822086034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيصخي سعد طالب سعد121064261821201065

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيناصر كاطع رحيم ختام121065261822092006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0الخارجياتواسطادبيعون  حميد  رحم  ايه121066261822401009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيعبود جبر عطا هيثم121067261821158032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النصر ثانويةالسليمانيةادبيحمود حسين محمد حسن121068321821011020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات  فضة اعداديةواسطادبيجمعه ناصر عباس نور121069261822095034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيهللا عبد سيد محمد حسن121070261821161005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيكاظم عريبي حميد رشيد121071221821376041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيشبيب غضيب محمد باسم121072261821017009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيكريم جبار سالم حوراء121073261822102015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيعواد عبد حميد أنور121074261821169003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيخليف عنيد جبار محمد121075131821002060

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيكوتاوي حميد حامد كوثاء121076261822126085

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيجويد حسين عالء نبأ121077261822128025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيثامر ضاحي مجيد محمد121078261821161017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعزيز حمزة االمير عبد حيدر121079221821376034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطادبيغيالن سالم الكاظم عبد صابرين121080261822081020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيخداداد جمعه حازم محمد121081261821006065

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين بدرة اعداديةواسطادبيحسن الرحمن عبد ماجد احمد121082261821021001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيمجاور حمادي رحيم مرتضى121083261821201144

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمطر هللا عبد كاظم جواد121084261721047034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين خفاجة ابن ثانويةواسطادبيحمزة هويدي قاسم عباس121085261821159016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيصخيري سعيد باسم محمد121086221821033042

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبيعلي نعمه مالك رقيه121087261822093023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبيعنوان فارس هادي وسن121088261822130009
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيجفجير عبيد نعيم سجاد121089261821008029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الهدى اعداديةواسطادبيجاللي سعيد الرحيم عبد فاطمه121090261822090016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعوفي هادي نجاح مقتدى121091261821006084

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعودة فريح ظاهر رشيد121092261821056028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعيدان حميد ثابت تقى121093261822119010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية ياسر بن عمار ثانويةواسطادبيرسن بداي صباح ضياء121094261821204004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيهللا عبد جوده جبار آيات121095261822097001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيكطان نعمه علي فاطمة121096281822093052

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيسعد ماضي قاسم يوسف121097281821011065

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرخادبيعباس سرور محمد وسام121098111821028069

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المناهل اعداديةواسطادبيجلود معلول خلف زهراء121099261822115010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيجاسم بربوتي فاضل ساره121100261822109035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيعويد سلمان كاظم حامد121101261821017013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيلفته كطن حميد عباس121102261821019011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيبايش صالح خليل وسام121103261821201173

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيخضير فرحان الحسين عبد حسام121104261821201024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيراضي حسين جابر كمال121105261721201158

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيمهدي صالح زهير فرح121106261822082024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيدهيمش محسن هاشم رزان121107261822103014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيجاسم مهدي حسن زينب121108261822107017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيخيطان نعيم عامر زينب121109221822169023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الزهراء اعداديةواسطادبيعايز سوادي موسى أيات121110261822097004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيازبك محمد جاسم نصيف121111261821160016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبيمحمد حسين علي هللا عبد121112281821013033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيعليوي عبيد علي رعد121113261821008022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيعباس ابيش هالل نور121114261822075024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيمحمد حميد ارشد مها121115261822076043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيشمران محسن جعفر اسراء121116261822087002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيعويد شاوي حافظ فاضل121117261821017054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيحلبوت مهدي عماد زهراء121118261822103019

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيساهي علي كاطع هجران121119261822127050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيلفته حسين فرحان مصطفى121120281821018056

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيملك خليل الكريم عبد رتاج121121261822109022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبييوسف محمد فائز ضحى121122261822076034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيشالكه عصفور ضياء محمد121123261721020027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعباس خلف تركي علي121124261821047110

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيخضير مخيلف ماجد نور121125261822128028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات االحرار اعداديةواسطادبييحيى جواد حازم زهراء121126261822106010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيكاطع فريح عادل مؤمل121127261821004059

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيهبسي هاشم محمد منتظر121128281821019091

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيرجب عباس خضير علي121129261821201097

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيحسن هادي ماجد محمد121130261721157040

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيعلي امين مهدي منتظر121131261821020050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيشهاب صبيح عوده االء121132261822087003
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمحمد الكاظم عبد محمد حسين121133221821376032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيفرج ناصر محمد زينب121134261822128015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيعزيز عكار حسين عباس121135221821082032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة سينا ابن ثانويةواسطادبيجبر منخي رياض علي121136261821166006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيشناوة الحسن عبد صالح اقبال121137261822101004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيهللا عبد جاسم الواحد عبد ياسر121138261821017075

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيرحمان يونس سعد علي121139261821043023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيمحيسن وطبان محسن صاحب121140261821047089

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النور اعداديةواسطادبيجابر رحيم كريم يقين121141261822119049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النور اعداديةواسطادبيكيطان جبر رشيد غفران121142261822119033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمحمود عباس فاضل هبه121143261822103043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيجبر حامد يعقوب يوسف121144261821158034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيعلي علي محمد جاسم وديان121145261822136016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيشفج حمادي طالب ضحى121146221822169027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيلطيف نعمه رحمن مسلم121147261821160014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيصالح مهدي صالح زهراء121148281822077034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيكريدي عبد شاكر حسام121149261821018012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيسلمان زيدان حسن علي121150261821047111

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الياقوت ثانويةواسطادبيضيدان محيسن عباس مأثر121151261822131005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيياسين عون نصيف باقر121152261821033009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيميذاب سويلم محمد باقر121153261821045004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيصابر عيسى جعفر مريم121154261822076041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلي كاظم ماجد تقي محمد121155151821009143

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحسين عبدالواحد عبدالسالم حوراء121156261722109026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيوشاله جاسم أمين محمد121157261821025045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيالياس محمود جابر الستار عبد121158101821022033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيجياد سلطان سلمان مصطفى121159261821157037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيزمام عطيه مهدي محمد121160221821376131

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيعبد جبار الستار عبد مريم121161261822102047

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات تكتم السيدة ثانويةواسطادبيكاظم زيدان خالد رقيه121162261822124007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيكويجو جوده حافظ حسين121163261821025015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين البشائر ثانويةواسطادبيكاظم جاسم نعيم جليل121164261821164003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةديالىادبياحمد حسن رشيد هللا عبد121165211821264006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطادبيمحمد حسن خليل نضال121166261822163009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيعباس فرحان هادي زهراء121167261822098006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيخلف جاسم جمعه بشرى121168261822086007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبينعيم داشر حميد زينب121169141822073041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيظاهر شطيب هيثم حسن121170261821018016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيعالوي حسين علي سجاد121171261821056032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيمطلب فاضل نزار مرتضى121172261821203072

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيفالح غانم رشيد محمد121173261821201126

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السراج ثانويةميسانادبيحسوني سلمان مهدي حسين121174281821031008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبينعمه حسن جليل علي121175261821017044

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المناذرة ثانويةالنجفادبيسوادي حبيب محمد اسماعيل121176251821017003
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيكاظم موسى نوري رسل121177141822083006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيمهدي شعالن محمد ايه121178261822109008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحسين لطيف سامر غفران121179261822092014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيحمد حسن صادق جعفر بن موسى121180261821161021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين السياب اعداديةواسطادبيشخيتر كريم علي محمد121181261821045047

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيحميد محمد كاظم حسن121182261721020003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيعبد مفتن علي طاهر121183261821006042

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيالسادة عبد المنعم عبد احمد حيدر121184261821006027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيسلطان شراتي حسين علي121185281821015037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين جصان ثانويةواسطادبيليلو كاظم سالم حسن121186261821036004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيحمد محيسن علي سوزان121187281822093043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الكريمية ثانويةواسطادبيرشيد رحيم حامد زينب121188261822128012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبياحمد عباس سالم سجاد121189121821011016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البتول ثانويةواسطادبيناصر حربي مهدي الهدى نور121190261822075022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة الزيدي كوثر ابو الشهيد ثانويةواسطادبيكرم هنيدي حسين عامر121191261821157016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االهلية الحضارات ارض ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي عرب حسن هللا عبد121192141821172004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيغيث يوسف غازي احمد121193261721006007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الدبوني ثانويةواسطادبيداود عليوي امير أشراق121194261822098002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيجبر رضا حميد منتظر121195131821038049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحسين دنيف باسم فاطمه121196221822168046

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيمحمود الحميد عبد سعيد بلقيس121197261822250011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيفجر هبهوب ضاحي حسن121198221821225004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيعبيد راهي محمد أحمد121199261821033002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيجلوب حسين حسن محمد121200261821043030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيعباس شالكه كريم مصطفى121201261821201157

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحسين منصور ثامر الزهراء نور121202261822127047

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعذافة داود حاكم أكرم121203261821047008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيحسن رهك سعود علي121204261821018045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المصطفى اعداديةواسطادبيلفته كطن حميد حسن121205261821019002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيحسن صالح حسين يسر121206261722110054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيحمد عارف عالء زينه121207261822109033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيمحمد ميره نعمان مريم121208261822102048

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية الجواهري ثانويةواسطادبيحسن جابر شمخي اركان121209261821207002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيشاهين كاظم شهاب فواز121210261821047132

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعويد طنبير كاظم زينب121211141822075107

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين العلم مدينة.ع كربالءادبيعباس موسى ضياء جعفر121212271721049026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطادبيمطرود جناتي رزاق جمانه121213261822103011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيحسن عبد جاسم مصطفى121214221721225036

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيعلي عبد حسين خالد نرجس121215261822076046

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين االنام سيد اعداديةواسطادبيحسين راضي شاكر احمد121216261821046005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح قاسم خالد علي121217131821011044

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيجهلول راضي صبيح عباس121218261821017039

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات النور اعداديةواسطادبيداخل عبد علي الهدى نور121219261822119043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيلفته كريم حسين غفران121220261822127033
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيعلي محمد عزيز علي رند121221261822110021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيحمدي ياسين حمزه محسن121222261821005086

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيكريدي لعيبي فاضل زهراء121223261822076024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيشحم حميد شهاب دنيا121224261822135006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسلمان شالل جعفر ساره121225151822050057

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيمحمد عباس حميد سجاد121226261821033028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين النهرين اعداديةالثانية الكرخادبيقاسم حميد عباس علي121227111821020055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكباشي مهينه كاظم نبأ121228151822040110

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيفارس نامق محمد ابراهيم121229121821006001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطادبيياسين مسير شهاب نور121230261722102054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبينعمة جمعة صالح الهدى نور121231141822115085

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيكزار حميد عيسى منتظر121232221821082045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حامد بشير ساره121233141822067052

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيسهل مهيهي هللا عبد كرار121234221821055045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطادبيبنور خلف حسين بشار121235261821202004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيباقر فؤاد رياض فرح121236131822095036

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيرخيص زوري سعد سجاد121237261821017034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات التاميم ثانويةواسطادبيجواد حسين كريم هدى121238261822101035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم عماره كاظم زينب121239151822049060

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيالكاطع علي حسين زكريا121240261821047070

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيزميل ناشي برج نزار121241261821008066

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيوصي علي عباس ندى121242141822133057

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المجدات ثانويةواسطادبيكشي تبينه حسين تقوى121243261822136006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبينعمه خلف عدنان زهراء121244131822118076

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيشتيت سدخان خضر باسم121245141821205023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعاصي عاتي جمعه محمد121246141821024205

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيخضير محمد سعد سراب121247261822126062

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات النور اعداديةواسطادبيعلي حسن حسين صبا121248261822119032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيمهدي توفيق حسين رقيه121249121822092020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن جبار عادل محمد121250151821013067

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبينمال مجيد علي ربى121251111822070024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيشريجي عاشور مهدي محمد121252261821043038

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الفاضالت اعداديةواسطادبيالحسن عبد فالح علي مريم121253261822082028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيظويهر راضي اسعد سجاد121254111821007039

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيرشيد محمد علي ياسر121255141721038194

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي رافد رائد ازهار121256131822119001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد عزيز ستار ساالر121257131821009048

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيغفله عليوي هادي حسن121258261821005027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةادبيجودي طارق مراد سجاد121259151821009078

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيفرهود حمزة حسن سيف121260261821016023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الحي اعداديةواسطادبيموات ذياب هادي رشا121261261722107009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيريشان محمد ياسر عباس121262261821047102

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيبغيل الزم حسن رحيم121263261821018030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحسن حمزه عباس يوسف121264261821013155
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعد حسين شاكر زهراء121265151822058037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات جصان ثانويةواسطادبيجبر محيسن علي تبارك121266261822071005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيكمر جبار محمد مصطفى121267141721026107

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد الرسول عبد علي فهد121268101821060090

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيصالح خالد محمد شهد121269141822136054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الفضائل ثانويةالثانية الرصافةادبيلعيبي مجيد رحيم نرجس121270141822083028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0الشيعي الوقف للبنين ( ع ) الجواد االمام ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي االمير عبد ليث عباس121271141821033005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسوني محيسن فائق رسل121272131822118057

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيزياد الرحمن عبد هادي حوراء121273141822073022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيمرشد حسن صباح فاطمه121274261822127035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيعباس حسين جليل محمد121275221821055050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعنيد موحان رحيم علي121276141821048060

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين منجل علي نور121277141822127068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيلفته جبار محمد ساره121278141822077035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيناجي خالد وليد ساره121279141822104020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطادبيعلي الحسن عبد عالء حسين121280261821201036

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الفاروق ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس باقر عالء ايمن121281141821054007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع جبار علي عذراء121282151822051080

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيالساده عبد حميد طالب اساور121283281822092004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعصواد عاشور كامل سجاد121284221821311021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيمهدي صالح علي حسين121285131721030017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0المختلطة الحياة ثانويةواسطادبيحمزة كامل حسن محمد121286261821151021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيفياض حميد محمود حسين121287141821201068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيعوده مكطوف ناصر صابرين121288261822129018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمازاد عبيد علي حوراء121289141822070018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيرخيص الحسن عبد راشد سجاد121290141821027028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة األعراف ثانويةواسطادبيخضير محمد كريم حيدر121291261821161009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيمعال هاشم سمير حسين121292281821015013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيفرج علوان يحيى يوسف121293151821013099

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيقدوري الكريم عبد مازن فهد121294101821005044

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيمنسي عناد وسيم هللا عبد121295101821040020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعبيس صباح ضياء احمد121296131821001011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةادبيسميح جياد عبد احمد121297131821045014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخادبيرضا حسن علي بدور121298121822102011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم رحيم خالد نور121299151722044087

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمودي حسين عباس حسين121300151721007028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيحسن فليح عادل نور121301111722068052

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المركزية اعداديةديالىادبيالجليل عبد العزيز عبد حسين علي121302211821004041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيعباس عبد محمد حيدر121303131821042028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات الماثر اعداديةالثالثة الرصافةادبيصبيح زامل سعد ايه121304151822051013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0المختلطة الفجر اعداديةبابلادبيحمزة الكاظم عبد محمد حسن121305231721173020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيفلفل غازي طالب حسين121306261821047052

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيربيع محمد قاسم بلقيس121307261822084008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيشخناب كاظم مهاوي علي121308151821013055
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس كاظم حسين زهراء121309141822066014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيبدر فرحان موحان رسول121310261821017029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين االحرار اعداديةواسطادبيالوث محمد شدهان مرتضى121311261821018058

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيلفته كريم قاسم محمد121312261821047161

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيحسين عكل شعالن اسراء121313261822074001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين بغداد اسد اعداديةالثانية الرصافةادبيعاشور حسين علي نور121314141821048106

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعبود نايف قيصر هدى121315261822126106

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيحسون كريم فاضل سجى121316261822127026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات النور اعداديةواسطادبيمهنه علي نعيم زهراء121317261822119022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعه وحيد محمد ميثم121318131821006111

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيمخلف عكاب نيسان علي121319121821009148

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي كريدي حميد دعاء121320121822098022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيخلف محمود غالب عبدالرحمن121321141821013075

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة الفرسان ثانويةواسطادبيمنعثر قاسم عيال حمزه121322261821158011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين دنبوس جليل ايه121323141822074011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطادبيعبيد حمزه عليوي مرتضى121324261721169015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيوكف الرضا عبد احمد محمد121325151721007103

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيمحيسن حسن محمد سجى121326141822073054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيبدن خضير كاظم جواد121327261821035011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةواسطادبيوهيب صالح الباسط عبد زينب121328261822076030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن حسين علي عبد زينب121329131822091064

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيداغر جبار ياسر كرار121330131821007047

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبينافج حسين احمد زهراء121331121822105055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشجر طعمه محمد تبارك121332151722049029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي فرهود شنيف فرهود هدى121333121822118052

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات النهضة اعداديةاالنبارادبيهللا عبد خضير ياسر االء121334191822191005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيصلبوخ عناد جاسم زينب121335131822401035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد داود مظفر هللا عبد121336131821019027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيحسين علي جبر حسين121337261821155010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان هادي صالح زهراء121338141822109028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس روضان وحيد مصطفى121339141821178010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود احمد حسين علي121340141821025030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيحسين حسن عيسى حسن121341261821056018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد كاظم ستار حيدر121342121821202083

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيانفيس مسلم محمد زهراء121343141822102041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيعوده علي مثنى لمياء121344111822076108

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين جبار رعد مصطفى121345131821029063

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيشيال فرحان مهدي محمد121346261721155040

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيمهوس مطشر هادي رحاب121347151822053025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الخزاعي دعبل ثانويةواسطادبيكاظم عاشور حيدر الفقار ذو121348261821160002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات التألف ثانويةاالولى الكرخادبيحميد شخير محمد زينب121349101822133035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيفزاع عباس ميثم رسل121350121822098028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد االمير عبد اياد الهدى نور121351131822070073

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة مسقط ثانويةقار ذيادبيناصر مطشر عبيد غفار121352221821234005
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد مجيد رائد شهد121353141822134034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيمحمد عون عبد فيصل جعفر121354221821376016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيخريسان علي قاسم علي121355141821009036

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم هاشم مهدي المؤمن عبد121356141821037191

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيشاطي الهادي عبد علي حنين121357101822111007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرخادبيرشيد عزيز رشيد العزيز عبد121358101821014034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي جابر مصطفى بشار121359131821250014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيبشير زيد عبد صباح ايمان121360141822076009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي عباس علي حنين121361141722069016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد نجم صباح صادق121362121721032069

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد كاظم علي زهراء121363141822072029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم محمد ابراهيم نوره121364111822084114

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيطحباش مطشر ماجد احمد121365261821017005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المثنى اعداديةواسطادبيحسون جبار الحسن عبد محمد121366261721005074

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيصحيب حمدان نوري امجد121367261821043003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيهللا عبد نجم كريم علي121368261821004048

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيزغير عدنان ناطق عمران121369261821013100

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيحمد سلمان ياسر تماره121370261822126025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيهليل حسن وسام تبارك121371131822092013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحسن جبار ستار ريهام121372131822107049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الخلود ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين الدين شمس اسامه مريم121373121822093032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجبر هللا خلف فاضل هللا عبد121374121821005033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان رشيد حميد مريم121375141822097033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الموفقية اعداديةواسطادبينصار معارج مالك هنوف121376261822093070

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالثانية الرصافةادبينجم جاسم قاسم بتول121377141822118001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيصالح حيدر اسماعيل حيدر121378131821017042

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات المسائية الرمادي ثانويةاالنبارادبيعرسان احمد هللا عبد ورود121379191822370150

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيحميد عادل سالم احمد121380141821208008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين الوركاء اعداديةالثانية الكرخادبيجواد اكوش عدنان محسن121381111821027093

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيمنجي عبود شاكر محمد121382141721015133

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس سعيد عباس حوراء121383141822100021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0المختلطة الياسمين ثانويةالثالثة الكرخادبيشنيت عبيد رياض ورده121384121822172008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيججو حنا سعد مريم121385111822112111

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيمرزوك محسن رياض سيماء121386111822128015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الفارابي ثانويةديالىادبيعباس قاسم سالم مصطفى121387211821026039

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم رشيد حميد زينب121388131822095019

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيفرحان خضير علي نبيل121389261821043049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم فاخر احمد نهى121390151822044095

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيصادق ابراهيم عامر هللا عبد121391261821013075

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الغدير اعداديةواسطادبيياقوت ساهي محمد فاطمه121392261822086041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيطعيس احمد حيدر نور121393141822076108

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات النسرين ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي محمد خلف محمد زينب121394131822129010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيحسن جياد اياد اثير121395131821171002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيمغير عزيز حردان مريم121396121822116027
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الطاهرة مريم ثانويةاربيلادبيمنصور قرياقوز هللا وعد سيزار121397311721010032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيالساده عبد لعيبي احمد زينب121398121822117015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيغويلي شعيع مجبل حوراء121399281822093020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسون الجبار عبد محمد مقتدى121400131821012152

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاالنبارادبيعياش ابراهيم سعيد نبراس121401191822152037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم غازي ثائر حسين121402131821034022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد شنشول مالك سجاد121403131821008076

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين غرناطة اعداديةاالنبارادبيخربيط شبيب حمد عمار121404191821043050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات المعالي ثانويةاالنبارادبيعبد عالوي عباس نور121405191822157028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيدهر مخلف محمد مصطفى121406101821009054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات انطاكية ثانويةديالىادبيمحمد سعد عادل عذراء121407211822112030

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبينايف علوان رحيم احمد121408141821019004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات النعيم اعداديةالثانية الرصافةادبيمطلق حسن عباس نرجس121409141822073092

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيمحميد سلمان عبود حيدر121410261821200017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةادبيمطر قاسم فالح حسين121411141821208066

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات المسائية تطوان ثانويةنينوىادبيصالح خلف محمود االء121412171822357008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيعلوان كاظم فاضل علي121413111821022056

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين التاجي ثانويةالثالثة الكرخادبينحو مطر حامد عبدهللا121414121821010023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيحبيب راضي كاظم ميالد121415141822072079

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيراضي شاكر محمود حنين121416121822125027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين علي بن الحسن ثانويةديالىادبيغيدان عواد علي العابدين  زين121417211821006013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الخالدية ثانويةاالنبارادبيثامر محمد ماجد نور121418191822185024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي حسن فالح سجى121419131822122037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيحافظ حميد منذر حسين121420261721033015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيسالم هاشم باسم أحمد121421151821005002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةادبيقيصر عسكر عامر باقر121422151821015014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس عبد سعدي عمر121423141821015077

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الرحمة اعداديةواسطادبيناهي عاصي علي رباب121424261822127014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين حزيران اول ثانويةديالىادبيحسن مهدي وسام سيف121425211821062021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرخادبياحمد جاسم محمد نور121426101822114027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد جاسم رائد ايه121427101822110022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجميل غانم الدين عالء تبارك121428131822073024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيحمدي نصرت مصطفى ضحى121429131722106035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0الشيعي الوقف-  للبنين المنتظر االمام ثانويةبابلادبيعبيس كاظم محمد علي121430231821035016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي فاضل عدنان عمر121431131821019033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0خارجياتاالنبارادبيمحمد جاسم محمد حنان121432191822401017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبيخلف ماطر محمود سرى121433191822213005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0المختلطة الرحمانية ثانويةواسطادبيموله ذياب باسم زينب121434261822153002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان هللا عبد أحمد نور121435141822092044

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيعسكر عبدالرضا حميد زهراء121436141822072026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور فارس كريم نجالء121437141822139041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف شاكر جمال نورهان121438141822127070

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين النزاهة ثانويةالدين صالحادبيسعيد مرزوك علي امير121439181821066003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات المسائية البتول ثانويةاالولى الكرخادبياحمد عبد شاكر نور121440101822222027
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيموسى محسن خلف غفران121441261822155009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيفرج ابراهيم فارس احمد121442101821013008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد كاظم علي عباس121443141821038067

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيمسلط عبود محمد مرتضى121444131721042100

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيمهاوش كمر باسم يوسف121445111821034069

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات االعتدال ثانويةاالولى الرصافةادبيصاحب ضياء جعفر رانيه121446131822077017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيمسير صالح جالب زهراء121447261822167006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المنورة المدينة اعداديةواسطادبيسويلم محمد هاشم منتظر121448261721025092

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيمظلوم نصيف طالب سجاد121449261821015044

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيفليفل زيد محمد فاطمة121450281822093055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين البيطار ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمشلوش هاشم عادل علي121451141821029054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الكرامة اعداديةواسطادبيجواد حسناوي ماجد علي121452261821004049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعبدهللا كاطع يحيى مقتدى121453121821034173

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيعبد صدام جبار منتظر121454131821012155

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات المنتهى اعداديةديالىادبيياس احمد مثنى زهراء121455211822103027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات الوفاء ثانويةاالنبارادبيصالح هادي خميس أيمان121456191822241005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيصبي حلو جويد المنتظر121457281821001008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمود عوده سالم زهراء121458141822144018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن فرج باسم حسين121459141821004017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيراشد خريبط رعد مرتضى121460141821037291

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيحسن العزيز عبد نبيل محمد121461101821016055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاالولى الكرخادبيعبود ثلج فاضل تبارك121462101822124003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيهادي نهاد هيثم نهاد121463101821017091

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات اليسر اعداديةواسطادبيوادي هاشم كامل براء121464261822109010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيرهيف حامد حمزه ربى121465141822134020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبينجم علوان غازي محمد121466131821042076

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبيشرقي جواد حيدر مالك121467101822092021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطادبيمهيدي عذيب نجاح ابتهال121468261822250003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيحسن كاظم ناجي علي121469221821227020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم عيسى سعيد سجى121470141822133032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد فرحان نعيم زينب121471151822056050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاالنبارادبيمجيد يوسف محمد احمد121472191821352002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات بلقيس اعداديةنينوىادبيعزيز موفق علي فاطمة121473171822288078

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيعزيز شويش حكيم عزيز121474111721047015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرخادبيشريف مفيد الرحمن عبد ماهر121475111821051029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبياجمين مطر عدنان زهراء121476151822049045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيرحيم محمد حامد هللا عبد121477261821013073

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيحميد رحيم محمود عمر121478141821015080

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0المختلطة قريش صقر ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي مصلح محمد زيد121479101821155009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد كاظم فهمي احمد121480141821036006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةادبيساعودي علي فرحان نرجس121481151822056070

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيمنصور عليوي رعد حسن121482131821014018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات القرى ام ثانويةديالىادبيصفوك حسين رمضان غفران121483211822127031

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطادبيغافل علي عبد نعيم مرتضى121484261821043040
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0المختلطة االسمر تل ثانويةديالىادبيسليم عبد حسين صدام121485211821214017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد عزالدين حازم مصطفى121486141821201242

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0المختلطة واسط ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي احمد علي امير121487131821174002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيمحل علي كريم علي121488141821201178

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيحمود مراح مجيد محمد121489261821013132

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيجعفر السادة عبد رسول ابراهيم121490131721026001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمصلح نجم معروف تماره121491131722112010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0المختلطة الغيث ثانويةديالىادبيمحمد جاسم سالم هللا عبد121492211821247014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الرافدين ثانويةاربيلادبيفضيل غانم هيثم رويد121493311821101007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيساكن حسين مهدي تغريد121494261842083017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة476.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيسهيل كفاله محمد دعاء121495261842086034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيجاسم ابراهيم خليل علي121496251741044127

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةواسطاحيائيحميدي حسن كريم محمود121497261841208024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيجبر نبات عالء زهراء121498151842046070

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطاحيائيشالكه شوني طه مصطفى121499261841022150

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيعاشور دخن فالح عذراء121500261842163018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيحسين فليح سالم دالل121501221842169020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الفتوة اعداديةاالنباراحيائيمبارك حماده كامل احمد121502191841065004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطاحيائيعجيل جبر حسين علي121503261841201115

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0المختلطة سليم جواد ثانويةواسطاحيائيجبر علي حسين علي121504261841171005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االهلية الكوت ثانويةواسطاحيائيعباس راضي ماجد سجى121505261842114011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الصفا اعداديةواسطاحيائيعلي عبد فليح حسن زهراء121506261842085034

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة الفتوة ثانويةواسطاحيائيراشد هادي كاظم مرتضى121507261841169016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات البتول ثانويةواسطاحيائيكريم خضر حسين آماني121508261842075001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيحسين علي سالم عذراء121509261842155007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفاطمية ثانويةواسطاحيائيسلمان كامل فالح نبأ121510261842081035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيشوين عواد كريم علياء121511261842089077

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيحمد صالح مهدي سجاد121512261841011055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين  التحرير اعداديةواسطاحيائيخميس حسين علي امير121513261841002006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيجاسم ترف كامل عذراء121514261842099024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيوهيب عيسى ياسر عالء121515261741011079

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيشياع غركان علي حسين121516261851003018

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات الزاكيات اعداديةواسطتطبيقيكمر غبيش ناجي مريم121517261852103025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين الكندي ثانويةالبصرةتطبيقيعبد نجم غازي محمد121518161851100025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيزيدان هللا مال رضوان زيد121519101851019061

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيهدهود يوسف زيدان اثمار121520261852086001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيحسن سلمان محمد مصطفى121521261851002068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيكاظم عبد نجم محمد121522261851018025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنات العفاف ثانويةالديوانيةتطبيقيكاظم راشد حسن حوراء121523241852130007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطتطبيقيجفات يابر هللا عبد سرى121524261852089033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيسلطان كنون المناف عبد زينب121525261852104009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعبطان عبيد ضاري رند121526111852067012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقياعبيد رمضان أحمد سجاد121527261851022023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيرخيص عبد جبار بارق121528221751035016
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات القدس اعداديةواسطتطبيقيجواد حميد علي مريم121529261852104022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطتطبيقيلفته خضيري كاظم اسراء121530261852079002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيهميم عالوي رزاق محمود121531221851302055

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيضاعن راشد محمد شيرين121532221852172035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيماجد سلمان كاطع سرحان121533161751039045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين االحرار اعداديةواسطتطبيقيبغيل الزم حسن سجاد121534261851018014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطتطبيقيمدير مطال زيدان علي121535261851017049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيزغير منشد غازي ماهر121536221851082019

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الشيماء ثانويةميسانتطبيقيحافظ عداي الزهره عبد يقين121537281852075031

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيحسب عبيد عباس خضير121538281851022026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النعيم اعداديةواسطتطبيقيقاسم حسن عماد هادي121539261851008043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيحاجم ماهود صبحي حسين121540281851008036

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيباقر صادق وسام صادق121541161851005028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الجليل عبد هاشم بتول121542161852252007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الغدير اعداديةواسطتطبيقيحسين قلم ضياء زهراء121543261852086021

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين الحمزة اعداديةواسطتطبيقيراشد كزار محمود ظافر121544261751003025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيكرم محمد موسى رباب121545281852078013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيباجي صحن صالح بشرى121546221752168007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي علي عبادي مثنى121547221851082020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيحميد عزيز ريسان منتظر121548261851033068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيراضي عبدهللا محمد كرار121549261851028056

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيشنان حامض سلمان بنين121550221852169004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيشناوه نعمه عبدالحسين زهراء121551161852380027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيحسين جواد علي سجاد121552261851010046

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيحمد لفته عواد حسين121553221851263005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الحوراء ثانويةنينوىتطبيقييوسف سعيد محمد ناصر خديجه121554171852236012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيعباس جميل فارس سماح121555221852393023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيتوفيق المنعم عبد احمد حسام121556261851201020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين القيثارة اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد غازي فيصل مؤمل121557221851051043

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيموازي نومي هللا خير رواء121558261852077007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجابر سالم صباح محمد121559131851030069

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحسين جوحي هاشم ابراهيم121560281751006002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الكوت اعداديةواسطتطبيقيمطشر عواد سامي الحسين121561261851201009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطتطبيقيكمر عبد ستار علي121562261751038019

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيداود سالم رشيد سجى121563221852170033

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم فرج عدنان حسن121564221851054016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيكايم عبد حسين مرتضى121565221851098041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةتطبيقيعبود حسين علوان نور121566241851020029

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيمانع مطشر زغير حسين121567161851364064

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقينور عبد الحسن عبد كاظم حسن121568281751023008

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين االهلية شمس عين ثانويةالبصرةتطبيقيعبود محسن صباح علي121569161851130012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات  فضة اعداديةواسطتطبيقيعرير سعيد نعمه هند121570261852095037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0الخارجيونواسطتطبيقيبجاي غبين عذاب  محمد121571261851400007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الميمون اعداديةواسطتطبيقيشتيب عبد مهند عباس121572261851033029
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيهاشم جمعة محيسن علي121573281851002050

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الوفاء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد طاهر حاكم زينب121574221852172028

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0المختلطة الشجعان ثانويةواسطادبيسلمان كاظم محمد عذراء121575261822176007

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيشياع الحسن عبد علي عبير121576261822175009

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات المسائية العزيزية ثانويةواسطادبيزعيل ناظم كريم الرا121577261822252019

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيعباس خلف محمود نور121578261822091050

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيحسين منصور كريم حمديه121579261822074009

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحمد رشاد سعد عمر121580261821013098

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةواسطادبيمغير عراك محمد زينب121581261822074021

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةواسطادبيكاظم عطوان علي حوراء121582261822135004

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيشياع صكب االمير عبد والء121583261822175012

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0المختلطة المدن مدينة ثانويةواسطادبيحلو مطر يوسف علي121584261821175017

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الحفرية اعداديةواسطادبيمغير عاشور هادي هديل121585261822091057

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيمحمد زغير عمران خديجه121586261822155004

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيالحسن عبد فياض رضا منار121587261822111047

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيسعيد عيسى كريم ساره121588261822111029

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيعباس حسين جاسم العابدين زين121589261821016019

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيحمادي عبيس حسين علياء121590261822072021

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيعبيد عزام احمد سراب121591261822126061

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيوهاب الحسن عبد فالح حسنين121592261821013031

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمجيد علوان سعد اسالم121593261821156003

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبياحمد كاظم حازم معتز121594261821156038

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الخوارزمي اعداديةواسطادبيشمخي عبيد سليم دعاء121595261822111010

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمحيسن ياسر رحيم ظافر121596261821008034

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيموسى محسن هادي خديجه121597261822155005

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيحسين اسماعيل رائد حسين121598261821156009

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الوثبة ثانويةقار ذيادبيمطير طرار عذاب علي121599221821056015

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيبادع السادة عبد الزم هناء121600261822084041

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاني هليل حسين علي121601151821013049

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيسربوت راضي حمزه حسين121602261821032011

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيهالل لفته سالم حسام121603101821022019

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحيل مهدي علي سيف121604261821013060

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمطرود كريم ماجد مصطفى121605261721013218

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيحبيب درى علي محمد121606261821056070

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيخليف كوت جاسم حسين121607141821201056

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاالولى الرصافةادبيمنديل محمد جاسم نيران121608131822112053

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان داود عمار اوس121609141821026013

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيعبود عطيوي عامر ياسر121610261821032049

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيضاحي هللا عبد محمد جعفر121611261821032008

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيعبود جاسم الكريم عبد حسن121612261821200013

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيعبيد هالل محمد علي121613141821050021

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيسلمان عويد محمد دره121614261822110016

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الكرخادبيعلوان حسين كريم سماهر121615111722133031

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيخليف كوماني جعيفر علي121616221721376093
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الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النورين ذو ثانويةالثانية الكرخادبيسالم احمد محمود علي121617111821019014

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيحسين خضير قيس وسام121618261821203089

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجواد علي يوسف عزالدين121619141821013083

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيهميد كاظم سعدون عباس121620221821376062

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيساجي اسماعيل مثال آيه121621141822106002

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين العراق ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد خليف سلمان الحسين عبد121622141821040020

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحميد سعيد احمد نور121623261822092022

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم مجيد سعد هدير121624141822143053

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيلعيبي كاطع رعد علي121625141821027047

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيمزعل رحيم منعم رامي121626151821013034

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيعطوان عالوي خليف علي121627261821013085

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمطر عبد مثنى مهدي121628141821038163

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة الغسانية ثانويةواسطادبيمحيسن احمد عثمان سيف121629261821156015

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعلي كريم سعد محمد121630141821024214

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيلفته دهيرب ظاهر ريحان121631221821374016

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الدين شرف اعداديةواسطادبيسلومي ظاهر حسن مصطفى121632261821044061

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الموفقية اعداديةواسطادبيردن كردي محيسن محمد121633261821056073

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم نعمه عدنان دينا121634121822105044

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الفداء اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس خضير محمد عال121635141822100073

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخلف صاحب صادق بتول121636141822102013

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيجاسم محسن سعد مصطفى121637141821013144

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان عزت حسن سجاد121638141821013057

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيحسينه جويعد سعدون علي121639141821061093

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الزبيدية اعداديةواسطادبيحمزه عبد نجم وديان121640261822092025

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيخلف سكران محمد عالء121641261821203042

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيحسين مصلح رعد فاطمة121642261822083050

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحمد مجيد طالب سيف121643261821013058

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الكوثر اعداديةواسطادبيمهدي مراح حمزه مريم121644261822083054

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيسيد عبود كاظم حسين121645141821012020

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرخادبيعنيفص جواد الكريم عبد سيف121646111821203087

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد جبر علي زهراء121647141822144019

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهواسطادبيجياد جعفر خليل سحر121648261822084026

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيابراهيم خليل خضر حسن121649111821181025

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الثوار ثانويةالثانية الكرخادبيفياض حميد رشيد محمود121650111821012051

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد نخش علي سجاد121651141821003060

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةواسطادبيشمخي كمر شاكر نور121652261822112025

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيرضا عباس محمد خالد121653261821013046

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين حلب اعداديةواسطادبيمحيسن ناجي ثابت محمد121654261821013113

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين صنعاء إعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الرزاق عبد مؤيد مرتضى121655141721025051

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيغناوي روضان عدنان علي121656151821004045

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيعبيد حمادي نايف هدى121657261842072040

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الحفرية اعداديةواسطاحيائيكاظم علي حسين مريم121658261842091042

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيسلمان داود ياسين رقيه121659111742075015

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيساهي زهراو عباس مصطفى121660151841005111
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الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطاحيائيمصلح سلمان هادي فاطمه121661261842155008

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخاحيائيمحمد هللا عبد حسين فاطمة121662111742101037

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيخليف زيدان فيصل سجاد121663261851155011

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعبود ضمين كامل حسين121664261851010035

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيعلي شمخي عماد العابدين زين121665261751010045

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيكبح تركي الرؤوف عبد ديار121666221852323022

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةواسطتطبيقيجبر خشان مهدي حيدر121667261851043021

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيرعيد موهان رشيد كوثر121668161852210093

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيهالل باقر سعيد حسن121669221751063009

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم حازم مجتبى121670131851012106

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيغالي داود فاضل محمد121671261751010087

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةتطبيقيعلي صابر الباري عبد أسراء121672161752206002

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطتطبيقيغانم صدع محسن حنان121673261852102006

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطتطبيقيالحسين عبد بزل عبادي محمد121674261751010085

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيشناوه حسن فالح شهد121675151752041011

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الغربي علي ثانويةميسانتطبيقيعكيله جويد حسين فرات121676281852065029

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيشمخي عايد قيس نائل121677221851310173

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيزلغف كاظم جواد حيدر121678161751004026

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطتطبيقيغزاي مهتلف حاتم سماح121679261752072003

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقييوسف صبري عون مجتبى121680161851112050

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية الطف ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيظاهر مسلم امين هللا عبد121681131751257030

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العزيزية اعداديةواسطتطبيقيكاظم علوان حيدر غيد121682261852110021

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرختطبيقيجوده قادر ظافر جعفر121683101851001004

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد فرج حليم الرحمن عبد121684161751036080

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحمود حمد رياض نور121685281852055072

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيتطبيقيناصر هاشم محمد مؤمل121686221851053042

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمجهد الحسن عبد عصام حسين121687111851023010

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان محمد جاسم الرحمن عبد121688111851022012

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيعبيد هادي حنوج طه121689261851049018

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0الخارجيونقار ذيتطبيقيفهد  قاسم  حسين  علي121690221851400016

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0االهليةللبنين الغدير ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيسلمان محسن منصور جعفر121691151851019001

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المركزية االعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمزه نوري عماد مهدي121692131851010084

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشوكه مشرف علي احمد121693141851200007

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيثامر ضايف هاشم عباس121694131851009022

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيبجاي غبين عذاب علي121695261851028051

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيفرحان هادي احمد ساره121696131852104011

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذيتطبيقيحسون رويح سعد احمد121697221851301005

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين  التحرير اعداديةواسطتطبيقيشحيل كريس عماد عباس121698261751002034

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين اإلقتدار اعداديةكربالءتطبيقيشياع غالي اسعد حيدر121699271751019027

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمهدي صالح علي الدين سيف121700151851015032

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم سلمان سجاد121701141851047042

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيصبيح عبد رعد مرتضى121702131751022092

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيموازي مهدي محمد علي121703261751155019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة450.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرخادبيسكران حميد حضيري احمد121704111821151003
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة436.0للبنات اليرموك ثانويةاالولى الكرخادبيحسين ابراهيم خالد مريم121705101822093005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةادبيفياض جمعه الرحيم عبد حوراء121706141822110051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد حميد كريم علي121707141821177110

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيصالح رحيم قاسم رند121708101822120024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيزغير قاسم سرمد هبه121709111822114037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين الفارابي اعداديةالثانية الكرخادبيحسين فرج خلف محمد121710111821002048

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيمطلك هللا عبد حسين حوراء121711131822093019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنات الخمائل اعداديةالثالثة الكرخادبيكريم حاتم اكرم ايات121712121822127012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الجديدة موصل اعداديةنينوىادبيعبو جبر علي زينب121713171822280033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد ياسين داود سامي121714141821013054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس ستار سعد سجاد121715121821003039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبياليج صبري حافظ ذر ابا121716141821037031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد فاضل الناصر عبد شمس121717131822073083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيعبد كاظم جواد فاطمه121718111822094061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفارس سعيد هللا عبد علي121719131821012099

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود عوده ساجد رسل121720121822110021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيعمران رحيم فاضل عيسى121721111821003026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيعطيه حسين باسم رقيه121722131822076008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعبيد منعم حمزه صبا121723111822065051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي نعمة صباح حسين121724131821029018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين النموذجية االهلية بغداد مدارسالثانية الكرخادبيعيدان عنيد باسل عمر121725111821180108

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيحسن رشيد محمود زينب121726101822221020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين القاسم اعداديةبابلادبيجلوب صويح صالح منتظر121727231821006071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيحمود حسين ناصر زينب121728131822101036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المكاسب اعداديةكربالءادبياالمير عبد مرتضى رياض حسين121729271821003030

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرخادبيعبد جبار علي حسن121730111821210017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيالصاحب عبد عدنان علي نور121731111822094081

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد سعدي رعد مروه121732111822074039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيمحينه فرهود خيري طه121733221821004020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبياحمد جابر الناصر عبد محمود121734101821013065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم فرحان باسم صالح121735101821005027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخادبيعلي حسين علي امنه121736101822090003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حاوي حميد فرقان121737131822118136

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الزهره عبد حيدر حسن121738151821007024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين حميد صالح فاطمه121739131822111092

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيبهجت انعام عصام سجاد121740131821012067

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخادبيعلوان احمد بهاء فاطمه121741101822119024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين اللطيف عبد كريم علي121742141821030046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم حسن غالب سما121743131822071074

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاالولى الرصافةادبينايف مارد علي الرحمن عبد121744131821004043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحسن غالي اسعد ايه121745141822079017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيحيدر عليوي فليفل مصطفى121746281821022085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيعبد زامل ماجد زهراء121747141822075090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيعبود خلف جواد فاطمه121748111822137036
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيعبدان حسين رافد شهالء121749111822109073

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةواسطادبيمحمد جاسم سليم مالك121750261821200046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيرفيق الدين صالح مصطفى تماره121751131822073029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن صبحي سعد منار121752141821200182

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيغله خلباص سرحان سجاد121753141721061076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيصحن حسن فالح علي121754151821008091

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيمجمان نجم نجاح حوراء121755151822045028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيشوكه خلف حمدان سجى121756151822049062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيداود القادر عبد مازن نبراس121757111822089052

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدالكريم الجليل عبد علي يونس121758121821170035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبيعماره الحسن عبد سالم وفاء121759141822124075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبينعمه حزام احمد نبأ121760131822104047

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيعطيه خالد عماد غسق121761121822105113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيالحميد عبد جميل باسم ايه121762131822101008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0(ع) علي االمام مدارس ايراناالولى الرصافةادبيمطر باكيت ستار مريم121763131822205001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي حسن حسين رفل121764141822127025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الزيدي طالب ثانويةديالىادبيحسين هاشم حسين مهند121765211821042035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد االمير عبد الحسن عبد علي121766121721201035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم احمد الوهاب عبد بالل121767131821033008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيقاسم ابراهيم اسماعيل محمد121768141821005075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبياالمير عبد صادق حيدر طيف121769131822099041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيمحسن جاسب صفاء حسن121770141821030016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم غني محمد مريم121771131822107121

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر كاظم باسم منتظر121772131821002079

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الدين تاج ثانويةواسطادبيعباس زغير معد سامر121773261821032018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات االنوار اعداديهالثانية الكرخادبيخزعل ستوري الدين جمال اية121774111722085008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الجوزي ابن ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمود داود سلمان داود121775131821021010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد علي ياسر فاطمه121776151822041044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد ثاني علي لقاء121777141822088058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفتة اجريدي محسن محمد121778151821010078

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيحاجم ياسين فرج ياسين121779211821077191

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االحواز ثانويةديالىادبيابراهيم اسماعيل سامي مصطفى121780211821078038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيخلف حسن صبيح مها121781131722074031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخادبيخلف السادة عبد صالح اسراء121782111822215005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيصالح علوان خضر زهراء121783111822068023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم علي غفران121784131822073101

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيشكر عباس حسين سجاد121785131821007019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيناجي فاضل السالم عبد ايه121786131822095005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات األهلية األميرات ثانويةاالولى الرصافةادبيدحام محمد ياسر ايه121787131822089003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيداود خليل ماهر شهد121788111822073043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االزدهار اعداديةالثالثة الكرخادبيطالب الكاظم عبد ماهر رياحين121789121822090019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيابراهيم طه قحطان رسل121790111822106022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبياسماعيل عباس صبحي وضاح121791101721027156

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسيب اعداديةبابلادبيياس عبيد علي قاسم121792231821009094

2889 من 2768 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةاالنبارادبيمخلف هللا عبد حكمت شهد121793191822202017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيسلمان فالح صبيح الهدى نور121794131822401086

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحمد حسين محمد حسن121795131821034021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الرصافي اعداديةاالنبارادبيمحمد محارب محمود زيد121796191821012022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيلعيبي حسن علي مروه121797131822100043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعيدان كاظم جواد مها121798101822113039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيساهي بدر مؤيد زينب121799121822112065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيهللا عبد نجم جمال اسامه121800131821017011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعباس الحسن عبد هللا عبد مصطفى121801141821008107

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسن كاظم االمير عبد ايه121802141822224006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيحمدان الجبار عبد حيدر الجبار عبد121803101821025004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةادبينابت حسين جايد ميسر121804131822098145

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي عجيل موحان مصطفى121805141821015102

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيعباس فاضل احمد عمر121806141821013105

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيجميل مجمان بداي ناديه121807151822053075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةادبيهوبي هللا خير حسن رانيا121808151822053024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الهدى زهرة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد عباس محمد بسمه121809141822088016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االسكندرية اعداديةبابلادبيمضحي حمود خالد احمد121810231721001003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيجبار عباس اياد ليث121811151821003085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين شورش اعداديةديالىادبيمحسن جاني جمال محمد121812211821076037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيمهدي كريم مصطفى غاده121813111822220050

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبيحسن هاشم عادل علي121814111821017039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيخلف حمد مهدي سيف121815111821034025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيفلحي حسين حنون حسين121816151821004015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيخليفه صدام ساجد محمد121817151821013066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االدبية النيازك ثانويةالثانية الكرخادبيياس جبار طالب غصون121818111822137034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الزهراء ثانويةالثانية الكرخادبيشراد غازي فالح غدير121819111822088023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيخماس عبد حسين الهدى نور121820111822094076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبياحمد كريم جبار علي121821111821181070

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان رضا محمد الريم ميس121822131822073129

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيزينل غازي مصطفى الملك عبد121823131821001054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمود الكريم عبد نور121824131822109033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيعلي خضير طارق سجا121825111822073035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم طعمه ميثم سجاد121826131821030031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجناني شاطي كريم طيبه121827121822105103

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيحسن سعيد مجيد نبأ121828121822112106

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس ناجي سالم هللا عبد121829121821003051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي عليوي حسين يوسف121830121821025117

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرخادبيياسين سعيد انور سعيد121831121821006017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيداود جميل محمد ضحى121832131822074031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيحسين فنر سمير رسل121833121822092018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعياده كاظم عقيل مسلم121834121821034161

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيسلمان شامخ االمير عبد فاطمه121835131822401068

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن سعيد ماجد ناجي121836131821012161

2889 من 2769 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيمناتي محمد علي مؤمل121837131821012117

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات النعمان ثانويةاالولى الرصافةادبيالرزاق عبد خليل الرحمن عبد ميسره121838131822102027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيخليفه سيد صالح اساور121839151722040001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الفيحاء اعداديةاالولى الرصافةادبيمعروف طاهر نعيم زهراء121840131822084017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيسكر حسن مرعي فاطمه121841131822086054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس محمد عباس ساره121842131822116026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيمظلوم كاظم بهجت زهراء121843131822092024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةادبيرضا عباس فيصل ريم121844141822149003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين غريب ابي اعداديةاالولى الكرخادبيصالح مهدي عدنان مروان121845101821024088

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاالولى الكرخادبياديب حسين محمد حسين121846101821202015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان محمد صباح اكرم121847121821034015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمطلك عبد ناجي باقر121848121821034027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيغياض جاسم احمد فاطمة121849121822085023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جبر سمير مريم121850141822140047

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيالوهاب عبد الفتاح عبد لواء محمد121851131821015057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيناصر عباس عثمان نور121852141822133063

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الفاروق ثانويةالدين صالحادبيمحمد هللا عبد زهير عمر121853181821094015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين زغير حسين عباس121854141821008049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن حميد رحيم مرتضى121855151821010084

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين كريم علي حسن121856151821074035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيجاسم علي حسين أيات121857141822109001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيالكريم عبد طارق عامر سالي121858151822054068

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعاصي حسين عماد زينب121859151822058050

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيدالوي مطر مراد امنه121860111822082007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة الهداية ثانويةديالىادبيمحمد جاري حسين زهراء121861211822262006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد كمر الرضا عبد الرحمن عبد121862111821022036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي خان سد الكريم عبد نسرين121863131722091113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات االبتهال ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد هادي فوزي هدى121864141722069075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبياسماعيل محمود شاكر مريم121865111822075043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين العلمية خلدون ابن ثانويةالثانية الكرخادبيحمد ذياب عبد محمد121866111721055049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات النطاقين ذات ثانويةالثالثة الكرخادبيمكيسر ياسين محمود مودة121867121822100031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحمد قاسم حسن مصطفى121868151821008139

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبينصر اكطافه حسين الهدى نور121869151822048115

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الوارثين اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم عبد يوسف محمد121870151821013073

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيحسن كاظم عادل تبارك121871111822105016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةالثانية الكرخادبيهجاوى مراد علي غدير121872111822089036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنيبن الجوالن اعداديةالثانية الكرخادبيدنان عبود بحر علي121873111821042049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيصبح كاظم احمد شهد121874111822127030

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم لؤي ساره121875111822061019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات تبوك ثانويةالثانية الكرخادبيخلف عناد سالم جنات121876111822102013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرافدين وادي اعداديةاالولى الرصافةادبيفرج صافي مهدي حيدر121877131721026036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبينعمه سلمان خضر جعفر121878121821044014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبينايف رحمن صبار آمنه121879131822097001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المنهل اعداديةالثانية الكرخادبيجهاد صبحي رافد الزهراء فاطمه121880111822114024

2889 من 2770 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات األهلية الدورة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم حمد أماني121881111822093002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيموسى الحسين عبد أحمد مريم121882111822065069

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمد خالد هبه121883111822065083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات طيبة ثانويةاالولى الرصافةادبيموالي عبدك الجبار عبد غفران121884131822116041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيعبد كامل وسام يوسف121885121821025120

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيعبادي احمد معروف هشام121886111821053160

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد كاظم جعفر الفقار ذو121887121821003035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيرشيد سعيد محمد جمال علي121888121721032086

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن علي جعفر مصطفى121889131821034110

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيسودي مجيد النبي عبد زهراء121890131822086033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاالولى الرصافةادبيمطر زاير حسين سجاد121891131821258012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيشرقي حسين وليد ريام121892131822093038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيبيجان سهراب الستار عبد رونق121893131822092023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيداود سالم وصفي در121894131822086015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيركاد نواف سالم ساره121895101822109052

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيصادق عباس حمزه مصطفى121896101821005060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم هادي حسن حنين121897101822110029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيالحسين عبد زامل جمعه احمد121898151721003004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيجواد صاحب جواد ميثم121899121821003108

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الرضوانية ثانويةاالولى الكرخادبيمحمود حمادي جاسم عمر121900101821041038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم اسماعيل مازن طيبه121901101822076024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيضاري حامد ماجد حامد121902181821313005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات االسكندرونة اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جواد عدنان زهراء121903141822099039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيعطيه جبار عيدان آيه121904141822102010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيجارهللا بشير هيثم زهراء121905141822072033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعلي عبد ميثم مرتضى121906101821060134

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيهللا مال غالي علي البنين ام121907141822115006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد مشرف فيصل احمد121908101821013011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرخادبيعباس خليل الكريم عبد حوراء121909101822094008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان براك ستار علي121910141821024145

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيسليمان سلمان هشام النه121911141822070084

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين طاهر رياض محمد121912141821205132

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيعبيد رويح علي العابدين زين121913141821003058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الربيع زهرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيصيهود سكر كامل ثريه121914151822050021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االستقامة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعجيل مؤنس صباح دعاء121915151822058025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيراشد صبار رحيم عالء121916141821024128

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن جاسم علي مؤمل121917151821017085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجويعد كاطع باقر محمد121918151821007166

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةالثالثة الرصافةادبيرسن علوان حسن سجاد121919151821018043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات عائشة ثانويةالثانية الكرخادبيعقل مرضي صباح مالك121920111822082035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيمري سلمان محمد يوسف121921121821202287

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيخلف مهاوش رحيم رامي121922111821053059

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيصفر ياور عمران احمد121923151821017004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم جواد عيسى زينب121924151822047067

2889 من 2771 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيهاشم موسى غسان حيدر121925151821020036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيكاطع عازل حامد كاظم121926111721052100

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيحسين محمد انور زهراء121927151822045045

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيكليب هالل مجيد رغد121928111822067013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة النضال ثانويةالثانية الكرخادبياحمد علي خضير يوسف121929111821157037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيجابر رحيم مخلص بتول121930111822071020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبياسماعيل خضير صالح بارق121931111821181019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبيعلي احمد محمود غفران121932111822116025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد جاسم لؤي مروه121933111822061039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيحاجم عاشور محمد علي121934121821200034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس محمد علي حسين121935121821032039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العلمية العرب شط ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد علي محمد ليلى121936111722062028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمد عامر محمد121937111821022070

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةادبيفرمان شاهين كريم شروق121938131822080045

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد عباس صادق محمد121939131821003056

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيالحسن عبد الزهره عبد كريم حسين121940131821014026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيالقادر عبد ناصر جمال حوراء121941131822097014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الرشد اعداديةاالولى الرصافةادبيمختاض لفته سعد فاطمه121942131822109027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبيسليم حسن الباري عبد سالين121943111822075031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيعبد حمد قاسم طيبه121944111822070049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيهادي صادق مازن شهد121945121822105097

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجويخ خلف عايد غدير121946121822105110

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحسين جميل حامد زهراء121947111822074017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيحمد وادي حامد شيماء121948111822074026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيرسن هليل علي محمد121949111821057090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيخالد حمود مشكور اثير121950111821150004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات عمارة ام ثانويةالثالثة الكرخادبيابراهيم جواد مهند ايات121951121822117005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيحسون احمد جاسم علي121952121821034104

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن مندب تركي احمد121953131821024006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيايوب علي عبد نجم هدى121954131822126065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم خضير علي طيف121955131821029035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيجودي احمد سمير اديان121956101822117005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العزيزية اعداديةواسطادبيمحمود نافع جمال نور121957261822110045

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيصالح خالد ليث روان121958101822116017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرخادبينعمان فالح نعمان براء121959101822092003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرخادبيحسن كامل محمد مهند121960101821035044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االمل اعداديةالثانية الرصافةادبيعلوان صافي مهدي زينب121961141822144024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0(ع) علي االمام مدارس ايراناالولى الرصافةادبيمطر باكيت ستار محمد121962131821205001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيهاشم حمزة محمد زينب121963141822072040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس كاظم صالح حوراء121964141822115021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم حميد سعد ضحى121965141822079075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات التاخي ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه جاسم الدين بهاء اريج121966141822081007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيكريم حافظ حيدر براء121967141822143009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةادبيالحسن عبد عبود رحيم زينب121968141822109035

2889 من 2772 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد الحسين عبد رحيم فاطمه121969101822096057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيخماس الفتاح عبد رغيد الرحمن عبد121970101821052013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيعذيب محمد ماجد علي121971141821004042

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةادبيسالم ناجي محمد رسول121972141821004025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيمكلف عبيد احمد علي121973151821017058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن الحسين عبد عماد محمد121974151821001113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين خلدون ابن اعداديةالثانية الرصافةادبيمطير ناهي ماجد مرتضى121975141821049084

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيالزم خشن علي زهراء121976151822049046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيارطين كاظم طالب زهراء121977151822049041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيجاسم نصيف مؤيد حوراء121978261722073005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيعريبي عبود صفاء نوري121979151821017115

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةكربالءادبياسعد ابراهيم خليل هللا عبد121980271821016069

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الشروق ثانويةالثالثة الرصافةادبيجباره عريب حسام مصطفى121981151821074175

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيناصر حميد عدي رغد121982111822070026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان الخالق عبد باسل محمد121983111821009084

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين االدبية الروابي اعداديةالثانية الكرخادبيعلوان محمد جاسم عمر121984111821053106

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيريه حميد جاسم وليد121985111821009113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيشناوة جخيور االمير عبد علي121986151821010061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيطاهر عزيز الواحد عبد بنين121987131822107030

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةالثالثة الكرخادبيجابر محسن جبار نور121988121822230029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيحمادي رشك رائد حسن121989151821001020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيسعيد كشعم مسلم نور121990151822049107

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0الخارجيونالثالثة الرصافةادبيهللا يز هللا شمس حامد احمد121991151821400009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيمجول مطشر موسى خالد121992111821166009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود شاكر حسين عهود121993111822112090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرخادبيعيدان عطيه عباس مؤيد121994111821054044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عباس فاضل رهف121995111822109041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرخادبيسعيد ياسين عماد محمد121996111721018059

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االدبية العقيلة اعداديةالثانية الكرخادبيرجاء فاضل عباس زهراء121997111822136037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيابراهيم شامخ عدنان جاسم121998141721024040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةادبيجاسم زغير عباس زهراء121999131822076012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن راضي صباح سجى122000131822118095

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المناهل ثانويةاالولى الرصافةادبيلفته مرعيد كريم نور122001131822126062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات النصر اعداديةالثالثة الكرخادبيدهش كاظم محمد فاطمه122002121822112095

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية األجيال ثانويةاالولى الرصافةادبيمحسن لفتة طارق زيد122003131721040005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيزغير تايه الهادي عبد علي122004231821045016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن ناهي صادق محمد122005131821012130

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0المختلطة الغفران ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان حميد باسم احمد122006101821150001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيجعفر حسين جعفر حسين122007101821015013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبياحمد عبد محمد بكر122008121821025022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم جواد كمال الجواد محمد122009121821025085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0الشيعي للوقف-  للبنين الجوادين ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد مهدي يونس حسن122010121821033005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الصديق ثانويةالثالثة الكرخادبيعبدهللا ياسين حسن احمد122011121821023001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الكاظم عبد رزاق حسين122012141821028036

2889 من 2773 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد حسين راضي مؤمل122013141821037250

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيجميل احمد طارق ايهم122014131821015008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيسلطان عبد نصير سجاد122015131821012071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيياسين رشيد عالء محمد122016131821014079

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المعالي ثانويةالثانية الرصافةادبيخميس حسن اثير حنين122017141822127018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الرائد ثانويةاالولى الكرخادبيرهيف حسن صباح العابدين زين122018101821001005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيوشيح فاضل احمد تبارك122019141822106009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيرشيد احمد عباس ايه122020101822099007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات عائشة اعداديةالثانية الرصافةادبيعدنان طالب مشتاق كوثر122021141822074096

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةالثانية الرصافةادبيأحمد نعمه عدنان تبارك122022141822139008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيشمخي حاتم غانم عباس122023141821009026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةادبيهللا عبد دعير باسم صادق محمد122024141821009043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد الرزاق عبد الوهاب عبد عثمان122025141821019063

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيهللا عبد نجم هاشم محمد122026221821021038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين 6 حوض اعداديةكركوكادبيعلي سعيد حسين علي122027201821033054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين عدنان قحطان مصطفى122028141821005094

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةادبيسعيد محمد ناجي رافد سجاد122029131821017057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيالحسين عبد جبير جواد ابراهيم122030141821061005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيلفتة طرام رعد المرتضى علي122031151821008077

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحبتر شون الحسين عبد نجاة122032151822054105

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحواس صدام طالب االء122033151822049010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المصطفى نور اعداديةواسطادبيعلوان محسن قيس سجاد122034261821015045

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات  العراق عبير اعداديةواسطادبيمحمد عبيد فاضل زينب122035261822079023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيحسون معيوف سعد علي122036111821009060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد جاسم قصي مصطفى122037121821018060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية االبداع اعداديةالثالثة الكرخادبيزبون صالح احمد مصطفى122038121821202242

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين بنوان ساهر نور122039151822040115

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن علي هيثم احمد122040151821020010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين حمد الشيخ ثانويةالثالثة الكرخادبيحمادي عبد محمود عثمان122041121721017039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيهاشم كاظم عدنان حسين122042121821044020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيمزعل عزيز عبدالكريم يوسف122043121721032158

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيوحيد جوده جياد سجاد122044111821052040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم حسن حامد علي122045151821007112

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين حسن سامي اكرم122046151821017006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيحسين كامل محمد حنين122047111822094021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الشفق ثانويةالثانية الكرخادبيجندور كاظم جواد سجى122048111822117026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيهللا عبد صباح وسام شموس122049111822111038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيمجيد حميد طالب كرار122050141721177112

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيعلي حول حسن امير122051121821044011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي حسن عامر حسن122052131821008028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبييونس كامل ليث فرح122053131822073111

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيجبار احمد رائد عباس122054131821011033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المركزية اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين علي رشيد نور122055131822119037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيحمودي االمير عبد عدنان فاطمه122056131822095032

2889 من 2774 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين األكبر الجهاد اعداديةاالولى الرصافةادبيفضاله حسن فالح باقر122057131821013003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيهادي كريم نزار علي122058131821029051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرخادبيحسين علي محمد احمد تقى122059111822106014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيصالح االله عبد سمير زينب122060111822105031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبيمحمد هاشم محمد يقين122061131822100058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس تركي علي يوسف122062131821171034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيجالب طابور ستار احمد122063131821008009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعاجل حميد مهدي حسين122064131821024034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةالثالثة الكرخادبيرستم محمد جاسم منار122065121822087053

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيفليح خزعل عادل ايه122066121822098009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيجاسم محمد احمد كوثر122067121822105132

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيمحسن علوان فالح حسين122068121821034061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الزهور ثانويةالثانية الكرخادبيهالل نجم رعد اصاله122069111822078002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الشروق اعداديةالثالثة الكرخادبيكاظم عبدالزهرة حسن محمد122070121821032104

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االنوار ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمد هللا عبد محمد الزهراء فاطمه122071121822104027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد حميد عثمان طيبه122072131822071088

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعبيد غازي فيصل ساره122073101822113019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبيهادي حميد رائد حنين122074101822103010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم يوسف يعرب كرار122075101821027088

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيحسين احمد غازي محمد122076101821017080

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0الخارجياتاالولى الكرخادبيفرج فاضل لؤي زينب122077101822401021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيسهيمه جاسب رياض سجاد122078121821009074

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين العراق اعداديةالثالثة الكرخادبيعلوان محمد شاكر سجاد122079121821009076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيلفته خلف علي حسين122080121821025035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة المربد ثانويةالثانية الكرخادبيثامر حمود احمد شهاب122081111721152016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الخطيب اعداديةالثالثة الكرخادبيصدام بدر غانم علي122082121821034113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين ياسر بن عمار ثانويةاالولى الكرخادبيالزم قاسم علي احمد122083101821052002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةالدين صالحادبيعليوي محمد ياسين قتيبة122084181821313014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الصمود ثانويةالثانية الرصافةادبيعلي خليفه كريم ايمان122085141822101006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيمهنا صبيح رافع علي122086141821030039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبيالرحيم عبد اللطيف عبد الستار عبد زهراء122087141822080027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيصالح حسين محمد ريهام122088281822056026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الفسطاط ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي علي محمد حيدر122089131821033010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةادبيبشارة محمد جاسم الدين حسام122090141821027018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةادبيهليل علي عبد حامد شيماء122091141822076053

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيصوالغ فالح حيدر زينب122092141822079058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين اليقظة اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين الطيف منعم علي122093141821028090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي عبد عباس وسن122094141822070121

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيناهي جعيول كريم رانيا122095141822075067

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةادبيرسن جمعه صفاء طيبه122096141822133039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات ايمن ام ثانويةالثانية الرصافةادبيسوادي جبار نزار صدور122097141822134036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الذهبية القباب ثانويةواسطادبيعبد خضير احمد شهد122098261822129016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0المختلطة الصباح ثانويةواسطادبيصخل حسين علي قيصر122099261821162025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين االهلية العلمية المأمون ثانويةاالولى الكرخادبيمهدي وليد علي وليد122100101821025009

2889 من 2775 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبيعبود حسين عادل مصطفى122101101821033039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيداود حسين سعدون علي122102141821024146

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيجميل علي رعد حوراء122103141822070015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الزهور اعداديةالثانية الرصافةادبياسد محمد جهاد قمر122104141822080061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيناصر سلمان جمعه كاظم122105141821018062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الصباح ثانويةالثانية الرصافةادبياحمد جابر زياره احمد122106141821205008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحسن ثابت عطا عيسى122107141821013112

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيدحام جاسم سعيد نبأ122108141822072080

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيجبار الكريم عبد ثامر ايثار122109111822109015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيحسن مهدي خضر محمد122110131821015049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبيخماس علي عثمان ايه122111101822109019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيجباره عبد الكريم عبد ياسمين122112131822070088

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين فاخر احمد باسمه122113131822071015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيموسى هادي علي امنه122114131822099003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيجسام سرحان قاسم احمد122115141821032002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االيالف ثانويةاالولى الكرخادبيعباس خضير قصي سباء122116101822104006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسلطان منشد احمد سجاد122117101821060061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المركزية االعداديةالثانية الرصافةادبيعلي الساده عبد قاسم فاطمه122118141822143038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيمنثر ذياب ستار عيسى122119141821037236

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد خلف محسن علي122120141821038101

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان رشيد عبداللطيف احمد122121141821013009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيجياد سلمان حسين عمار122122141821019095

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الجمهورية ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزه ابراهيم جمعة ازهار122123141822098003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيمنصور عاصي غني رقيه122124141822070033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثالثة الكرخادبيوجيه حساب اسعد زهراء122125121822092024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةاالولى الرصافةادبيراضي هللا خير عزيز هبه122126131822282029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االندلس ثانويةاالنبارادبيخلف زيدان فالح فاطمه122127191822183026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةاالنبارادبيحمود ضاري نوري حسين122128191821101012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةادبيبدن شغيت علي زهراء122129131822105019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي صابر سعيد ايه122130131822092008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المعراج اعدايةاالولى الكرخادبيعبد احمد غانم مروه122131101822113035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيعلي غني الرزاق عبد سيرين122132101822117028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرخادبيصالح حميد هاني آيه122133101822221009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمهدي صادق جعفر اسراء122134121822105007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود شاكر مازن احمد122135101821021002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية ميسلون ثالثانية الرصافةادبيحسين محمد حميد اشتياق122136141822220002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين المهند ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم علي يوسف علي122137111821047012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيسعدون حسين طه احمد122138121821044005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد فرحان عبد نجم هاجر122139111822074055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيجالب محسن موفق النورين ذو122140131822073041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمجيد أحمد عمار بيداء122141131822106012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيحسين اسماعيل خيري رؤى122142111822095039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة العظيم العراق ثانويةاالولى الرصافةادبيسعد الكريم عبد باسم محمد122143131821171025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين ابابيل اعداديةاالولى الرصافةادبيكاظم محمد عباس سجاد122144131821011027

2889 من 2776 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الرضا االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيعبيس حميد رعد رضا122145121821003036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن جاسب ضياء حنين122146111822076028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االمال اعداديةالثانية الكرخادبيسلمان علوان هللا عبد بشائر122147111822070017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيسالم عبد محمود آمنه122148111822072001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسين جمعه عباس رقيه122149151822040039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيزبون قاسم باسم محمد122150151821010071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةالثالثة الرصافةادبيناصر اسماعيل ثامر مريم122151151822046062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيدهري عباس عالء سجاد122152111821015060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخادبيدوخي الحسن عبد هادي حسن122153111721009090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيثابت كاظم مهدي هدى122154141722075194

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيجاسم زبون ناصر كرار122155151821017080

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين قتيبة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعنيد حبيب فاخر حسين122156151821004021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيشعنون حميد حسين هدى122157151822048127

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االعتماد ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن حسين الهادي عبد نرجس122158141822191063

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبيجواد غازي عمار اسراء122159141822111002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة الكرار ثانويةالثانية الكرخادبيعيدان هللا عبد داود آيات122160111822165001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيخلف كاظم حامد سري122161101821005023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيمشعان احمد سالم ابتهال122162101822110001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةادبيحميد مهدي فالح زينه122163141822079061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين ياسين سالم بان122164141822075037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيجبر مهدي حاتم منتظر122165141821024247

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المعرفة ثانويةالثانية الرصافةادبيعباس محمود قيس رغده122166141822106013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات غريب ابي ثانويةاالولى الكرخادبيسلمان داود موفق سهيلة122167101822111017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المؤمنين ام ثانويةالثانية الرصافةادبيوالي ناصر لؤي الهدى نور122168141822115087

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةادبيجميل سعدون خالد ساره122169141822067053

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيالزم حسن صالح اكبر علي122170141821037197

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيكاظم صادق ميثم نور122171141822077054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االفكار ثانويةاالولى الرصافةادبيعطيه محمد جاسم ضحى122172131822120016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0الخارجياتاالولى الرصافةادبيجبار الحسن عبد صبيح تيسير122173131822401015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاالنبارادبيصالح خليفه فهمي مصطفى122174191821026076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخادبيصالح احمد ابراهيم مصطفى122175101821205070

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطادبيمحمد رحيم هادي حسن122176261821203010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةاالولى الكرخادبيخليف فياض محمد هيثم122177101821160046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخادبيرحيم حميد حيدر سجاد122178121821002015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرخادبينصيف كامل أحمد زيد122179101821033018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخادبيالجاسم وسمي ربيع نبأ122180101822099035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المستقبل ثانويةالدين صالحادبيمحمود لطيف سعيد سجاد122181181821115004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيموسى فالح حسن سجاد122182141821026049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيطاهر حمدان محمد مصطفى122183141821037315

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيعلي الزهره عبد فرات شمس122184111822104037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةالثالثة الكرخادبيمنديل غازي قاسم مؤمل122185121821044068

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةالثانية الرصافةادبيإبراهيم علي حسين محمد122186141721015129

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيفليح جبار رائد هللا منه122187131822073126

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين النوارس ثانويةاالولى الرصافةادبيقاسم سلمان داود جعفر122188131821027010
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد سمير نزار نور122189111822108103

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةالثانية الكرخادبيعفيس هللا عبد رعد هديل122190111822095103

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيالنبي عبد مسعد منير محمد122191131821007054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي راكع السالم عبد حقي122192131821028005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االخيضر ثانويةالثالثة الكرخادبيعبد خلف سلمان انوار122193121822116002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر عليوي احمد هبه122194121822095034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمطلك صبيح محمد زهراء122195111822064036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةالثانية الكرخادبيمحمد عدنان صفاء مصطفى122196111821057102

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخادبيمسلم ابراهيم منذر فاطمه122197111822064046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرخادبيفوزي حامد وليد هبه122198111822073074

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةالثانية الكرخادبيداود شالل فالح احمد122199111821150010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االبرار اعداديةواسطادبيخرباط رحيم هادي حسن122200261821016010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيحسن فؤاد حسين مؤمل122201151821017082

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيوهاب الدين نور عباس تبارك122202111822072016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةالثانية الكرخادبيحمد حمزة حاتم اخالص122203111822220002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين حمرين ثانويةديالىادبيخلف ابراهيم روكان مجبل122204211821205023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيهللا عبد الناصر عبد ابراهيم اسراء122205151822045003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبينجم تركي كاظم الوهاب عبد122206111821021090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرخادبينصيف نوري عباس جيهان122207121722118014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم نعمان فالح الجواد محمد122208111821011048

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةادبينصرت يوسف انور زينب122209141822111023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيفتحي خزعل عادل هللا عبد122210131821012085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االندلس ثانويةاالولى الكرخادبيجواد محمد الكريم عبد حاتم طه122211101821012005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيشذر كيطان سامي منار122212141822093076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةادبيفياض صالح محمد حيدر122213141821030025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات النزاهة ثانويةالثانية الرصافةادبيمحسن كاظم عدنان بتول122214141822093014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخادبيحافظ حميد يوسف دانيه122215101822096022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيعوده جحيل بنوان سجاد122216101821060062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الكبرى بدر ثانويةالثانية الرصافةادبيحمزة عادل علي سما122217141822104024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين حسن صباح حسنين122218141821005015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد محمود هاشم علي122219141821038105

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيجميل فخري مهند مصطفى122220141821038159

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيادبيهللا عبد نجم هاشم ماجد122221221821021036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاالنبارادبيعيدان حسين علي عثمان122222191821340055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الفوز ثانويةاالولى الرصافةادبيالكريم عبد عباس عمر هاجر122223131822099057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيخالد خلف خالد زهراء122224141822075081

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الشيماء اعداديةالثالثة الكرخادبيعبود منشد حسين زينب122225121822098048

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيفياض عبد حسين حسام122226131721024022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الخير دجلة ثانويةاالولى الرصافةادبيجالب لفتة محمد علي122227131821038029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةادبيكامل منعم عدنان زيد122228131821012060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد الواحد عبد كريم وئام122229131822106065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الحكمة ثانويةاالولى الكرخادبيحميد رشيد قاسم زهراء122230101822107019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيسيد علي حسن محمد122231101821060111

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخادبيشكر جابر طارق ميالد122232101822095028
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات المأمون ثانويةاالولى الكرخادبياحمد شعبان الحميد عبد زهراء122233101822116018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرخادبيمهدي صالح قاسم افنان122234101822110007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرخادبيعلوان محمد ابراهيم حسن122235101821016014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيمحيسن حسين علي احمد122236141821151002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيتوفيق فائق محمد اسامة122237141821026008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيكريم حافظ حيدر باقر122238141821026018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات المستقبل اعداديةالثانية الكرخادبيمغير حسين سمير زهراء122239111822101024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيهادي شبيب عمار شهد122240111822112079

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات مؤتة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد جاسم حسين نبأ122241111822116028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرخادبيهالل نوار رياض مروه122242111822074040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيالفتاح عبد يوسف ايوب كرم122243131821024084

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية االخاء ثانويةاالولى الرصافةادبيجواد كاظم احمد منذر122244131821253033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيهاشل الرضا عبد اسعد دعاء122245131822070013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الفراتين اعداديةاالولى الرصافةادبيجمعه قهار لواء ياسر122246131821042098

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االدبية الزكاة اعداديةالثانية الكرخادبيحسن محمود فاضل هللا عبد122247111821181062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةادبيابراهيم هاشم محمود ابراهيم122248131821001005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االقصى ثانويةاالولى الرصافةادبيمهدي جاسم ماجد محمد122249131821028019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين علي االمام اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمود الحسن عبد قصي مرتضى122250121821005067

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد خليل فرج ياسين122251111821201227

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيلفته عبد جاسم الهدى نور122252111822127046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات المسرة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعلوان محمد هاشم هبه122253151822041054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةواسطادبيحسين جويد عالء زهراء122254261822073005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيشيحان سابط كريم علي122255151821003071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخادبيحسون كاظم جعفر فاطمة122256111722071090

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرخادبيخاطر ضيف حاتم عزالدين122257111821022052

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيطاهر حاتم محمد فرح122258151822048100

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيفرحان فاضل اياد هللا عبد122259111821033055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاالولى الكرخادبياحمد سلمان نزار رانيه122260101822109031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االنام خير ثانويةالثانية الكرخادبيمول علي عبد محمود يونس122261111821166039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيحسون عبدهللا رافد تقى122262141822095015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين النضال إعداديةالثانية الرصافةادبيطه وفيق قصي مصطفى122263141821014027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخادبيجاسم ياسين هيثم ياسين122264101821005068

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الخضراء ثانويةاالولى الكرخادبيابراهيم خليل ليث لبنى122265101822089025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيكاطع جاسم ناظم حسن122266101821060038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةادبيموسى يحيى لؤي تبارك122267141822107009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيسعدون غانم ناصر علي122268141821018060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبييونس جاسم زاهي يونس122269141821019157

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين سيناء اعداديةاالولى الرصافةادبيحسين قاسم محمد حمزة122270131821019016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيسلطان حميد سعد ضحى122271131822111078

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيهليل رحمه جميل ايه122272141822075032

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةادبيمهدي خليل صباح الدين صالح122273141821209024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الواسطي ثانويةاالولى الكرخادبيعايد جاسم حسين فهد122274101821040029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةادبيحامد شلش حامد مينه122275151722054086

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيجواد رزوقي علي احمد122276111721007007

2889 من 2779 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الخورنق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود عبدهللا ظافر عبدهللا122277121821028011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرخادبيامين محمد مداح امجد طه122278101821042009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المثنى اعداديةاالولى الكرخادبيخميس هاشم ناجي مصطفى122279101821022061

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرخادبيمحمد خضر عصام شيرين122280101822076019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيمحسن شيال كريم سجى122281111822065044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المحبة اعداديةالثانية الكرخادبيعباس كاظم فاضل منتظر122282111721003033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الزيتونة ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد ثابت مكي ساره122283111722061019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيجاسم محمد مطشر حسين122284131721015015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات العربي السيف اعداديةاالولى الرصافةادبيالجبار عبد االله عبد صفاء مروه122285131822111107

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةادبيالمطلب عبد عادل عمار زهراء122286131822103031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةادبيالزم الحر عادل زينب122287131822070028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات السعدية حليمة ثانويةالثانية الكرخادبيظاهر حبيب قيس االء122288111822087005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات عدن ثانويةالثانية الكرخادبيهللا عبد محمد احمد اسراء122289111822094004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات العلم نور ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد حمزه ماجد حوراء122290111822118004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيمحمد حميد يسر ضحى122291121822105100

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرخادبيعباس فاضل غسان بشرى122292121822089014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيبازاغا كاظم نهاد ابرار122293121822105001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات السمر تل ثانويةالثانية الكرخادبيعطية محمود شاكر أيام122294111822129002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح سيد محسن اياد ليث122295151821003086

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخادبيرشيد حميد رشيد علي122296111821033066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيعباس االمير عبد احمد امير122297211821077019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخادبيكاطع علي احسان غطارف122298111822072069

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيدباش حمد محمد نمارق122299111822079055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة البهجة ثانويةواسطادبيعلي المي علي سيف122300261821167006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيحسون خزعل هاشم حيدر122301111721007044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المعراج اعداديةالثانية الكرخادبيفارس محسن عادل محمد122302111821024033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الثائر ثانويةالثالثة الكرخادبيشدود صالح حامد ياسر122303121721011050

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيضامن مطلب علي آيات122304131822107005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةالثانية الكرخادبيسهو جاسم سعد القادر عبد122305111821204097

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات االنفال اعداديةاالولى الكرخادبيمراد زوراب سالم لينا122306101722101043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيعلي محمد اياد احمد122307111821021008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرخادبيمحمود حمدي احمد هللا عبد122308111821021071

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيكاطع ديوان سعد حوراء122309121822091008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الجمهورية اعداديةالثانية الكرخادبيجاسم اللطيف عبد زكي مريم122310111822068040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةادبيصحين محمد ثامر مصطفى122311151821005100

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيساجت رشك الرحيم عبد هند122312151822048129

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الرسول ريحانة ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان داود حلو امنة122313141822092004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة التسامح ثانويةبابلادبيعافص شهد عبيس وسام122314231821192018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الرضوان اعداديةالثانية الكرخادبيخلف حمد مهدي ياسر122315111821034067

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيحمود صيهود قيس محمد122316141821024222

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبياعليوي اسوادي هادي فاطمه122317141822070081

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةادبيناجي عبدهللا فخري فرح122318141822070082

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين االبراهيمية اعداديةالدين صالحادبيعون نجم عادل سيف122319181821001022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم حميد امجد122320141821012008
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين طه اعداديةالثانية الرصافةادبيصالح جهاد صباح علي122321141821177105

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى عمر يحيى فيان122322131822074039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةادبيالرضا عبد كاظم جواد ضحى122323131822071082

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةادبيعلي حسن ثامر محمد122324131821015047

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات النموذجية حنين ثانويةاالولى الرصافةادبيجمعة الباقي عبد حازم عائشه122325131822104034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الرحمن اعداديةاالولى الكرخادبياالمير عبد سعيد رائد زينب122326101822103019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الهدى مصباح اعداديةواسطادبيطعمه كاظم نهاد تيجان122327261822126026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة العراق شمس ثانويةاالولى الكرخادبيعلي قاسم محمد فاطمة122328101822152010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيخورشيد قادر ويئام رغد122329101822117015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخادبيذياب سلمان داود مروه122330101822117045

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيجواد حسون االمير عبد حسن122331101821015010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات هند اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسين عامر نوره122332111722079039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الرصافي معروف ثانويةالثانية الرصافةادبيمحمد عباس وسيم علي122333141821045029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين االهلية العلم ينابيع ثانويةالثانية الرصافةادبيحسين كاظم حامد الرحمن عبد122334141821062006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةالثانية الرصافةادبينايف عديل مظفر مريم122335141822225026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الهدى اعدايةالثانية الرصافةادبيدهش محمد طالب افاق122336141822077005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات النهار اعداديةالثانية الكرخادبيجسام زكي تحسين طيبه122337111822127035

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةادبيعطيه احمد سعد احمد122338141721151003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الكرامة اعداديةاالولى الرصافةادبيناصر رميض خالد سجا122339131822101041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةالثانية الرصافةادبيصبر محمود علي عمار122340141721032043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيموسى فاضل الرحيم عبد فاطمه122341131822107110

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةادبيشاوي مطشر حسين نزهت122342131822118151

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات العراق بنات ثانويةالثانية الكرخادبيجاسم شعالن فالح ديمه122343111822128009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةادبيالرضا عبد العباس عبد باسم حسين122344151721010020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخادبيجبار اسماعيل فاضل زينب122345121822095021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية الجهاد ثانويةالثانية الكرخادبيمحمد رجب علي محمد122346111821200182

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىادبيفليح ذياب محمد االء122347211822100007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات النعمانية اعداديةواسطادبيخان محمد الصاحب عبد دعاء122348261822087015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطادبيهليل فالح ناصر زينه122349261822072015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الفيحاء اعداديةالثالثة الرصافةادبيعليوي طاهر كامل زينه122350151822048069

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيرمضان ستار رعد جعفر122351151821075033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحسن ابراهيم عمار ياسر122352151821007225

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرخادبينعمة حسين ثائر حسين122353111821017015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخادبياحمد اللطيف عبد احمد ميامي122354111822075046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةادبيصالح عبد قاسم مريم122355151822047091

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الخبير اعداديةالثانية الكرخادبيحسن علي عبد جمال محمد122356111721007083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية الحرية ثانويةالثالثة الكرخادبيسلوم محمد جاسم منتظر122357121821200049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم فؤاد أياد عمر122358111821011044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاطع شنور داود محمد122359151821001104

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةادبيعبيد خزعل عامر علي122360151821007123

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخادبيمحمود شكر نعمه ساره122361121822103023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةادبيخالطي كاظم محمد زينب122362141822102052

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة649.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيهامان فالح فيصل ايه122363131842092007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجبر فاضل علي سرى122364141842140079
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة486.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائيرشيد صبحي محمد تبارك122365131842092009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات الرباط ثانويةالثانية الكرخاحيائينايف اسماعيل سالم ايناس122366111842121009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيلفتة داوود لطيف كوثر122367131842105040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيفؤاد محمود سجاد حنين122368131842073020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات الرميلة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيلفته عطيه محمد زهراء122369151842044065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة465.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةاحيائيعلي النبي عبد كريم مالك122370141842071058

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة464.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعلي عبد فوزي ضحى122371141842110108

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة457.0للبنين الرحمة ثانويةاالنباراحيائياحمد سليمان سعيد خميس122372191841055001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة449.0للبنات اآلفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائياحمد خزعل العزيز عبد بدور122373121842114006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةاحيائيشيال جبر مالك يسرى122374141842097051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة435.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخاحيائيعلي حسين رحمن زينب122375101842120047

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين النورين ذو ثانوبةالثالثة الكرخاحيائيداود سالم خالد صفا122376121842020036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0والباليه الموسيقى ثانويةاالولى الكرخاحيائيغني سليم احمد سرى122377101742007001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيخضير فرحان رضا محمد بنين122378241842119038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيمحمد خلف كريم احمد122379101841205015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة430.0المختلطة العربي الشباب ثانويةواسطاحيائيمكطوف حسين كريم حيدر122380261841163003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخاحيائيجبار شمخي محمد سحر122381111842105046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات الفراقد ثانويةديالىاحيائيداود نعمان احمد شهد122382211842148027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاالولى الكرخاحيائيحميد علي فاضل براءه122383101842086026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشابو ايشو حكمت دانتي122384131841041013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين العراقي اعداديةاالولى الكرخاحيائيسلمان جمال قاسم موسى122385101841005031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعباس احمد عصام خضر122386131841014007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحلومي صفاء بكر ريا122387131842117056

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعكلة علي هادي رحيق122388261842120062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المهج اعداديةالثانية الرصافةاحيائيخليف ياسين صبح شيماء122389141842102028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات زبيدة ثانويةالثانية الكرخاحيائيجعفر صادق ليث امنه122390111842108003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةالديوانيةاحيائيحيدر مدلول مكي مريم122391241842168062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمد جاسم ساطع هللا عبد122392141841022034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرخاحيائيصالح لطيف علي نور122393101842090083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبود عبداللطيف طاهر عبداللطيف122394131841034027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمجيد رضا محمد جاسم اية122395121842110006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيمدحي لطيف جبار حنان122396101842095020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرخاحيائيالهادي عبد الوهاب عبد الهاللي زيد تبارك122397101842117020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةاحيائيطاهر محمد احمد علي زينة122398131842100044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات الفاطميات أعداديةالثالثة الكرخاحيائينعمه عصفور عدنان زهراء122399121742102032

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات بلقيس اعداديةالثانية الرصافةاحيائيكاطع سلمان حسين فاطمه122400141842140101

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةاحيائيطابور اسماعيل علي زينب122401141842110083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم حمادي فاضل مصطفى122402111741013037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيسلمان مصطاف صباح محمد122403261741011113

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد محمد نزار نرجس122404141842072118

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيخلف دعيج نعمه رسل122405161842209026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيمحمود حسن عماد فاطمة122406151842054114

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرخاحيائيصالل الرزاق عبد صالل زينب122407111742075025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائينعمه حسان نعيم سليم122408121841025039
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيداود هادي ياسر علي122409131841012101

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسن جاسب ليث سمر122410111842109078

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةاحيائيعبود جبار قاسم نور122411141842145149

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمحمد الصاحب عبد نعمة زهراء122412121842107103

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0الرابعة النازحين ثانويةديالىاحيائيادهام احمد اسود سعد122413211741086007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةاحيائيفرج كامل محمد الصادق جعفر122414141841023009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةاحيائيالحسن عبد شاكر علي مرتضى122415141841047136

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنين المسائية حطين ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيمحمد جاسم حيدر حسام122416131851252016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين سينا ابن ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس الجليل عبد عدي ابراهيم122417111851017003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات اليقظة اعداديةبابلتطبيقيحسن كاظم هادي رؤى122418231852089009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة454.0للبنين الخضراء اعداديةاالولى الكرختطبيقياسماعيل حميد خضير طه122419101851013039

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنين الطارق اعداديةاالولى الكرختطبيقيناجي عباس حيدر احمد122420101851042003

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنين (ع) يحيى النبي ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيسلمان نعوم صباح انور122421141751057009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءتطبيقياسد قاسم صباح حسين122422271851154055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيهاشم االمير عبد سجاد حسين122423161751001060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنات الحرية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمجيد رضا محمد حازم زينب122424121852107031

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة431.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيلفته علي احمد حسين122425161851063018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين االسراء اعداديةاالولى الكرختطبيقيفياض محمد الرحمن عبد حذيفه122426101851011013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقياحمد هاشم صفاء احمد122427271851002010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات رفيدة اعداديهالثانية الكرختطبيقيحسن عباس مهدي غدير122428111852106024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيموسى حسن خالد عباس122429221851004037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيجابر كريم هاشم علي122430121851026026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيعيدان فاضل حميد ياسر122431111751203297

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين خيبر بطل إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبصيل مطشر هاشم مرتضى122432141851011052

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الهدى ثانويةاربيلتطبيقيحسين احمد تغلب مصطفى122433311751023009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الكرامة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقينايف عديل مظفر هديل122434141852111051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين النهوض اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس فاضل عادل مجتبى122435141851047083

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الحلة ثانويةبابلتطبيقيخلف جعفر خالد منار122436231852100051

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين النجاح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيبدر حسين مجيد حسين122437141851027012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين قباء اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفرج عون عبد سمير نمير122438151851010068

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيزايد صبيح احمد بنين122439221852323063

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الرياحين ثانويةالثالثة الكرختطبيقيادهام مجيد سامي هديل122440121852122028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيمحمد هشام مهند احمد122441101851020020

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيمحمد صادق جعفر امين122442271851002029

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0المختلطة الحيدري ثانويةبابلتطبيقيكاظم عواد حمزه عالء122443231851213007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين الباقر ثانويةبابلتطبيقيعباس صخيل ستار منتظر122444231851046037

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين فلسطين اعداديةاالنبارتطبيقيجاسم عبيد نجم زيد122445191851002011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات البنين ام ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيخليل سكران عبداالمير فاطمه122446131852080025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهادي حبيب الكاظم عبد هدى122447141852125026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةتطبيقيتعبان الحسين عبد هللا عبد مثنى122448241751152046

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيخضير شحاذه عماد اسماعيل122449111851016017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم صالح مهدي علي122450131851007016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيوادي عاشور زهير اقباس122451121852118008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخديد ريا حسين عباس122452151851007054

2889 من 2783 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيزغير فرحان لؤي يوسف122453111851004132

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيقاسم المالك عبد محمد نبأ122454111852103027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيغازي جبار ستار أماني122455141852133001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيعليوي هللا عبد ناجي كرار122456221851013081

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالرحمن صالح جميل ابرار122457161852285001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن هالل جبار محمد122458121851201062

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيالعباس عبد عطيه حاتم علي122459121851026022

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيشهاب جابر نزار علي122460141851203055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين شريف صادق اعداديةديالىتطبيقيالياس حيدر عباس علي122461211751088019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسين علي الكريم عبد يونس122462111851032066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعون مصعب مناف مصعب122463131851001082

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن عالوي اسماعيل مهيمن122464131751012114

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيهللا عبد ابراهيم محمود احمد122465141851009007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات فدك ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمد حسين ضياء فاطمه122466141852070041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات القرى ام اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفنجان عباس الكريم عبد ايالف122467141852079007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن كريم حاتم هللا عبد122468111851021064

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرختطبيقيكريم منوجهر نصير زينب122469111852104005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات الصدر امنة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميدي صالح علي حنين122470151852049012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلتطبيقيعلي احمد ثائر اسراء122471231852119007

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الكندي اعداديةبابلتطبيقيحسون فاضل عباس فاضل122472231851007066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االعظمية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصالح حسين هيثم ايمان122473131852073010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبد نجم حسن حسين122474131851008015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسن احمد شهاب امير122475141751018019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيعباس محمد علي ساره122476131752100026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيساكن نوري صباح محمد122477101751014099

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيصحن جاسم عقيل مجتبى122478151751011070

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمزة عبود وسام هبه122479111852072053

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات االهلية القبس ثانويةالثانية الكرختطبيقيحلو رشيد جاسم الزهراء فاطمة122480111852132005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيحسون كريم الرضا عبد مصطفى122481121851007102

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنات المسائية طوعة ثانويةالثالثة الكرختطبيقيتقي محمد محمد رياض اية122482121852231002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلطان خلف عالء حيدر122483101851015023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي ولي محمد علي122484141851064010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعلي جمعة رائد زينب الحوراء122485141852071001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جادر نجيب ايمان122486111852105004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيراضي عباس فاضل محمد122487131851012120

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعمه حسن ماجد نورالهدى122488131852118080

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات تبارك ثانويةواسطتطبيقيعبود محيسن ضياء اسراء122489261852077001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة658.0للبنات االسوار ثانويةاالولى الرصافةاحيائيولي محمد محمدامين جمال مالك122490131842076026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة656.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحبيب فرحان فرات رفل122491141842107020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة653.0للبنات االنتصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيجيجان علي احمد مروه122492131842091111

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة648.0للبنات الكوثر ثانويةاالولى الكرخاحيائيمظلوم جاسم اشخير شهد122493101842125007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة645.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا عبد محمد قاسم محمد122494101841205098

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة498.0للبنات االهلية التفوق سما اعداديةاالولى الكرخاحيائيهللا نصر محمود ناصر زهراء122495101842138015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرخاحيائيثامر الرزاق عبد صالح نورا122496101842119076

2889 من 2784 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة480.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمنصور مالك منصور سنر122497101841051003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنات بابل ثانويةالثالثة الكرخاحيائيبدر حسين جالل شكران122498121842095031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنات االهلية  بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةاحيائيغصبان محسن جبار هللا هبة122499131842087108

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة466.0للبنين االهلية الفرات ثانويةالثانية الكرخاحيائيعلوان عبيد يحيى يوسف122500111841041025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاالولى الكرخاحيائيعلوان شياع محمد منال122501101842129019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنات الوفاق ثانويةالثالثة الكرخاحيائيسلمان عبد علي مريم122502121842103025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة446.0للبنين الصدرين اعداديةالديوانيةاحيائيحسن ناصر حمزة اسعد122503241841005010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات المسائية السماحة ثانويةالثانية الكرخاحيائيفاهم حمزة هاني زهراء122504111842215066

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين الدولة سيف ثانويةالثالثة الكرخاحيائي عبد كريم أنيس محمد122505121841002035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجمعه هللا عبد السر تاج فريدة122506141842096016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة437.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةالثالثة الكرخاحيائيهللا عبد محمد ابراهيم نغم122507121842101036

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةاحيائيمحمود محمد محمود ابراهيم122508141841016001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائينعمه جهاد وميض هللا عبد122509101841019085

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةالثانية الكرخاحيائيجاسم عليوي حسين تقى122510111842076026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين خليل الشهيد اعداديةديالىاحيائيخليل حسن فالح محمد122511211841022045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيسالم يوسف يعقوب يحيى122512221841310137

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرخاحيائياحمد مجيد علي بكر ابو122513111841033002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةاحيائيخلف هاشم عبداالمير حيدر122514131841034013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية النافع العلم ثانويةاربيلاحيائيكردي هللا عبد كردي ايه122515311842080009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين ناصر مصطفى فاطمه122516111842084115

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المهيمن اعداديةكربالءاحيائيكاظم حسن حيدر كاظم122517271841035041

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعلي علوان حيدر منتظر122518231841019124

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المختلطة التفاؤل ثانويةالثانية الرصافةاحيائيوهيب كاظم رعد احمد122519141841151001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةقار ذياحيائيجازع كسار شريف سجاد122520221841316005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيبري حاجم خضير علي122521221841310080

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االصيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيالحسين عبد عباس حسين ساره122522111842064036

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيعلوان عباس قاسم عباس122523211841002047

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاالولى الكرخاحيائيحاشي كاظم شاكر تبارك122524101842099007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمحمد محسن مهند كيالن122525211841014076

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0المختلطة عمرو بن المقداد ثانويةالثالثة الكرخاحيائيطهيلي عنجاوي عاشور جعفر122526121841170006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات دجلة ثانويةاالولى الكرخاحيائيناجي عارف زياد ديانا122527101742095023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائياحمد جبر سمير محمد122528221841310111

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات االهلية الرواد اعداديةاالولى الكرخاحيائيمهاوي مولي وسام فاطمة122529101842139031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنات الفوز اعداديةالثالثة الكرخاحيائيمطر علي وسام مريم122530121842094178

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيمطشر زاير عادل حسين122531141841208035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرخاحيائيجواد طه مصطفى فاطمه122532111842072071

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعالوي شاكر رضا محمد يمامه122533251842062740

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات البسالة اعداديةاالولى الرصافةاحيائينامق الكريم عبد محمد فاطمه122534131742092034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرخاحيائيشبيب احمد نهاد محمد122535111841016088

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخاحيائيحسين الحميد عبد سعيد ايسر122536111842111003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيدعدوش جاسم حسين عال122537121842131007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنات الفلوجة اعداديةاالنباراحيائياسود حسين عماد االء122538191842188016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةواسطاحيائيجيجان برغش فالح علي122539261841203017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطاحيائيلفته الواحد عبد اسماعيل كرار122540261741027081

2889 من 2785 صفحة
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةاحيائيشكر علي طارق لينه122541131842097045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعباس صالح احمد محمد122542121841206030

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةاحيائيحمد عبد محمد مصطفى122543131841012146

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةالثانية الكرخاحيائيكاظم تركي عيدان حسين122544111841023013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين  االهلية االندلس ثانويةاالولى الكرخاحيائيمحمد حميد ماجد مصعب122545101741051011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيهادي علي عزام منير122546271841005318

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكباش راضي محمد سجاد122547151741006050

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة468.0للبنين المسائية السيدية ثانويةالثانية الكرختطبيقيحردان حربون نبراس احمد122548111851209012

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين حطين اعداديةبابلتطبيقيعباس علي حسين حارث122549231851023006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيملك شعبان يوسف قمر122550141852095026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم جياد ريسان زهراء122551221852171018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين المثنى اعداديةالمثنىتطبيقيعباس عزال ماجد احمد122552291751004015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنين سومر اعداديةالديوانيةتطبيقيعبيد زاير سلمان حيدر122553241851009016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة428.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليل ناجي عادل ريم122554111852109018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنات العلمية البياع ثانويةالثانية الكرختطبيقيصحن رسن شاكر زهراء122555111852066014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد براء محمد خضر122556141851023043

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين صادق جعفر محمد122557141851019065

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم محمد فيصل122558111851004086

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسين محمد انفال122559141752067004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيخنجر موحان حسين سجى122560161852381068

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد علوان حسين نورس122561221852132017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرختطبيقيحسين علي احسان احمد122562111851201003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيعباس منشد علوان حسين122563221851029023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيجواد عليوي جعفر ايات122564111852071002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيخميس فاضل قصي علي122565131851024022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة422.0للبنين سومر ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحاتم تركي محمد مقتدى122566121851043025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات طيبه ثانويةالثالثة الكرختطبيقيجاسم هللا عبد سعدون رواء122567121852082010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين الشهداء سيد اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعليوي جليل علي عباس122568141751008026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات الجوهرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمحسن حسن باسم اسراء122569141852145001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنات االصالة ثانويةالثانية الكرختطبيقينعمه احمد كمال ساره122570111852083007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة421.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيحسين عبود محسن حسين122571161851073011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالثانية الكرختطبيقيمحمد المنعم عبد مثنى زبيدة122572111852075019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيمنشد مدلول مرشد محمد122573111851013042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين البراق صاحب اعداديةاالولى الكرختطبيقيعليوي حسين علي حسن122574101851035007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيموسى عبدالزهره سالم مريم122575131852093060

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيامين محمد حذيفة عدنان ضحى122576111852072031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالحسن عبد شاهين بهاء مصطفى122577141851013098

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيخلوفي اسود ياسين رفل122578141852067011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات العزة اعداديةالثالثة الكرختطبيقيصالح حسين قاسم رباب122579121852118017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةواسطتطبيقيعلي عبد الكريم عبد عالء الكريم عبد122580261851049021

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيبصل هللا عبد محمد ليث122581111851016078

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيبندر طه علي محمد122582131851022067

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين الجمهورية إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيالرضا عبد مهدي عقيل مسلم122583141851016100

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيريحان بالل جميل اكرم122584161751363018
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات اغادير ثانويةالثانية الكرختطبيقيشلش جابر جواد ودق122585111852103034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم مجبل مهدي علي122586131851017023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمرعي ياسين حمزه يوسف122587111751004167

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعلي عبد سبتي الدين صالح بالل122588101751019023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن خالد عدنان ثراء122589131752107007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكشيش حسن وهاب عباس122590131751002019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيعناد حمزة محمد ثائر122591111751021037

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيولي عبد حسن حميد كرار122592151751017038

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعليوي جاسم حسين محمد122593111751016083

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيفائق تحسين علي هللا عبد122594111851004063

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن محمود سلمان احمد122595111851013003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0المختلطة االبتكار ثانويةالثانية الكرختطبيقيهيدي فاضل عباس الرحمن عبد122596111851151017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقينوروز رحيم صباح دعاء122597151852054014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيخان ام ياور علي رحيم مريم122598151852047044

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات (ع) الحسين بنت فاطمة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيراضي هاشم هاني نور122599141852096020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيلطيف اسماعيل سامي يقين122600101852120073

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين رشد ابن إعداديةالثانية الرصافةتطبيقينايلي فرمان حسين ابراهيم122601141851023001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحمادي جاسم حسين االء122602141852078004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين األهلية التكامل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيغافل حنون سرمد امير122603121851038001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقينصيف جبار حربي اكرم122604121851206008

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاهوش خلف احمد سرور122605131852094031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيزكي الكريم عبد عمار هللا عبد122606111851058059

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين صالح يوسف امنه122607101852090004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين كوثا اعداديةبابلتطبيقيحمزه فوزي حسن علي122608231851051076

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةبابلتطبيقيهاشم المنعم عبد علي عباس122609231851253004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الخير جنوب اعداديةالبصرةتطبيقيموحان كطامي علي هللا عبد122610161851133021

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد خليل عبدالصمد صفا122611161852283027

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات البتول اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمود سالم محمد زهراء122612111852072023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية العال ثانويةالثانية الكرختطبيقيرمضان فاضل وليد قتيبة122613111851203197

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيزيدان مجبل احمد عبدهللا122614131851009025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهليه الكراده ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجاسم محمد احمد محمد122615141851178020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعسكر الحسن عبد اسعد حسن122616141851183004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين النور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيباقر جواد باقر محمد122617121851026032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاالولى الكرختطبيقيراضي محمد منذر رنا122618101852221022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرختطبيقيعزيز محمد عمر منتهى122619101852120063

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمزة عبود محمد ميس122620101852110071

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيصالح محمد جعفر محمد مكي سجى122621141852078022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد جاسم اسعد اسراء122622141852112001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيوسين زفر جعفر نور122623141852095035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الصادق ثانويةقار ذيتطبيقيداود اليذ الحسين عبد علي122624221851385006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0الخارجياتاالولى الرصافةتطبيقيالمجيد عبد الحميد عبد عصام زينب122625131852401011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسلطان دوشي احمد هيبت122626131852118087

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيسدخان عاجل باسم أبراهيم122627141751026001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيفرج رشيد حميد زهراء122628111852065019
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيياسين احمد وسام عبدهللا122629131851030045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين العلمية المعارف اعداديةالثانية الكرختطبيقيوداعه حامد الكريم عبد القهار عبد122630111851005035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0الخارجيونالثالثة الكرختطبيقيعبيد عباس عدنان حسين122631121851400006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين النهروان اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيحميد جاسم رائد جاسم122632151851020006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0المختلطة االنصاري ثانويةديالىتطبيقيعلوان جاسم ماجد محمد122633211751080021

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات حطين اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيمهاوي الحسين عبد عالء غفران122634131752103028

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المعينية الثانويةالثانية الكرختطبيقيغزال الرزاق عبد الوهاب عبد يوسف122635111751022034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الحضارة ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسين مشعل قيس االء122636101852108002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفردوس ثانويةاالولى الكرختطبيقيمحمد علي احسان دانيه122637101852090009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرختطبيقياسماعيل سرحان محمد مصطفى122638111851156070

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات المصطفى اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد كامل كمال تبارك122639111852110014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن عبدالكريم عمار حسن122640131851006017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسين علي باسم علي122641131851025020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجواد هادي محمد تقي122642131851030015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاالولى الكرختطبيقيحميد مجيد احمد عمر122643101851205110

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاالولى الكرختطبيقيجاسم الهادي عبد حسن مرتضى122644101851058006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات فلسطين اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسن مصطفى حسن حنين122645101852114010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات الفرح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيحسين خليل رعد اسيل122646141852125002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين االمين البلد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي خضير الرزاق عبد مصطفى122647111851033029

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين السيوطي اعداديةالثانية الكرختطبيقيرمح علي حسين حارث122648111851054002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيشالل عبدالرزاق محمد ُعال122649131852086020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحكيم اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن الفي حسين احمد122650111851032005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيمحمد جاسم المحسن عبد احمد122651111851018011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعباس جبار باسم جبير122652121851206014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمهدي فائق طارق محمد122653121851206059

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية اليوم شباب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيشالل الرزاق عبد علي الرزاق عبد122654121851015012

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد حميد وليد مثنى122655111751058125

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيشناوه عزيز جبار مصطفى122656221751382040

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيجابر يوسف حسن امل122657141752110006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيابراهيم اسماعيل الستار عبد علي122658141751013047

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيياسين عباس عبدالرزاق رانيه122659101752096007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الكرخ اعداديةاالولى الكرختطبيقيحمود مجيد محمد طيبه122660101852076010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين بيروت ثانويةبابلتطبيقيحسين حبيب حسين مرتضى122661231851022045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيخضير نوري محمد علي122662161851371212

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليل هللا عبد علي سجاد122663111851028013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات النجاة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيفهد حميد ذياب غدير122664151852042032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيراضي عبدالسالم عباس عبدالسالم122665131851018006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية المعلمين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيمحمد حسن فراس حسين122666141851056005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النظامية اإلعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمصطفى حسن صالح سجاد122667141851021043

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين النورين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعجة حسن هادي حسين122668141851004010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيشالف الحميد عبد هادي يوسف122669121851006045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاالولى الكرختطبيقيحمادي مرهون سعيد هاجر122670101852094029

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرختطبيقيراضي صالح هللا خير مريم122671101852096024

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيالرزاق عبد الوهاب عبد القادر عبد زهراء122672141852078015
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الناصرة اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيدنفش جاسم محمد بيداء122673141852133007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةكربالءتطبيقيكتاب بهلول تحسين مصطفى122674271851130015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيلعيبي خلف محسن غدير122675131852118057

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين العرب شط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيرسن قاسم احمد حسين122676131851045011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمزه يوسف عدنان تبارك122677111852065005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةالثانية الكرختطبيقيغضبان رحيم عامر علي122678111851182012

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينعيمة رحيمة علي العابدين زين122679131851008021

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيعباس محسن الصمد عبد هدى122680111852074040

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةاالولى الكرختطبيقيفاضل طه فتحي المؤمن عبد122681101851038007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات األهلية العدل ثانويةالثالثة الكرختطبيقيعلي محمد عزيز محمد شهد122682121852119002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةالثالثة الكرختطبيقيحسن محمد مهدي حسن محمد مرتضى122683121851201071

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرختطبيقيهدب عباس زهير محمد122684121851007082

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطتطبيقيناصر نعمة عادل ناصر122685261751155034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهدي أموري فاضل حسن122686111751011022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعيسى حمادي فالح احمد122687141751026006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين القدس اعداديةاالولى الكرختطبيقيسليمان هاشم احمد محمد122688101851014085

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين الداودي اعداديةاالولى الكرختطبيقيحسين محمد حميد محمد122689101851029026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا جار ياسين علي موج122690111852071039

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةالثانية الكرختطبيقيعباس محمد صالح احمد122691111851016008

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرضا سعيد جعفر كرار122692151851017057

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات العقيلة اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيكريم سكر ضياء نيره122693151852040016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيكاظم قند مؤيد جعفر122694131851012025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المنصور اعداديةاالولى الكرختطبيقيالمجيد عبد رفيق احمد محمد122695101851026107

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيبسليل العزيز عبد المنعم عبد فراس122696131851250057

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداود عبدالرحيم احمد تماره122697131852117011

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات الحريري اعداديةاالولى الرصافةتطبيقينايل احمد شهاب مروه122698131852117065

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيكريم عبد سلمان ايات122699131852281003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيمنخي صالح ثائر أيمن122700111851018005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحسن كاظم قصي حسين122701111851009013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين حيان ابن اعداديةالمثنىتطبيقيهتول نفات باسم امير122702291851100024

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيشلو مزهر ابراهيم فاطمه122703121752105055

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الزوراء اعداديةالثالثة الكرختطبيقيبطي خلف هيثم احمد122704121751006006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيعطية حمزه سعد محمد122705101851019134

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات حماة اعداديةالثانية الكرختطبيقيمخلص نوري محمد لجين122706111852084025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات بلقيس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحسن عبود موسى زهراء122707131852071024

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةتطبيقيجواد الحسين عبد محمد الهدى نور122708151852045038

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات تموز 14 ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعارف فوزي احمد مريم122709141852071019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الكرختطبيقيالغفور عبد الرحيم عبد فليح رلى122710101852117009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية غريب أبي ثانويةاالولى الكرختطبيقيشالكة جياد عليوي رسول122711101851200016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات زينب اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيمطر حمود كريم نور122712141852110036

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيمحمد فالح محمد مريم122713151852047045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيلفته محي حسن علي122714111851006098

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الوزيرية اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجاسم نصيف محمد فاطمه122715131852074016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين السياب اعداديةالثانية الكرختطبيقيخليفه مجيد احمد مصطفى122716111851028041
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةواسطتطبيقيجميل الرضا عبد محمد ياسر122717261751022075

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات حطين ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيياسر الكريم عبد رياض زينب122718141752068010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الكرختطبيقيخميس كريم جاسم ساره122719121752106006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرختطبيقيجاسم نصيف ميثاق نصيف122720101851019164

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين تطوان اعداديةالثانية الكرختطبيقيخلف صبري محمود سلوان122721111851018027

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرختطبيقياوديشو دانيال نينوس جوليانا122722111852067009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الشمائل ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيعوفي مياط محمد نرجس122723141852109013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الطارمية أعداديةالثالثة الكرختطبيقياحمد شهاب احمد محمد122724121851022053

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين العقاد اعداديةالثالثة الكرختطبيقيعلي مانع باقر حسن122725121851031017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفاروق اعداديةاالولى الكرختطبيقيرشيد كمال ابراهيم ساره122726101852119010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات البطولة اعداديةاالولى الكرختطبيقيسلمان فياض يونس موج122727101852110070

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الشرقية الثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجبر محمد باسم صابرين122728141852097016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات الفردوس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيصبيح سالم صادق ساره122729131852118042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيداود محمد نشوان هدى122730131852283035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0الخارجياتاالولى الرصافةتطبيقيالدين زين حامد احمد ميس122731131852401018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الفقار ذو اعداديةالثانية الكرختطبيقيعلي جواد طالب علي122732111851006103

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السيدية اعداديةالثانية الكرختطبيقيمهاوي محمد مسار مجد122733111851004091

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيسالم كاظم جواد محمد122734131851024026

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين دمشق اعداديةالثانية الكرختطبيقيهللا عبد الرحمن عبد مناف مهند122735111851021129

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيداود عبد رعد رونق122736121852105022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العلم باب ثانويةالثالثة الكرختطبيقيمهدي محي ضياء زينب122737121852123004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرختطبيقيحمادي عبدالحر كريم حسين122738111751009037

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي حسن محمد هللا عبد122739131751006030

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الزهاوي اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيوشاح يعكوب علي حيدر122740151751015022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات السياب ثانويةاالولى الكرختطبيقيسبع محمد جبار اية122741101752077003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرختطبيقيقاسم الستار عبد احمد الستار عبد122742111851011034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةالثانية الكرختطبيقيكاظم صالح كاظم محمد122743111851058115

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الفراهيدي إعداديةاالولى الرصافةتطبيقيجابر مزعل رعد فهد122744131851015042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيحسين ناصر ثائر مصطفى122745141851005052

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيصيهود سكر حسن محمد122746141851009034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاالولى الرصافةتطبيقيزغير جفيل كريم حوراء122747131852283004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين هللا اسد اعداديةديالىتطبيقيحمودي عمر خطاب حسين122748211851017031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العامرية اعداديةاالولى الكرختطبيقيهارون صالح سعدي سجى122749101852118017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاالولى الكرختطبيقيحسن رمضان سعيد محمد صفا122750101852092006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين اليمن ثانويةاالولى الكرختطبيقيغزال طالب ثائر العزيز عبد122751101851016029

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الداخلية اعداديةاالولى الكرختطبيقيالكريم عبد عدنان مهند علي122752101851033014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات التسامح اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيقاسم عادل عمار شمس122753141852076043

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات دجلة ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيغانم الحسين عبد زيد امنه122754141852078005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحميد غازي احمد محمد122755131851017029

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العراق زهو اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعبدهللا فاروق عمر مريم122756131852078015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم خليل عادل عبدهللا122757131851029027

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الرسالة اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعلي عدنان نزار سيف122758131851005022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين السياب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيابراهيم كريم سالم يوسف122759131851030087

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات العقيدة ثانويةالثانية الكرختطبيقيسعد ناصر الدين بهاء سرى122760111852074020

2889 من 2790 صفحة
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرختطبيقيمحمد عباس خالد صبا122761121852105042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات العذراء مريم اعداديةالثانية الكرختطبيقياحمد غانم رياض هبه122762111752073044

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيحمد رزوقي خميس علي122763131751007009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان يحيى مجيد محمد122764111851210091

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعابر صالح حافظ محمد122765131851034038

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاالنبارتطبيقيهويدي خشان هللا عبد مأمون122766191851360040

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاالولى الكرختطبيقيضاحي فاضل عباس ايمن122767101851045004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين عبيدة ابي اعداديةالثانية الرصافةتطبيقيفارس محسن عدنان مصطفى122768141851030037

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الخنساء ثانويةالثانية الرصافةتطبيقيجمعه رضا راغب رنا122769141852107007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين المصطفى اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيبدن محمد هاشم محمد122770151851009051

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح محمود حسام ريما122771161842165153

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين الكريم عبد اية122772161842148002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم تركي باسل زينب122773161842228050

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائيكحيوش سلمان مظلوم عباس122774161841135012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالرضا عبدالرحيم حسن فاطمه122775161842165338

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين عبدالزهره حسين زينب122776161842165212

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةاحيائيسالم محمد علي تبارك122777161842190001

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجاسم سامي محمود زينب122778161842184131

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيجابر كاظم محسن زينب122779161842202075

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائينعيمه لفته خلف امل122780221842110004

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيهليل كاظم عماد مصطفى122781161841001095

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيرضا حمود حسن نرجس122782161842177017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيحمد سالم صباح اسماء122783161842201003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيحبيب هللا خير طاهر زهراء122784161842243031

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجبر الكاظم عبد علي فاطمه122785161842383157

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيبريع محسن مالح زينب122786221842115035

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيغازي حسين ناجح اسماء122787221842321072

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيمخيسير عزيز كريم حنان122788221842203029

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيصالح صادق فوزي البنين ام122789161842165040

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحسن ناصر سعدي مصطفى122790161841085044

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد نوري عالء ابرار122791161842169003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.6للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعيسى يوسف محمد سالم122792161841075109

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيمسعد موحي جادم رسل122793161842293018

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمود حمادي فاضل زهراء122794161842152093

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيعبدالعباس مهدي صالح فاطمة122795161842299009

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيسالم محمد جاسم بتول122796161842234012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد حميد تحسين رؤى122797161842228036

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائينعيم الزهره عبد علي ساره122798221842125111

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسعود حاتم رحيم بنين122799161842202025

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد عبدالمهدي عبدالمجيد فاطمه122800161842165357

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجياد االمام عبد كاظم ايمان122801161842176013

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيملغوث عبد سلمان مريم122802221842105101

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعواد شاكر شهاب زينب122803221842156092

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائييوسف محسن عالء زينب122804161842184127

2889 من 2791 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد صادق جعفر بنين122805161842189010

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلي الكريم عبد الرضا عبد زهراء122806161842145049

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحميد شاكر حيدر زينب122807161842165215

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيجبار رمضان ستار ضحى122808161842226065

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيغالي سعدون الستار عبد هاجر122809161842238031

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جواد محمد مصطفى زينب122810161842161024

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد الرزاق عبد سجاد منى122811161842247069

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيحيدر جاسم كاظم زهراء122812161842172014

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيمطر عاتي بردي فاضل122813161841076027

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.6للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم ياسين عماد احمد122814161841075027

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالجبار عبد ياسين الحليم عبد هبه122815161842184258

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيعبيد كاظم صاحب زهراء122816281842059044

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيطاهر كاظم جواد فاطمة122817161842332034

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيمحسن عاجل العزيز عبد المحسن عبد122818161841001050

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيمهاوي جري حميد سارة122819161842268015

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيمحمود كاظم حامد اسراء122820161842220003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيطعمه حسن علي رقية122821161842226027

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد عبدالمنعم محمد ضحى122822161842165301

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيسدخان عوده علي هدى122823161842383172

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيرسن حميد هاشم رغد122824161842165142

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمدهلي نوري قاسم زينب122825161842184130

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيخلف خضير ياسين رقيه122826161842230016

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحسين هللا عبد قاسم زينب122827161842202073

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهنا عجم عوده انعام122828161842165048

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيجحيل نعيم كريم زنان شاه122829161842243042

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيبرتو عدنان طالب مالك122830221842185081

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيلطيف حاشوش عبد لطيف حسين122831161841006011

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن كاظم جابر الزهراء فاطمه122832161842383152

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيدعبول محمد سالم زهراء122833221842323200

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيثامر عزيز جبار غدير122834161842165316

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيبهلول طعيمه رزاق مهدي122835161841394011

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيسعدون غازي رعد فاطمه122836161842145091

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمطلك معروف فالح الهدى122837161842145010

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيبدر يوسف سلطان حسين122838161841067008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعباس علي محسن طيبة122839221842112047

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.8للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيرمضان محمد حسن زينب122840161842156030

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعلي ناصر عبدالكريم زينب122841161842293025

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيجخبور هللا عبد الدين شمس عائشه122842161842216019

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيشليج نصير غانم علي122843281841005017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيلفتة عبادي اياد بنين122844161842196001

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيدويشر دهيول هالل مكارم122845221842105103

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجكان عذيب جبار اديان122846221842112002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد فاخر نجم زينب122847161842152119

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيرمام عويد ياسر علي122848161841394007
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البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيناصر مهدي حسين مؤمل122849161841084089

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيعلي كريم احمد علي122850161841089037

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيعلي محمد حاتم صالح شيماء122851161842150028

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيخضير جاسم محمد علياء122852161842333005

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين الهيل ابو محمد نبأ122853161842165452

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيحسين شحيت خلف علي122854281841001059

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.9المتميزات ثانويةميساناحيائيحميدي عبود علي اية122855281842079007

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.6للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعثمان مصطفى محمد فرح122856161842165383

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.2للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيحسن حيدر الكريم عبد المهدي محمد122857161841003017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائيعجاج كامل جبار عذراء122858161842148008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيالكريم عبد الهادي عبد صالح صباح122859291841002080

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعبد مهدي اياد مريم122860161842228095

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائياللطيف عبد عباس مسلم شهد122861161842216017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيعليوي رزاق محمد زينب122862221842414053

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيمحمد طاهر قاسم فاطمة122863281842190073

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين مأرب ثانويةبابلاحيائيكاظم سعيد ستار حسين122864231841049012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيالرسول عبد كاظم نبيل منتظر122865161841019040

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحمد حلو نعيم تبارك122866161842165098

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيفاضل حكمت عباس خالد مصطفى122867161841140085

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيامين محمد جاسم محمد فاطمة122868161842156012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعواد لفته جابر ايمان122869221842116007

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيهللا جار عطية احمد نور122870221842135128

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيعلي سعيد سالم زهراء122871161842187012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيدعاج نوري صباح الحسين نور122872161841060141

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيشامي عبد رحيم زينب122873161842240029

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجابر قاسم سامي رقيه122874161842176042

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.6للبنين المتميزين ثانويةالبصرةاحيائيذاري عباس غسان مجتبى122875161841003016

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيمحسن نعمة احمد ايات122876161842177002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمعيرض مجيد مهدي زهراء122877161842165197

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجباره حسان علي منار122878161842184225

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيلفتة كاظم منصور ازهار122879161842202003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجابر حميد الصمد عبد حسن122880251841031150

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيمحمد خضير األمير عبد أحمد122881251841044002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجالب موسى عقيل سجاد122882251841031325

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحمد حبيب حيدر فاطمه122883251842062520

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيكاظم عبد عماد ضي122884251842097077

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيابراهيم حسن حسين بنين122885251842122026

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيشعالن غازي فيصل هدى122886251842170351

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيكرم جلوع امعيطي هبه122887251842084651

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيموسى جعفر علي شهد122888251842101094

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيبالو محمود احسان نور122889291842085154

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيحكم حسن رعد نور122890291842053088

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيهاشم المطلب عبد علي الحسن ابا122891291841003001

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيعيسى محمد الكريم عبد جعفر موسى122892121841030191
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البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات القدس اعداديةديالىاحيائيمحمود رحيم اياد هاله122893211842110096

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةديالىاحيائيشهاب الرحيم عبد عماد الهام122894211842173006

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الخالص اعداديةديالىاحيائيراضي الكاظم عبد هللا عبد علي122895211841002068

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0المختلطة شوقي احمد ثانويةديالىاحيائيهللا عبد منعم رعد رويده122896211842231012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسان سكر جبار الهام122897281842055004

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيياسر مجيد حيدر محمد122898241841001251

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيخضير فيصل سعيد علي122899271841005171

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءاحيائيعبود حسين االمير عبد حوراء122900271842063052

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الفواطم اعداديةكربالءاحيائيجلد رحمان حسين البنين ام122901271842058020

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات المسائية الروابي اعداديةكربالءاحيائيكاظم هادي حسن اسراء122902271842161003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيصالح رزاق غني مؤمل122903221841093062

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيعيسى عمران هاشم زهراء122904221842155045

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيحسن حمود عباس مرتضى122905281841006121

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الحسين اعداديةواسطاحيائيحسون عجم حميد حسين122906261841028023

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات جصان ثانويةواسطاحيائيمظلوم فاضل عباس شهد122907261842071012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الدغارة اعداديةالديوانيةاحيائيتايه جبر محمد زهراء122908241842124075

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةاحيائيهريبد حسين رياض مؤمل122909241841016058

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات اسماء اعداديةبابلاحيائيعلي بدر شهيد زينب122910231842093048

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات اليقظة اعداديةبابلاحيائيشنان ساهون جميل هدى122911231842089119

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين كوثا اعداديةبابلاحيائيحبيب عجيل حامد اسماعيل122912231841051008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات عدن ثانويةبابلاحيائيسرحان واعي عداي مثال122913231842076028

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيدردوس عبد نجم ايمن122914231841020036

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيهللا عبد الكاظم عبد رحيم مرتضى122915231841012123

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين الدستور ثانويةبابلاحيائيصالح عباس سعيد محمد122916231841018015

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةبابلاحيائيعبيد غاوي حسين رقيه122917231842154029

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةبابلاحيائيهادي عباس نبيل الهدى نور122918231842142191

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيحيدر عبيد كوثر الصادق هللا عبد122919231841257069

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيكاطع حسن ابراهيم هبه122920161842152223

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الكوثر اعداديةبابلاحيائيحسين الكاظم عبد عباس غدير122921231842114069

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعطشان كاظم جعفر نماء122922221842153288

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد االمير عبد الرحمن عبد وسناء122923221842112064

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيشوكان محي علي اديان122924221842115003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيوهيب داخل توفيق زهراء122925221842109024

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيجاسم مرضوخ وصي انوار122926221842321078

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية المكارم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيفرحان ثامر عالوي ايه122927141842138005

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين المنار اعداديةقار ذياحيائيمسعد نجي صبار دعاء122928221842095002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيسلطان ياسر علي زهراء122929221842135061

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةكركوكاحيائيمحمود علي فريدون ن شه122930201842341052

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيكاطع الرضا عبد طالب نهى122931161842184233

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيعوده لعيبي عوده ميثم122932161841355057

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.5المتميزات ثانويةميساناحيائيعودة منخي نعيم بتول122933281842079008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.5للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمريهج عواد احمد زيد122934161841075103

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.4للمتميزات المالئكة نازك ثانويةكربالءاحيائيجابر الرزاق عبد طارق سراء122935271842077054

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيمطير حسين عالء حوراء122936261842109027
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البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيعبود خابط فخري هاجر122937231842088341

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات الثورة اعداديةبابلاحيائيعباس طالب عالء بنين122938231842086011

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيدخيل هاشم عادل كرار122939231841019096

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات المحاويل اعداديةبابلاحيائيحسن ظاهر نعمة بنين122940231842115024

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية حواء ثانويةبابلاحيائيعبد سامي نبيل الهدى نور122941231842153085

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنين الجواهري ثانويةديالىاحيائيعمران هللا عبد زياد حسن122942211841020016

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيغويرين ايدام علي بدور122943291842079003

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيالحسن عبد حمود جواد حمزه122944251841122068

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيعلي عبد عادي نبيل طيبه122945241842103071

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيسلوم عبد عادل علي122946161851019092

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح نعمة جميل كرار122947161851007085

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيياسين طه مؤيد حسين122948161851084076

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعلوان صالح اياد علي122949161851015045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة612.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةتطبيقيفرج محمد حبيب محمد122950161851307040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيحامد مجيد حامد حسن122951161851056010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحميد يعقوب مشتاق أمينه122952161852280001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيموسى حميد احمد محمد122953161851002214

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيناصر سواد عقيل كنعان122954161851140084

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان علي موسى حيدر122955161851108015

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الزهره عبد احمد مصطفى122956161851019151

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعلي كاظم مانع حسن122957161851300014

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيمذكور اسكندر محمد حسين122958161851094025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب راضي رياض سرى122959161852145025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيشداد ناصر جبار عباس122960221851002055

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعباس رحيم عباس هاجر122961161852169116

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيكاطع هللا عبد كريم مياسه122962161852152067

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة607.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيعبود رضا سالم محمود122963161851311059

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.6للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علوان خضير علي122964161851105023

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيسعد سيد عباس حسين122965161851010017

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيداود خالد داود هللا عبد122966161851009019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسين رحيم مهدي122967161851042071

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن بدر محسن علي122968161851010060

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعويد حسين رياض ساره122969161852169066

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيبرغال عبد محمد كاظم122970161851022081

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير جواد علي زينب122971161852234020

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيكريم سيد حميد علي122972161851112038

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة603.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعويد جبار هالل ماجد122973161851002207

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة603.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع ميثم باسم شهد122974161852169075

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة603.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد اسحاق يعقوب زهراء122975161852280025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيسليمان الكريم عبد احمد الدين نور122976161851004072

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد علي عبد جميل حوراء122977161852174006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة601.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيذبيح كراد علي حوراء122978161852164013

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة601.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد خضير الستار عبد سارة122979161852222012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنين االعتصام ثانويةالبصرةتطبيقيلفته دلي بالسم عمار122980161851143016
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعريبي حبيب ماجد محمد122981161851060168

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالحسن عبدهللا مهند زينب122982161852165039

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيمحمد جمعه عدنان حسين122983281851002018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيحميدي ذهب حسن زينب122984161852258018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي محمد جاسم ميثم122985161851371332

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان حاجم عبدهللا االء122986161852283002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةتطبيقيناصر سلمان حامد افراح122987161852270001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة599.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيداود محمد جاسم احمد122988161851108001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة598.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيخلف كاظم مخلص بدر122989161851043022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة598.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع خلف رحيم فاطمة122990161852210083

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد كريم رياض هبة122991161852239045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيداود حنتوش خليل احمد122992161851076003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة596.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيفهد صالح فهد احمد122993161851036012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة595.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد منصور علي فاطمة122994161852235023

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيثجيل عودة حمد احمد122995161851039008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان العزيز عبد الحميد عبد زينب122996161852230011

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمطشر جبار علي نرجس122997161852204036

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيخليفة خلف ماجد احمد122998161851074010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخضير جاسم لطيف ابرار122999161852169001

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد محمد قاسم محمد123000161851105036

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيرشك حسين صباح محمد123001161851139099

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة593.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيحسين كاظم ماجد هاشم123002161851052046

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة593.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيفليح حسين علي محمد123003161851084232

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة593.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيخنفر طالب عادل علي123004161851019091

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة592.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيراشد راضي حسن نبا123005161852283044

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحطيحط ناصر مزهر فاطمة123006161842202123

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالزهرة عبد علي حسين مصطفى123007161841075285

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيحسين مهدي مصطفى زهراء123008161842280039

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم علي مازن ه نوار123009161842165459

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيكاظم الرضا عبد حسين محمد123010161841019034

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات الزهراء ثانويةكربالءاحيائيمحسن أحمد حسنين نبأ123011271842061052

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيمحمد غالب ضياء حسين123012221841066008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيمحمد خليفة ليث حسين123013161841127006

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم رافد رسل123014161842184069

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيحسن خلف سالم جنات123015161842176021

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة650.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحسن مجيد حميد فاطمه123016161842220022

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة650.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيعوده عاتي عبد كرار123017161841089048

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخالد الرزاق عبد خالد رؤى123018161842152065

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمطرود فاخر نبراس زهراء123019161842145055

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي عادل بيان123020161842184043

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة647.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعطوان جابر حيدر حسين123021161841085008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيهاشم هاشم أحمد العابدين زين123022161841001031

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمجيد صادق جعفر تبارك123023161842218019

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيعيسى عدنان اكرم منار123024161842228098
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والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي محمد زبيده123025161842165154

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحسن نعمه ماجد علي123026161841060082

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيحسين كاظم جواد فاطمة123027281842052064

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيياسين عبد كريم امجد123028161841019003

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيحسن جفان احمد فاطمة123029161842204027

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمهلهل محسن ستار فاطمه123030161842145092

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسهل ضاحي كتاب نور123031161842152218

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيحمود ربيد عواد اسيل123032161842380044

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيخفي قاسم حسن العابدين زين123033161841084047

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيحميد مطشر فالح انعام123034161842162008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيثامر مهلهل ماجد ايات123035161842184025

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيمحمد علي محمد زيد123036161841089025

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجمعه غالي علي زينب123037161842145063

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمعتوق عبدالزهره معتوق زهراء123038161842280040

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيالوهاب عبد الحسن عبد فالح فاطمة123039161842380051

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعباس سلمان عبدالكريم ضحى123040161842165298

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد حسن محمد الزهره عبد محمد123041161841140076

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيعلوان النبي عبد جمعه محمد123042161841089054

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسعيد الزم سعيد هنادي123043161842165503

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنين المسائية الحي اعداديةواسطاحيائيعبد محي شاكر مرتضى123044261841202057

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةاحيائيكطران دخيل نزار سماح123045161842260008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسن فالح الناصر عبد محمد123046161841075247

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائييوسف كاظم جواد زهراء123047161842238013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجاسم شنو الباري عبد ذر أبو123048221841093002

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيمجيد حميد اسعد سرى123049161842240036

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات المسائية الكوت ثانويةواسطاحيائيحمدان ثامر محمد نبأ123050261842250201

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيعلواش خلف الواحد عبد رغد123051161842145038

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجابر كاطع حسين امير123052161841084013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيبهيدل كاظم جواد ساجدة123053161842207036

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعبود علي حسين علي123054161841084071

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيبدر سلطان جميل فاطمه123055161842223017

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات االهلية القيم ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرشيد ابراهيم عقيل نور123056141842149074

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيمنصور طالب حسين زينب123057161842231010

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات العشار اعداديةالبصرةاحيائيمحسن علي طالل اطياف123058161842228006

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينون هادي بدر الهادي عبد123059161841060068

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيمهدي هادي امجد شكران123060161842202094

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصالح لفته احمد زهراء123061161842184081

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة651.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيكاظم عليوي حسين علي123062281851008076

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عامر رعد مصطفى123063161851311062

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين معتوق حسن منتظر123064161851075156

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان كاظم عدنان حسنة123065161852204007

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيخياله مالح الكريم عبد عباس123066221851013054

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيتقي حسين محمد الهدى نور123067161852257022

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيخلف زويد حسن مريم123068221852162025
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والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجبر ماهود قاسم عباس123069161851083061

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيكريم الرزاق عبد كريم شمس123070161852209029

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمبارك أحمد شعبان حيدر123071161851026037

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيراضي يوسف نهار لطيفة123072161852152057

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيسالم الحسين عبد كميل جعفر123073161851060024

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيجازع خالد سعيد محمد123074161851038090

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيمبارك يوسف بديع بالل123075281851002011

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن جوالن الرسول عبد محمد123076161851010071

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعزيز جاسم حسين علي123077161851034080

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور خلف محسن نور123078161852226135

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي خالد وليد هشام123079161851084287

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيعبود نجم خليل حسين123080161851010014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيناصر نعيمة محمود علي123081161851060115

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحميدي ذهب حسن مجتبى123082161851001141

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعبد عطب كامل غفران123083161852152051

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةتطبيقييوسف عيدان علي فاطمة123084161852179011

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيهاشم الرضا عبد علي سجاد123085281851151243

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة595.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيموسى حميد ماجد زهراء123086161852150014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة592.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيهزاع موسى اياد زهراء123087161852167015

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة591.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب مهدي مصطفى ايالف123088161852170004

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة591.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيحميد رسن كاظم عباس123089221851021063

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة591.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم علي عبدالكريم نورالزهراء123090161852280045

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة591.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيخلف السيد عبد عدنان زهراء123091161852161007

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة590.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيصعيبر حسين عدنان كوثر123092161852228066

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة590.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقينجم محمد جاسم علي123093161851049090

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة590.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي المحسن عبد رجب حمزه123094161851019052

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقينجم الحسين عبد عباس طف123095161852145033

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم حميد ماجد مهدي123096161851119041

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحسين يعقوب حسين سرى123097161852184060

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيزبون خريبط علي ضحى123098161852209032

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيالوهاب عبد الصمد عبد الجبار عبد العزيز عبد123099161851085066

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة587.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد حسين عارف اروى123100161852150002

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة587.0المختلطة الرحال ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان حاتم طاهر العابدين زين123101161851317006

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة587.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعجيمي سليم داود بنين123102161852197005

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيخلف محمد اياد نور123103161852297014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الحميد عبد خالد مريم123104161852169103

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس سعيد نوري زينب123105161852163010

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد االله عبد ثائر زهراء123106161852210040

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيهللا جار جري وفي حسين123107161851084082

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيطابور عباس مؤيد زهراء123108161852294009

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيالجبار عبد الفتاح عبد جهاد فراس123109161851064022

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم حسين بتول123110161852212009

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلي محمد عمر ابرار123111161852184003

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيزيدان طه جاسم هبه123112161852162029
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والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب القادر عبد عباس فضيله123113161852226098

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيبندر مسلم عالء محمد123114161851140100

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر شهيب علي حسين123115161851034031

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر شحيت شاكر زهراء123116161852174012

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيعباس الكريم عبد عباس نبا123117161852239040

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيمعتوق طه اسعد بشائر123118161852172009

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيخميس الحسن عبد نزار سجاد123119161851024024

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيجعفر عودة محمد لجين123120161852207043

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيياسين صالح عالء شمس123121161852145029

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد فاضل مهند عائشة123122161852253038

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحمود رميض جعفر كاظم123123161851001133

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد كاظم فاضل سارة123124161852233018

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيكزار عزيز علي حسن123125161851356015

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيعطية كزار جبار زينب123126161852216008

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيعباس مروح زاهد زهراء123127161852290004

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيتطبيقيناهي حسن رشيد رضوان123128221851019029

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم زيدان تحسين مريم123129161852239037

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيمظلوم مهاوي نعيم سارة123130161852154025

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين حالوب سالم الشهيد ثانويةالبصرةتطبيقينجم يوسف عقيل محمد123131161851005053

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم كاظم جاسم نور123132161852145054

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسن سعد هبه123133161852152077

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيهامل محسن سعد بتول123134161852184017

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيطارش مكي مهند زهراء123135161852165025

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيخليل جبار الكريم عبد فاطمة123136161852260021

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيفلحي طاهر فلحي تمارا123137161852226021

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم محمد ايات123138161852207004

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيطعمه عدنان حسين حيدر123139161851015023

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة679.4للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيعفراوي محمد الستار عبد شذى123140221842159028

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيعيدي ثجيل صدام زينب123141161842163005

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيصياح ضاحي حسين زينب123142161842204019

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعنيس جخيور ناظم يوسف123143161841352127

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيصياح هاتو عقيل اسراء123144161842145005

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحريب عذافه محمد مؤمل123145161841075217

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.7للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحسين علي موسى صفا123146161842156010

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيزغير خزعل كاظم كرار123147221841077066

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيجاسم صبري االمير عبد مصطفى123148161841001093

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيكاظم محمد ماجد اماني123149161842145013

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيجعفر الواحد عبد سالم كاظم123150161841027026

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيخضير هللا عبد رائد رشا123151161842234022

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيبجاي دراج بردان أحمد123152161841110001

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيحبش ضيدان ناظم حبايب123153161842247018

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيصاحي سلمان صباح باقر123154161841060015

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هللا عبد ثائر هدى123155161842192042

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائياحمد عبد السادة عبد سالم محمد123156161841140071
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الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيعلي قاسم حسين رسل123157161842218032

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي محمد قدوري رفعت احمد123158161841075013

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمحمد محسن عالء زينب123159161842218043

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيعذافه حسون جاسم دعاء123160161842189012

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجمال نظمي ظافر زينب123161161842184122

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات البينة ثانويةالبصرةاحيائيصالح عبود نافع اسراء123162161842291001

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيغالب صادق محمد زينب123163161842165242

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين موسى ياسين زينب123164161842165248

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمالك عبدالرزاق غسان الزهراء نور123165161842165461

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيخضير عبدالسالم مؤيد شمس123166161842381065

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعبد ماجد محمد انسام123167161842169006

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكوماني هللا عبد سعيد سجاد123168221841002097

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيرمضان هللا عبد وصفي فاطمه123169161842218062

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيخليف غني وليد رسل123170161842152074

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةاحيائيداود محمد باسم سارة123171161842227013

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيكريم الصاحب عبد محمد علي123172161841060085

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم هللا عبد جاسم فاطمه123173161842183061

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمهردين حسن عماد زهراء123174161842145050

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيخميس مطشر جعفر مريم123175161842170031

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيخلف عبود رحيم زهراء123176161842161020

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد ياسين محمود غفران123177161842165324

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيدايخ عادل مرتضى دعاء123178161842213008

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيزيارة لفتة حسين كرار123179161841002036

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد سعيد محمد وليد لبنى123180161842274014

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيكريم هويل علي زينب الحوراء123181161842161004

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائينعمه خلف نعمه دينا123182161842146008

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجبار قاسم سامي سجى123183161842165265

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةاحيائيجاسم الصاحب عبد حازم زينب123184161842187016

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيعباس جواد زهير شهد123185161842226060

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيداود جمعة اياد عباس123186161841112011

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة607.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحداد محمود الحميد عبد محمود123187161841085038

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة607.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيصالح عباس صالح مريم123188161842280061

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيعلي جاسم الحسن عبد جمانه123189161842162016

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيالعالي عبد هالل عالء زهراء123190221842112032

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخليل اسماعيل محمد هللا عبد123191161841075148

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحميد عبد بدري عادل الحميد عبد123192161841060058

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيصالح حميد موسى هاجر123193161842268023

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة605.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيحاجم صباح الرزاق عبد حسين123194161841126009

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جاسم ريسان فاطمه123195161842165346

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيكطين خزعل علي بركات123196161852202011

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيتامول غانم طرار محمد123197161851140096

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ابراهيم خلف منتظر123198161851083107

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد ابراهيم صادق ابراهيم123199161851050002

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة603.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم هللا عبد النبي عبد ابراهيم123200161851056001
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الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيموازي محمد حسين فاطمه123201161852218072

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين الرزاق عبد سلمان امنه123202161852228010

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيجابر فالح علي مروة123203161852268028

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة600.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل هللا عبد فالح محمد123204161851063065

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة599.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي مهدي الرضا عبد حسن123205161851056014

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة599.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيطخاخ الصمد عبد وبدان ايات123206161852268005

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيمرهج علك علي حسين123207161851012019

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيدوحي محمد جاسم محمد123208161851017053

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة597.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم محمد جاسم احمد123209161851039005

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة596.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيراضي محمد رياض فاطمه123210161852248009

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة596.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيسالم الجليل عبد عادل ايات123211161852220005

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة596.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد شبير هاشم زهراء123212161852145019

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة595.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقييوسف باجي صباح اسيل123213161852234003

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعوفي شغيت عبد زهراء123214281842052035

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة650.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجواد بدر ضياء زينب123215161842165223

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين الخطيب اعداديةالدين صالحاحيائياحمد شهاب حسين كوان123216181841002111

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيزمام حسن الخالق عبد فاطمه123217161842184195

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةاحيائييعقوب امين محمد يعقوب فاطمه123218161842146020

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيفاضل الحسين عبد مؤيد الهدى نور123219161842383170

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيعنيد الكريم عبد امجد زينب123220161842242014

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم محمد رسل123221161842152073

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعباس فرحان دويل صالح123222161841139029

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيعبد محمد جاسم محمد123223281841001092

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات التحرير ثانويةميساناحيائيهندال جبار رضا سوزان123224281842057012

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيياسين علي حامد حسن123225161841049007

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم عبدالنبي مهدي صبا123226161842165291

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كاظم مسلم هديل123227161842247076

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنين االعظمية اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبد حردان مصطفى عبدهللا123228131841001047

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيكريم جبار زيدون هدى123229221842204123

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيهادي احمد اسعد شكران123230161842184157

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيداود هاشم محمد مصطفى123231281841008068

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن فاضل الكريم عبد محمد123232161841060115

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0المختلطة الخمائل ثانويةبابلاحيائيعيدان امير داود ارشد123233231841171005

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيمولى حافظ طارق زهرة123234161842210029

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائينمينم عبود راضي فاطمة123235281842070043

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيكطافه حسن زعيبل شوق123236161842152135

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةاحيائيداخل عبد طالب فاطمه123237161842172021

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيفيصل غازي مؤيد مصطفى123238161841355068

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالحليم هاشم جبار نور123239161842280066

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيموسى سالم سعدون مرتضى123240281841012047

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيحسين محمد المنعم عبد هبه123241161842233029

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعذاري توفيق اسماعيل زينب123242161842184110

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيعبود محسن الزهرة عبد دعاء123243161842332014

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيضميد جبر طارق فاطمه123244161842145094
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والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيحاتم محمد الرحمن عبد تبارك123245161842226016

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنين الطف صدى ثانويةميساناحيائيفندي كريدي محمد ايوب123246281841042005

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنين الكندي اعداديةاالولى الكرخاحيائيصالح محمد عمار احمد123247101841019017

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كاظم احمد حنين123248161842145033

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيالجليل عبد جوهر صالح ايالف123249161842145018

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيعباس الحسين عبد االمير عبد شهد123250161842202095

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمحمود يوسف هاشم اسراء123251161842218003

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةاحيائيسعيد درمان القادر عبد مالك123252161842168021

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمزيعل كاظم صباح منتظر123253221841002261

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيسهم النبي عبد ياسين زهراء123254161842184107

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد الباري عبد ايوب مسلم123255161841079035

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمحمد حسن نجاح زهراء123256161842169037

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيمطشر االمير عبد عدنان فاطمة123257161842176080

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيعلي عبد الحسن عبد الكريم عبد افنان123258161842225008

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيجدوع حمزه هاشم بيداء123259161842246007

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائيحسن قهرمان مهدي صالح123260131841016038

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيمشاري حمد االمير عبد مريم123261161842380055

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد القادر عبد محمد رند123262161842145041

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيبهير خلف عاشور نور123263161842162052

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمخيلف جاسم ستار زينب123264161842152111

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعالوي رسن حميد الهدى نور123265161842165464

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيرفيعي فرج ماجد هدى123266221842394058

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمعتوق هللا عبد نجم العابدين زين123267161841060045

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيدهر مغامس حيدر علي123268161841001060

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة641.0المختلطة األنوار ثانويةالمثنىتطبيقيعطشان هادي كاظم منتظر123269291851107045

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقينيشان شرهان حبيب بان123270161852295002

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عباس الرضا عبد محمد123271161851069064

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قدوري محمد يوسف123272161851015092

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم هللا عبد زينب123273161852189012

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمهودر نجيب علي حسين123274161851084074

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيتطبيقيالعباس عبد خضير شهيد حيدر123275221851042029

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةتطبيقيمويل حسن حضيري رجاء123276161852216007

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحسون مسلم عادل سجاد123277161851001080

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيحسين طعمه كريم مجتبى123278281851009069

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيجمعه علي ياسين مريم123279161852225055

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةتطبيقيشاكر جاسم غسان حسنين123280161851064003

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعجيمي سليم داود نرجس123281161852197021

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه ايدام فاضل مصطفى123282161851010084

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد الوهاب عبد الجبار عبد حسن123283161851083022

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الهادي عبد صالح مريم123284161852219046

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقينصير رحيم علي حسين123285221851021029

والبتروكيميائية الكيميائية تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد مهدي فالح زهراء123286161852184043

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيحافظ حسن فاخر عيسى123287221841003167

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيحسن زاير زغير جبار امل123288221842118005
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائييعكوب حسين ناصر ريام123289221842165028

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد ثائر منار123290161842165431

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة601.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيعبد الزم هللا عبد فاطمه123291161842230032

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة591.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيحسين احمد هللا عبد زينب123292161842170021

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيخلف شعالن عادل زهراء123293221842154058

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كامل محمد ابرار123294161842165003

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد علي حسن فاطمة123295161842207048

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0(ع) علي االمام مدارس ايراناالولى الرصافةاحيائيصالح اسماعيل محمد آالء123296131842205001

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيحسن لطيف عزيز حيدر123297161841079008

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيماجد مهدي محسن مريم123298161842165419

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائينايف علي فالح ريام123299281842063017

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيهللا عبد كاظم جواد محمد123300221841003205

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيزباله حميد ناظم علي123301161841300022

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمجيد حسن ادريس عذراء123302221842103107

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد الخالق عبد الكاظم عبد حسن123303161841075058

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيحمود رمضان اياد سهير123304161842183052

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالديوانيةاحيائيجبار رسول عبود اسراء123305241842077006

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجبر الهادي عبد صالح محمد123306221841002216

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيحذية نعيمة مهدي الخالق عبد123307221741019066

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة569.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيحصين شهف نائل فاطمة123308161842257025

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة569.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيفلحي اسماعيل علي عبد الهدى نور123309161842145105

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيكاظم الخالق عبد جواد ايمان123310161842218012

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيالسادة عبد العزيز عبد يحيى سجاد123311221841010052

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيطاهر الرسول عبد الكريم عبد نبأ123312161842183087

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين حمدان امجد براء123313161842165075

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة562.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجهيد كامل صفاء الدين نور123314221841093092

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة561.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيمظلوم يونس حنظل عباس123315161841027016

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة560.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جبار ستار كوثر123316161842192033

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد وهب سماح مريم123317161842218069

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيطعيمه نعمه بديع احمد123318221841306005

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة558.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيراضي محسن عباس ايات123319221842156019

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيوادي هاشم قيصر صفا123320161842202099

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيفدعم حميد المجيد عبد دالل123321161842161016

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة555.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعليوي محيسن صادق محمد123322221841077081

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة554.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعوده جخيور يحيى عباس123323221841035100

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة552.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيمراد حاتم قيس شهد123324161842220019

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيمانع غازي كاظم شهد123325161842215007

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيحليحل علي حسن الفقار ذو123326161841084042

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة548.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيجاسم جابر عقيل شروق123327161842219017

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة548.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيشيحان صيهود عباس اسعد123328161841140009

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيشهيب خليل حسين مريم123329161842162044

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةالبصرةاحيائيضمد جبار ضمد ابتهال123330161842333001

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة545.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعيسى مالك باسم افنان123331161842165019

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة544.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيجابر خيون ميثم حسين123332161841006012
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2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة540.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيزاجي رزاق وليد حامد123333161841030009

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعواد عاكول فضل يوسف123334161841060144

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيياسين شناوة سلمان نور123335221842139157

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائينعاس شاكر محمود محمد123336161841078020

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة537.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيدخل دفار كاظم بتول123337221842169011

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كاظم جاسم علي123338161841074016

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم الوهاب عبد محمد زهراء123339161842225030

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة534.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيجابر حسن جاسم سبحان123340221842134031

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة533.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيالصمد عبد فيصل حازم سالم123341161841112008

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة533.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيموسى الشهيد عبد موسى اسراء123342161842177001

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيموسى عمران ضياء فاطمه123343161852243059

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسين دنون لعيبي غصون123344161852169083

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة576.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيكباشي الرحمن عبد عامر فارس123345161851308013

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيجبر عطيه حسن مؤمل123346161851128051

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم منصور هللا عبد علي123347161851002179

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيخضر احمد رواء زينب123348161852183015

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالعالي عبد عباس فاضل أيمان123349161852152002

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ابراهيم محمود منى123350161852150042

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة568.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيياسين قدوري فاضل مريم123351161852181013

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيمدلول هاشم علي حيدر123352221851002039

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين المرتضى علي ثانويةقار ذيتطبيقيمعلة عكال الرضا عبد علي123353221851038006

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة565.0المختلطة العرفان ثانويةقار ذيتطبيقيالحسن عبد هللا عبد طالب علي123354221851253010

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة563.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيراضي عباس الخضر عبد ياسين123355161851075161

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة562.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيموسى الحي عبد حسين علي123356161851049091

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة561.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيكريدي علي حسين محمد123357161851036108

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة560.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيموات عبد جبار حنين123358221852103022

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة560.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمشيري مكي سامي حنان123359161852184028

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيخضير الحسين عبد لفتة فاطمة123360161852245045

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيرومي الجليل عبد احمد العزيز عبد123361161821045014

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة516.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيعلي خنيفس محمد أبتسام123362161822211001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة515.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبييعقوب صادق الكريم عبد حوراء123363161822256008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيناصر مالح الحسين عبد محمد123364161821061089

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة506.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيدويس هللا عبد جعفر محمد123365161821012043

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة504.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيحمادي مكي حمادي فضيله123366161822236032

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةادبيناصر حميد وصفي مجتبى123367161821011023

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيسلمان جبار سالم جبار123368161821099006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيشغيت محسن محمد مريم123369161822257051

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيموسى عمران هللا عبد زينب123370161822231027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعفتان مسجت كيطان مها123371161822209073

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيالجبار عبد يوسف الهادي عبد مروه123372161822220068

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيجويد شخير هويل فاطمة123373161822204016

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيحمادي جعفر مصطفى مرادي123374161822245050

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيزعالن عيسى توفيق مصطفى123375161821052068

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيرحيم كاظم المهدي عبد حسين123376161821112019
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيفريح جارهللا هاشم زينب123377161822222025

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيعلي المجيد عبد هللا عبد محمد123378161821044038

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةادبيحسين ناصر خميس األء123379161822211004

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيزبين حمد سعدون نورين123380161822224058

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيشنيشل مسلم علي زينب123381161822150024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبييوسف ابراهيم عارف العزيز عبد123382161821052036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةادبيناصر حميد وصفي الحميد عبد123383161821011012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيمحسن احمد محسن مسلم123384161821053022

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيكعيد جاسم احمد نور123385161822171052

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيهللا جار نومي عارف محمد123386161821312016

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيالحسين عبد فاضل كاظم تبارك123387161822164013

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيصالح محمد فاضل جالل ابراهيم123388161821052001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيسعيد حسين هللا عبد لبنى123389161822253032

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيابراهيم الجليل عبد سالم محمد123390161821049089

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيشموط صالح خرباش صالح123391161821062035

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبينجم محسن راتب عباس123392161821027024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيباقر محمد جاسم محمد123393161821027043

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيباهر فالح عبدالعالي هدى123394161822242059

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيهللا عبد خالد وليد علي123395161821046065

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعثمان ياسين المطلب عبد علي123396161821042065

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيالزم الزهرة عبد االمير عبد كرار123397161821013047

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة457.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيمحسن عامر هاشم الدين شرف123398161821312009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيجاسم كريم الستار عبد زينب123399161822224028

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيطاهر لطيف عزيز اللطيف عبد123400161821366015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيعبود احمد قاسم سجاد123401161821047038

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيعبود فاضل سالم علي123402161821049065

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيمزعل ثجيل سالم علي123403161821015028

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين الدين صالح اعداديةاالولى الرصافةادبيعليوي حسين فوزي حسام123404131821008026

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيصالح فاضل الكريم عبد زينب123405161822227050

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيمزعل شنيشل رحيم عباس123406281821002042

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيصالح ناصر يوسف حيدر123407161821351009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيخشان كيلو وسام الهدى نور123408161822257059

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةادبيناصر محيبس ياسين محمد123409161821036027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيشهاب ياسين شهاب صادق123410161821049046

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبياحمد الجبار عبد منقذ مرتضى123411161821061094

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيشهاب علك حازم الهدى نور123412161822150045

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة606.0للبنين الخالدين ثانويةالبصرةتطبيقياللطيف عبد الجبار عبد ستار محمود123413161851008049

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد صالح مفيد زهراء123414161852220018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة545.0للبنين االهلية الرصافي ثانويةالبصرةتطبيقيجبار مهدي احمد مصطفى123415161851115007

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة544.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي صالح شاكر فاطمه123416161852169093

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة540.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيناصر الحسن عبد علي عبد سارة123417161852176067

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة538.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيجبر حسن باسم حسين123418161851063019

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة522.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيحسن جابر سامي العزيز عبد123419161851036062

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن علي وليد أحمد123420161851085014
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة519.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عداي رعد محمد123421161851308015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة518.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيجبر عطيه بهجت زينب123422161852299009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة515.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد كاظم خزعل فاطمه123423161852226084

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة513.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمحي محمود انور هبه123424161852218095

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيرزوقي حطاب ثائر حسين123425161851007026

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز عبود الكريم عبد هللا عبد123426161851355167

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة511.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيعمر هللا عبد نجم فهد123427161851076046

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة510.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم صباح اللطيف عبد نرجس123428161852218091

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة509.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقياحمد حميد غسان اوس123429161851084026

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة507.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد عدنان والء123430161852213029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة507.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس ناجي معد يوسف123431161851029036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة506.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيكواد اجباري علي نور123432161852165065

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة506.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم علي المحسن عبد خديجة123433161852172011

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة503.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيثجيل سالم احمد رسل123434161852240025

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة503.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحبيب المجيد عبد حيدر الهدى نور123435161852234043

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة502.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور مطلق حميد انوار123436161852380008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة502.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد مطير جمعه نور123437161852242042

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة502.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي صالح محمد علي123438161851074057

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة500.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد هاشم كامل محمد123439161851060165

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة500.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعدوان جابر احمد مصطفى123440161851034120

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة500.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان عبود عادل كاترين123441161852226099

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة499.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيبناي عزيز طالب نور123442161852227057

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة499.0للبنين االهلية الرسول ال ثانويةميسانتطبيقيحسين كريم عباس فاضل123443281851034015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة498.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعبود طالب هيثم رنا123444161852169036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنات العراق ثغر ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد هالل صالح غدير123445161852232006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيجابر سالم ثامر مجتبى123446161851063051

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيشريف يعقوب الكريم عبد زينب123447161852237013

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنين االهلية الرصافي ثانويةالبصرةتطبيقينعمه ابراهيم يحيى علي123448161851115005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنات الماجدات ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد كامل عباس مريم123449161852211024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيمحي وهاب حسن سندس123450161852275015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي احمد شهاب احمد123451161851020005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةالبصرةتطبيقيعناد جاسم سعد فاطمة123452161852273005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد كطافة عباس احالم123453161852268001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم انس هللا عبد هاجر123454161852234048

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيخضير حسون فيصل علي123455161851001120

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيصباح رشيد علي سارة123456161852207027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيجبر جليل حسين ايات123457161852170003

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين محمود هواشم حوراء123458161852231018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم يحيى الزهراء فاطمة123459161852228060

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيمزهر مردان خريبط الضحى شمس123460161852243049

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيخالد حبيب فاخر نور123461161852225063

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر احمد طاهر تقاء123462161852381029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيعبود غانم عبود اطياف123463161852213001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيطريد كطافي سالم عباس123464161851039066
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيسالم الجليل عبد جعفر بتول123465161852220006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم امين محمد احمد حوراء123466161852164012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حبش خلف نور123467161852238045

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمثنى حميد محمد جيهان123468161852187009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيحلو رشيج علي حسين123469161851039039

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة493.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيفيصل الرضا عبد عماد شمس123470161852226072

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيكنار غالي شداد زينب123471161852266011

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيربيع برغوث بخيت خلود123472161852212015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي زغير جاسب اسراء123473161852245001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم ظاهر عباس عقيله123474161852172021

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيناصر حمدان عدنان زينب123475161852187017

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيخيرهللا عويد هاشم زهراء123476161852283020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة492.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيمهاوش عطيه الحسين عبد زهراء123477161852208020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم عمران محمود مريم123478161852225054

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد حمد مصطفى مرتضى123479161851049151

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيعودة محمد جاسم فاطمة123480161752162020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيصخي راضي احمد ليلى123481161852209041

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيخزعل محسن غانم ايمان123482161852164006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةتطبيقيمجلي مزبان حبيب مريم123483161852293021

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيبدن جبار فاضل مريم123484161852152062

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد طالب نزار ضحى123485161852189014

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين كامل عاصف زهراء123486161852176040

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد مزيد عباس مروه123487161852161018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيلفته علي الباري عبد عباس123488161851085062

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد ناهل فراس الحمزه123489161851001027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد يوسف حكمت فرح123490161852231044

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد طه فالح سارة123491161852209027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيراضي االمام عبد حسين علي123492161851051037

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد علي عبد الهادي عبد زهراء123493161852226046

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقياالمام عبد خضير حميد حيدر123494161851355087

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيياسين شاكر خالد فاطمة123495161852215021

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيمختاض مونس الزهرة عبد جعفر123496161851053020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين االهلية االبداع ثالبصرةتطبيقيمحمد حسن مهدي حسن123497161851087001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحسن جابر عماد محمد123498161851140101

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيخلف كاطع هادي فاطمه123499161852208034

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيداود محمد راضي زهراء123500161852169039

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد علي عباس سجى123501161852228046

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم جبار تقية123502161852218022

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد نوري صادق سارة123503161852238024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد سلمان راضي فردوس123504161852309050

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيجابر وادي عاشور رباب123505161852254011

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيحنيش هللا عبد احمد خنساء123506161852208014

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم النبي عبد كاظم وليد123507161851015089

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيشرهان حافظ كاظم حسنين123508161851049028
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيراهي سلطان صباح حمزه123509161751012021

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيعري عبيد نجم علي123510161851036092

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الرضا عبد ازهر غدير123511161852150029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيعبيد المحسن عبد ابراهيم ساره123512161852213012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيمطلك شويل علي الهدى نور123513161852172031

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيناصر حبيب رحمة زينب123514161852171015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيحسين هللا عبد محمد زينب123515161852245029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان كاظم ناصر منار123516161852242040

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم نزار نور123517161852174036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقينزال حسن اسعد بالل123518161851069012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر مزبان حامد زهراء123519161852170013

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحسين ناجي ازر هللا عبد123520161851081006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيناصر صكبان رحمان اشرف123521161851371031

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالرضا محمد علي لمياء123522161852280041

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيخلف الوهاب عبد محمد البنين ام123523161852226009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمهدي صالح حازم فاطمة123524161852380044

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيخضير الزهرة عبد ضياء نور123525161852239043

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الكريم عبد عالء مريم123526161852161019

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم كاظم الهدى نور123527161852174032

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيمهجر مردان عادل ياسر123528161851011051

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيحنون ابراهيم فرزدق منتظر123529161851039147

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجاسم نعمه جاسم محمد123530161851001149

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد الحليم عبد خالد مروة123531161852209042

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقياحمد النبي عبد كاظم احمد123532161851045002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالعالي عبد حميد رشيد استبرق123533161852218002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعبود صمد الكريم عبد حنان123534161852226027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقياحمد فخري سمير زهراء123535161852297004

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعويد قدوري مشتاق كرار123536161851002203

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسالم مجيد غانم نور123537161852184105

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةتطبيقيجحيل خلف عادل زهراء123538161852236004

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفتطبيقيهللا عبد حبيب حسين صبا123539251852059204

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيحليفي علي عبد ابراهيم رند123540161852257008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيشيال سبتي شاكر نرجس123541161852268031

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيصبر الرحيم عبد الزهره عبد نور123542161852237030

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي سلمان ايهاب محمد123543161851049119

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الغني عبد علي سمير123544161851027021

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم علوان حسن سارة123545161752176047

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيسرحان الصمد عبد يوسف سيف123546161851049071

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيحسن نزار اباذر مجتبى123547161851036102

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح زكي مريم123548161852263008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيشهاب احمد كاظم اسراء123549161852226005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيمناحي زجي علي زهراء123550161852215012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيمكطوف جبار كاظم بتول123551161852231011

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم حسين كاظم زينب123552161852225022
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد قاسم ناصر محمد123553161851049142

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيعلي صبري علي كرار123554161851019110

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم عالء محمد123555161851010075

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيلفته الهادي عبد نصر احمد123556161851139003

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمنصور غضبان طعمه فاطمه123557161852218075

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي حسين زهراء123558161852383022

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيرهيف قاسم محمد هللا عبد123559161851357185

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيخلف رضا ناظم آيات123560161852237002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةتطبيقيمحيي حسين محمد االمير عبد كوثر123561161852196012

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيرفيع حسان سعد المجيد عبد123562161851012042

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيبليبص عجرش ناصر علي123563161851039102

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالعالي عبد رشيد صادق كرار123564161851001135

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيمرزوق سعيد احمد ايه123565161852218019

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيصبيح عبيد جاسم علي123566161851355185

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة السادة عبد علي سيف123567161851357154

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءتطبيقيمحسن السيد عبد جواد احمد123568271851150009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحسين جبار رعد شهد123569161852226073

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمعتوك ناصر داخل سارة123570161852207026

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيكنطار علي عبد كاظم محمود123571161851006121

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيضمد مالك انس حيدر123572161851035007

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعاشور جري جواد محمد بتول123573161852183006

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيعباس مهدي محمد هدى123574161852381122

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيباقر فرحان الرزاق عبد دعاء123575161852309022

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيعلي كنافه عمار مالك123576161852285015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد شهيد فاخر علي123577161851357229

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين موزان جبر زينب123578161852165028

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي جمعه حسام تاله123579161852190005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيصينخ راضي يوسف هديل123580161852172034

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيحمود وارد علي حيدر123581281851006051

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيالودود عبد اللطيف عبد مكي علي123582161851043104

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيفهد حاتم عالء شهد123583161852171024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد احمد محمد نبأ123584161852381106

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيمزيد الواحد عبد منذر علي123585161851076039

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيرزاق حبيب خالد افراح123586161852210009

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيهادي فالح فراس الهدى نور123587161852226133

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم محمد خلود123588161852153015

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيالجبار عبد فيصل قصي بالل123589161851006020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعباس حمزه الخالق عبد مصطفى123590161851001185

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيناهض رسن محمد زهراء123591161852242018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح مهدي محمد اسراء123592161852212003

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيياسين طه الدين عالء زينب123593161852162018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيسالم كامل نصير فاطمة123594161852202043

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيصالح مهدي صالح رسل123595161852218036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل عباس فاضل علي123596161851088019
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيسالم كامل نصير هدى123597161852202065

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيلفتة ظاهر جاسب علي123598161851374018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد مريعي وليد طيف123599161852283030

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيالسيد عبد كطوف سعد زينب123600161852272011

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيبجاي دراج بردان علي123601161851371158

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيسابط دعيم عالوي زينب123602161852170020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيابراهيم خليل حامد وسام123603161851044059

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيلفته الواحد عبد احمد وسام123604161851352246

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عباس مهدي سجاد123605161851002116

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمزيد خيري ميثم ساره123606161852169068

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيموسى الحسين عبد علي أزهار123607161852257002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيصيهود علي خليل ضحى123608161852309040

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن محمد جاسم زهراء123609161852260007

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيبريسم الزهره عبد صباح كرار123610161851019109

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسوني علوان حسن محمد123611161851044047

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي الحليم عبد توفيق محمد123612161851358086

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةتطبيقيفداوي جمعه ثجيل بنين123613161852201002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيحلبوص جيتر محمد حيدر123614161851010032

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحسن صبري الزهره عبد فاطمه123615161852183029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيعباس حمزه حيدر نبأ123616161852173047

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلك نعمه مزهر مريم123617161852152063

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات غزة اعداديةالبصرةتطبيقيعوفي الحليم عبد جمال فخرية123618161852208035

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم الكريم عبد مؤيد الكريم عبد123619161851140053

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان جبار احمد اساور123620161852161001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيالعزيز عبد صالح جاسم ضحى123621161852209031

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الرزاق عبد المجيد عبد حسين123622161851350008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيجبر نعمة خالد اية123623161852263001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع شاكر فاضل محمد123624161851010077

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين الخالدين ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد نجي حسين العابدين زين123625161851008018

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيجهلول محمد جاسم ذكرى123626161852202014

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيعبدال عبود الحليم عبد بدور123627161852215005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيبدن حسن فالح سارة123628161852209026

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيعطيه موشان حمادي منتهى123629221822108021

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة527.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيجاسم عذافه كريم االء123630221822193007

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة511.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبييونس سلمان دخيل زكريا123631221821307040

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات االمان ثانويةقار ذيادبيهللا عبد حسان صبار الهدى نور123632221822180006

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيكاظم جواد عاشور مسلم123633221821012012

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيعودة عجيل نعيم نهى123634221822124017

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيعبد مزعل خلف دعاء123635221822156014

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيجليب هللا عبد سعود حوراء123636221822166011

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيحميد طالب اكرم نبأ123637221822152033

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعيسى حلو جمعه فاطمه123638281822092062

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيادبيعبيد العالي عبد رحيم زهور123639221822158008

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنات العصرية القرية ثانويةقار ذيادبيكزير ناصر كاظم اديان123640221822201001
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المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيمخور راشد نعيم نور123641221822145026

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيحسن حنون األمير عبد تبارك123642221822166010

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيشعيل عبد ايوب حسين123643221821042010

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيادبيحسن حنون علي اسماء123644221822166003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيراضي كاظم جبار هبة123645221822116038

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة441.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيعبود حسين ناصر رقيه123646221822221003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة440.0الخارجياتقار ذيادبيصباح عبدالرضا سالم شيماء123647221822401039

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيجابر الكاظم عبد خاشع زهراء123648221822134018

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيحسين علي المحسن عبد مرتضى123649221821052009

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيمهدي عبداالمير نوري حسين123650161821352030

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيجاسم ثاني فالح محمد123651161821062083

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيشيال نايف حسام علي123652221821054026

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيالحسين عبد هللا عبد الكريم عبد زينه123653221822108014

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيمعارج عبود ستار مناسك123654221822116033

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيحسين جاسم كريم جاسم123655221821007001

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة433.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيادبيكهو عطيه حسين عقيل123656221821261005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذيادبيمهلهل كريم محمد سجاد123657221821059009

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيلواي ناصر قاسم محمد123658221821300099

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة431.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيادبيعبد هداد حسن خالد123659221821212002

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيفنجان كاظم حسين هاجر123660221822134046

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمرزوك حسن كاظم سلوان123661221821047049

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة430.0المختلطة الواثق ثانويةقار ذيادبيحلو ربيح شاكر احمد123662221821235001

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيسباهي موسى سلطان زهراء123663221822108010

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيمري حسين عباس سجى123664221822136026

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبيحايف دحام جبار احمد123665221821306004

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبيهادي مجيد ادريس اباذر123666221821306002

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيضاحي كريم نايف سجاد123667221821041023

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيضيدان قدوري احمد محمد123668161821033041

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةالبصرةادبيهزاع موسى الكريم عبد شهد123669161822272016

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيالرحمن عبد العباس عبد رعد بسام123670161821062007

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيمحمد فاضل حيدر رقيه123671221822190015

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة424.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيالرضا عبد محمد وليد احمد123672221821239002

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات االستقالل ثانويةاالولى الرصافةادبياحمد وهاب عزيز سجى123673131822075014

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيجوده عطيه عبد بهاء123674221821004002

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيراشد كاظم ملك مرسلين123675221822149038

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيساجت ناشد نعيم علي123676221821050030

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة422.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيعليخ عطيوي حميد رسول123677281821104017

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيجاسم الخضر عبد كاظم علي123678161821016044

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنين البيطار ابن ثانويةبابلادبيعباس طعمه زيد عبد سجاد123679231721163020

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة519.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذيتطبيقيلفتة جواد ستار علي123680221851098027

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة503.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيفرحان حسين فالح رنا123681221852153047

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة500.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيفنطيل خليف خضير محمد123682221851305033

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم طالب االله عبد حسين123683161851056020

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىتطبيقيكمر الحسين عبد كريم انور123684291851005016

2889 من 2811 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقياحمد ذياب طعمة عباس123685161851002129

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم عزيز الغفار عبد عباس123686161851033053

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي جبار محمد123687221851003130

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيغازي رزاق الرضا عبد اسراء123688221852109003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيصالح محمد جاسم اسماء123689221852209004

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيحسين هنيدي هاشم همام123690221851096082

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةبابلتطبيقيتايه حسين علي حيدر123691231851069023

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيشاهر عباس ثائر العابدين زين123692221851068009

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيجياد نعمه سامي مريم123693221852148017

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيخماس كاظم حسن زهراء123694221852156027

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى موسى نزار زهراء123695221852134015

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيضيدان قدوري احمد مرتضى123696161851033115

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد مصطفى جالل محمد123697161851019121

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقينزال تركي علي حسين123698161851030041

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الكاظم عبد علي الحسن ابو123699161851075003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف عبدالمحسن جسام محمد123700161851110044

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيعوجان شالكة حمود حيدر123701161851139034

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيصبخه حسين علي طيبه123702221852150021

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيتطبيقيالساده عبد المجيد عبد محمد مصطفى123703221851011101

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعودة لفتة عبدالنبي خديجة123704161852154010

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد نجم سعيد زهرة123705161852234018

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيجهيلي جوده باسم زهراء123706221852165018

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالمحسن عبد المجيد عبد حامد سميه123707161852169072

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة468.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيمهوس حمادي ياسر نور123708221852278016

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم سالم حمدان مهدي123709161851027056

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين لعيبي رعد العابدين زين123710161851363075

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعليخان الرضا عبد علي زينب123711221852134017

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقينعيم علي طه محمد123712161851015071

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعلي مسلم حيدر نور123713221852153101

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة466.0المختلطة االخوة ثانويةبابلتطبيقيضاحي عيدان عادل الحسن ابو123714231851212003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيتطبيقيلعيبي الحسن عبد علي مرتضى123715221851009058

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيتطبيقيالحسين عبد الرضا عبد عادل اسيل123716221852148003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيتطبيقيبشاره مطر احمد حيدر123717221851073006

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيريكان منشد صائب مثنى123718161751036133

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيفارس عبود علي ايهاب123719221851299005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحسين عطيه الكريم عبد علي123720161851001115

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيسعود داغر هاشم عباس123721161851011021

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعبد عدنان ياسر عدنان123722161851363108

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيتطبيقيمطشر المطلب عبد ليث الهدى نور123723221852391007

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيحسين اللطيف عبد نوري محمد123724161851363181

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االشبال ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي فري شدود توفيق123725221851383004

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةتطبيقيالمحسن عبد خضير احمد اسعد123726161751314005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع حمود شاكر فاطمه123727221852150026

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة الفرقان ثانويةقار ذيتطبيقيمطشر هادي عباس نور123728221852263010
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المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم حسين عالء حسين123729161851060043

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة الجاحظ ثانويةالبصرةتطبيقيجعاز الكاظم عبد سلمان هاني123730161851303034

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيزعيبل الهيل ابو ثائر مريم123731161852228069

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيكمر نايف عباس زهره123732221852161007

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيتطبيقيصياح محمد طالب علي123733221851007036

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات الكوثر اعداديةالديوانيةتطبيقيمراد طاهر يحيى بنين123734241852108008

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم زباري سالم ظاهر123735161851002125

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار والي كاظم محمد123736221851311166

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيجعفر دخيل كاظم بتول123737221852115005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيفالح الحسين عبد محسن هللا عبد123738161851035012

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيسلمان طعمة صباح علي123739281851008081

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيكرم عزيز جابر الحسن ابو123740161851030001

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات النبوة ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان محمد رياض االء123741221852205003

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءتطبيقيمخلف زوير حازم صاحب123742271851021020

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعوده كاظم جواد االء123743161852243007

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان لفته كاظم علي123744221851028087

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع جبار عامر آية123745221852153001

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيجوده عيسى نعيم عباس123746221851005030

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيخليف الساده عبد محمد كرار123747221851003116

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقينهاب سالم الحسين عبد زهراء123748161852210044

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيطويش صالح غالب احمد123749221851004007

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيثويني خيون علي حسين123750221841010029

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيحسين مرود علي كاظم123751221841026032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيفهد عفراوي علي منى123752221842410049

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيناصر علوان حسين زهراء123753221842209066

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيعطيه حسن علي حسين123754281841005006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين عالء علي123755161841060079

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيماجد جاسم صفاء انوار123756161842165049

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيخضير شويل كاظم محمد123757281841008060

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيرادود شناوة جهاد دالل123758161842153011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين الشهداء اعداديةقار ذياحيائيشنين عبود قيس علي123759221841057015

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجاسم كريم رعد الهدى منار123760161842165430

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائياسماعيل علي عبد محسن هللا عبد123761221841096040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذياحيائيسالم تركي عبدالحسن مختار123762221841026041

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد عباس غدير123763221842156119

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيهدير حسن فالح فاطمه123764161842290036

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عودة عبداللطيف الزهراء123765161842165034

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيضيدان اشياع علي الزهراء123766161842165035

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسيالن لعيبي مشمول جيهان123767161842152053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيكاظم عبدالقادر رحيم اسيا123768161842301002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عزيز جبار فاطمة123769161842202112

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد جبار حميد فاطمة123770161842152154

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحلو قاسم ظالل صابرين123771161842192019

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيخالوي عطيه فالح حسن123772291841005030
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيظاهر ناصر غانم غيث123773291841153183

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيمزهر جاعد لهيب سارة123774161842226049

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيمحمد شري ستار زينب123775221842105068

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيفيصل مانع احمد ارجوان123776221842103009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنين البالغ اعداديةكربالءاحيائيخنيصر غازي واثق حسن123777271841036021

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيحسين النبي عبد احمد هبه123778161842243063

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم سلمان ايمان123779161842156020

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداغر جوده ستار حسن123780161841075054

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيغالم مجيد قحطان أنوار123781161842152007

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعفريت غزال صبيح مصطفى123782221841017068

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائياحمد هاشم المطلب عبد االء123783161842278002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعباس عاشور حبيب نبا123784161842152206

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيهاشم عوده حافظ نور123785221842410052

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيسالم غانم راشد مرتضى123786221841042029

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائينعمه شناطي ماجد احمد123787161841075031

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييوسف محمد عمار مصطفى123788161841085045

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن حسن الحسين عبد بتول123789161842383125

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعاشور كريم خضر الرضا علي123790281841008027

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيرادود ذكر سامي مهند123791161841030054

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيظاهر خلف طالب محمد123792161841022032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةاحيائيمجلي عكاب عدنان ايمان123793161842198005

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيحمود طاهر جعفر فاطمة123794161842192024

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيراضي نوري اسعد عباس123795161841007013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين االنصار اعداديةاالولى الرصافةاحيائيعبدالرسول عبدالرزاق علي حسنين123796131841003017

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيمهاري سماري حميد عالء123797261841017036

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان عودة عدنان منتظر محمد123798161841060121

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحسن محمد قاسم زينب123799221842414049

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد محتون مجيد محمد123800221841053098

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعلوان عزيز صالح حوراء123801221842112016

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية الكندي ثانويةالمثنىاحيائيمغني مدلول علي زهراء123802291842085066

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيجبار محمد قاسم غيث123803161841078018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم حسن جنان123804161842163004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسين خضر عزيز هدى123805221842113233

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيمنشد كاظم سلمان رباب123806221842103047

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيخلف عبد الباري عبد زهراء123807221842323205

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيحسين موسى يونس ايمن123808221841306033

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيجوده عناد الكريم عبد زينب123809221842154074

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيالكريم عبد الرحيم عبد احمد نبأ123810161842202141

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيسهم كاطع حيدر احمد123811161841094003

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيطاهر سواري شاكر حيدر123812161841060039

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائينعمه داخل فضل فاطمة123813161842242026

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيخضير عبود احمد البنين أم123814161842230001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين النجاح اعداديةقار ذياحيائينايف ناصر عطا كرار123815221841067053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0الخارجيونالمثنىاحيائيمخيف سالم جبير عباس123816291841400013
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعوفي هندال نايل غفران123817161842290035

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد شنان حيدر سجاد123818221841001077

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيعلي القادر عبد قاسم اسيا123819221842207002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعيسى رويس كاصد حسين123820221841036060

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيحسين علوان صالح دعاء123821221842176004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةاحيائيحسن جواد صباح بنين123822161842231003

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيطعمه هالل عقيل فاطمه123823161842165359

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيفالح هندي كريم احمد123824161841084006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيجارح النبي عبد محمد رفل123825161842161018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسيد عباس خالد حيدر123826161841075089

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0الخارجياتالبصرةاحيائيالسيد عبد حلو علي نور123827161842401048

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيخلف الزهرة عبد محمد أمل123828161842257004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيجابر محمد عبدالسالم عفاف123829161842284011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيجاسم هللا عبد حامد سعد123830161841034015

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيعبد حشيش رحيم مريم123831221842178094

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيماجد الرزاق عبد حسن زهراء123832221842103055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين الرواد ثانويةالديوانيةاحيائيعلي عبد حسين عالء مصطفى123833241841020020

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعبد ناصر عاجل ياسر123834221841017073

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين االصالح اعداديةقار ذياحيائيغزاي راشد حمود مهند123835221841015030

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعلوان محيسن بالسم حسين123836221841035040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيعزيز مبارك جمعة نور123837161842204040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةاحيائينعيمه حسن عادل علي123838161841135020

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيكاظم اللطيف عبد حسن هدى123839161842278022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيليهي نفاوه يحيى فاطمه123840161842264017

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيمنصور علي طالب فاطمة123841161842242025

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيحسون صبري عباس محمد123842161841140074

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةالبصرةاحيائيشمخي بداي علي جنان123843161842205002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد نعمه موسى فاطمه123844161842152175

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيمحمود الحسين عبد جاسم مرتضى123845291841153225

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيمرهون شاتي كامل هاجر123846261842102120

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيرباط جويد مراد نسرين123847221842112056

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيمنشد علي احمد سناريا123848221842112046

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذياحيائيجابر منخي مشرق علي123849221841042022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيخزعل نايف جالل اسعد123850221841013013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيحبيب مكي عبداالمير زينب123851221842209093

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنين السماوة اعداديةالمثنىاحيائيصنات خضير عباس علي123852291841003205

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيالسيد عبد الهادي عبد حميد حوراء123853161842152054

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةاحيائيخيون حسين علي هبة123854161842245023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد الحسن عبد فليح حسن123855161841029006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيحنتوش علي سجاد بنين123856161842200004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجازع هالل جواد هدى123857221842125201

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيأزغير هللا عبد كريم بان123858221842203018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائياعبيد ناصر عوده ابراهيم123859221841001001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعجيل خيون فوزي احمد123860221841003018
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيجبر مهدي سعد ساره123861221842125109

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعجمي شريف علي فاطمه123862221842190142

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيسهر كاصد سعدون احمد123863221841091008

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمحمد جاسم سالم محمد123864221841093071

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعايز عيسى هاشم زهراء123865221842103071

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيعلي نعيم عادل هللا عبد123866161841019018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين علي االمام اعداديةبابلاحيائيكزار جفات ناجح مصطفى123867231841002197

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيحسن حامد عيسى حسن123868161841001022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةبابلاحيائيحسون الكريم عبد مسلم وفاء123869231842140044

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيخنجر عبد جبار بتول123870161842209013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعواد غيالن عدنان ضي123871161842152143

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيحميد حسن فلحي رقية123872161842202044

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين الحرمين بين ثانويةالنجفاحيائيماحصل خيون ناظم مرتضى123873251841046038

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيراضي قاسم مهودر أحمد123874251841031007

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيدرويش زيد عبد رزاق صفا123875241842114166

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الرشيد ثانويةاالولى الرصافةاحيائيصيهود سلمان عبدالواحد اية123876131842096003

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمعن جيجان صالح مهدي123877281841001128

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمنيخر جري حيدر نور123878221842156149

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحسين هاشم عدنان هاني123879221841307120

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيكتون زاهي احمد علي123880161841355034

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعوده فدوع كاظم فاطمه123881221842185069

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيمعيوف سلمان نعيم نورس123882221842198037

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيهاشم مزهر نبيل منار123883221842113195

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةاحيائيعذار هللا عبد محمد هدى123884161842207072

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيحسن الزهره عبد جبار فاطمه123885161842247055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيقاسم كاظم جواد فاطمة123886161842222017

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبدالواحد عباس سارة123887161842314008

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيحسين هادي حسين عباس123888241841014013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةبابلاحيائيعبيد هاشم رزاق سراج123889231842083023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةاحيائيمحمد الرحمن عبد عماد الرحمن عبد123890161841035004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيعبود حميد علي نبأ123891161842183088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعلي عبد جليل فالح رسل123892161842165137

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيماهود مزعل احمد مريم123893161842152185

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيخضير حلبوص محمد ثناء123894251842062145

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيحسن هويدي عقيل هاجر123895251842062709

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيزامل حنين حسن منتظر123896221841310141

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسن عباس فوزي زهراء123897221842153137

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيضاحي االمير عبد العظيم عبد حسين123898221841039028

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد حميد سعد نور123899221841006032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيعكال رحيمه حسن مرتضى123900221841100022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيسلطان عبدالحسن سامي زهراء123901161842294009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيجياد حياوي سعران حاكم123902291841007040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيالخضر عبد العباس عبد سعيد حسن123903161841033009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0المختلطة المسار اعداديةقار ذياحيائيبداي كاظم صدام نرجس123904221842255016
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم عبدالرزاق جعفر تبارك123905161842253005

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيعباس الرضا عبد جعفر علي123906251841122127

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيملزوم عبود الكريم عبد سجاد123907281841151086

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيزوري فيصل هاتف فاطمه123908221842105091

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيحميد شريف محمود دعاء123909221842323194

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةنينوىاحيائيمحمد اليذ جمال هدير123910171842293088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيحيدر ثامر كاتب علي123911221841096046

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيدراج سهر عوده افراح123912161842152020

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيزويد عبدهللا عباس زينب123913161842280041

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات الخنساء اعداديةالديوانيةاحيائيرحيم ناصر حسين فرقان123914241842114230

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائياحمد صالح عوده عباس123915161841126014

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات االريج اعداديةالبصرةاحيائيحيدر توفيق بشير نرجس123916161842238027

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيناصر رحيم زمن علي123917251841200053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيطابور جبري جياد فرقان123918291842050124

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات اليسر اعداديةواسطاحيائيكاظم جواد عصام شهد123919261842109062

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعبيد عبدهللا رحيم لمياء123920161842301031

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.1للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيحنتوش عادل عباس زينب123921161842156029

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيمغير الرضا عبد كاظم هللا عبد123922241841018050

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيمصطفى الرزاق عبد عدنان علي123923221841310088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيجاسم كاظم حسن منتظر123924221841036200

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد طعمه عيسى احمد123925221841035007

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيصالح هالل فاضل العابدين زين123926221841035070

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيهراطه عاشور صاحب احمد123927271841151001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيضهد صكبان فاضل اسيل123928221842139010

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيماضي صالح مبارك منتظر123929221841093088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحسين معيوف علي رقيه123930221842103048

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيداود قاسم محمود ساره123931161842165258

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائينهيب عطية درب بنين123932161842163003

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجباره احمد سمير الزهراء123933161842152022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيشظر صالح الزهره عبد رباب123934161842383135

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيدرويش ذياب حبيب علي123935161841300019

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيموسى الحسن عبد مصطفى فاطمه123936161842332040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جابر حاكم فاطمه123937161842299010

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةاحيائيبدن ابراهيم خليل رقية123938161842277004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمحمود كنعان باسم كوثر123939161842152180

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات البنين ام ثانويةالمثنىاحيائيطحيور حسين صابر زينب123940291842055052

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةالنجفاحيائيمطر رزاق عباس سجاد123941251841012047

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيسعد شاكر عادل كرار123942251841150293

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةالنجفاحيائيعبيد حسن فليح سلمان123943251841150173

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المركزية االعداديةالمثنىاحيائيعيفان صياح كاظم نواف123944291841007230

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيجبر حنون هاشم ايات123945221842161015

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيناصر حسين محمد منتظر123946221841311079

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.7للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالوهاب عبد احمد مؤيد حليمة123947161842156033

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات الزهراء اعداديةالمثنىاحيائيعناد جاسم علي حوراء123948291842051080
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائيعبيد صحن حيدر نور123949221842321100

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيفجر عبدالواحد موسى سؤدد123950161842293026

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءاحيائيمالخ عذافه نعيم بهاء123951271841002039

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات الخالدات اعداديةكربالءاحيائيمكي كريم محمد امنه123952271842067011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيفياض هللا عبد حازم حوراء123953221842421016

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيمونس حسين علي مروة123954221842207018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحيدر ثامر حميد العابدين زين123955221841077035

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعلي مخيلف عزيز اسراء123956221842103013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيمهدي حميد قاسم فواطم123957161842299014

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيياسين جواد مهدي حسين123958241841015022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات المناذرة اعداديةبابلاحيائيطه نعمه جاسم نيران123959231842078077

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيمخيط جبر حسين العابدين زين123960161841001032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيسكر ثجيل رحيم هللا عبد123961161841004011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيحسين رحيم خالد زهراء123962161842204018

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيصالح احمد اياد هدى123963161842234077

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيمهجر عباس فاضل فاطمه123964161842230033

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاطع حلو ناصر امجد123965221841076012

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجالي طارش طالب اقبال123966221842112006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجويد بوهان الرزاق عبد ايات123967221842112007

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائينكاد زاير كريم حوراء123968291842153023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيعباس اللطيف عبد أحمد يقين123969221842119025

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيكريم صكبان اكرم حسين123970221841039023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيهللا جار عطية احمد فرح123971221842135116

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعباس حمزة علي زهراء123972271842056120

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيالحسين عبد حميد صادق علي123973221841091070

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيطهمور مري سعد هللا عبد123974221841016013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءاحيائييعقوب مزيد بدر كامل123975271841150090

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيسمير كامل سامر اديان123976221842421002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيبدن حمادي كريم تبارك123977161842165096

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائينادر فرحان علي تسنيم123978161842152045

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيصالح نهاب حسن سجاد123979221841019063

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدالقادر فؤاد احمد رقية123980161842280028

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين الشوملي اعداديةبابلاحيائيكزار شعالن حميزه سعد123981231841054053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيالمحسن  عبد عيدان عطا محمد123982161841033033

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيجابر محمد عباس مقتدى123983251841016072

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي عبدالكريم رسول امير123984251841031088

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيدنيدل علي عبد صالح عذراء123985251842100483

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيسلمان قاسم الكريم عبد تقى123986251842062138

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيطرار حسن تايه تركي123987291841005021

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيرضا محمد الكريم عبد اياد زينه123988291842071047

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيعالوي حسن فالح رياحين123989291842053031

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد حسن محمد زهراء123990221842113107

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيياسر رسمي سالم محمد123991221841040078

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين االهلية االنوار اعداديةالديوانيةاحيائيزروك كاظم محسن علي123992241841074022
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيخليف زامل عزيز هللا عبد123993221841011026

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيجبار احمد غسان زهراء123994161842264009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيمحمد حمزه صاحب مهدي123995271841005321

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات الروضتين اعداديةكربالءاحيائيسدخان عوض الباقر عبد لمياء123996271842064109

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيحسين ثجيل حسين وسام123997161841036059

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيالعالي عبد باقر صالح الهدى نور123998161842264024

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم محمد علي در123999161842257011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيرشم فاضل بهاء زهراء124000161842290023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةاحيائيطاهر مصطفى مرتضى حنان124001161842299005

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيلعيبي الكريم عبد ماجد ليث124002161841352079

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيكحيط بدر جاعد عقيل124003281841151111

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين النضال اعداديةالديوانيةاحيائيمحمد حميد رعد سامي124004241841014011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيعبد شهيد فريد معالي124005241842220415

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيجاسم صبري االمير عبد محمد124006161841001081

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةبابلاحيائيراجح كاظم جليدان مرتضى124007231841257125

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيسلمان برغوث جبار الكريم عبد124008161841076014

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخضير كاظم جواد مصطفى124009161841075284

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيشياع حسن يحيى منار124010161842152198

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيخضير محمد هاشم بتول124011161842213004

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيالسادة عبد قاسم محمد ايات124012161842244011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيحسين علي ثامر معالي124013161842209066

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيتويلي برهان حسين محمد124014241741015082

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيكرحوت كامل مسلم اسراء124015251842059019

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةالثانية الكرخاحيائيعبد الحسن عبد نجاح لبابه124016111842218050

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0المختلطة المركزية المربد اعداديةالنجفاحيائيجغيني حسن مهدي زينب124017251842122097

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيعبود الزهره عبد هللا عبد براق124018251842108031

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيخزي حسن الواحد عبد ضحى124019251842108149

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيداخل عبد فاضل رحاب124020251842100210

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيهادي عاد احسان هاجر124021251842097118

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىاحيائيالزهرة عبد كاظم عباس نور124022291842050140

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسين ناصر مسلم ابراهيم124023291841016001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين النعمانية اعداديةواسطاحيائيبعيوي جبير حميد بشير124024261841009019

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيمنشد محسن علي مرتضى124025281841008063

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيمحمد حسين كاظم سجاد124026281841001040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيجياد عطوش حميد زهراء124027241842104030

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0المختلطة الفاضلية ثانويةالديوانيةاحيائيوادي بالكت علي كاظم124028241841151030

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيعباس محسن علي كرار124029221841036139

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.2للمتميزين الهادي ثانويةالديوانيةاحيائيحسين هاشم صالح منتظر124030241841048026

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةواسطاحيائيمحمد حسين علي حسين124031261841010043

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعبد خضير ميثم غفران124032221842116037

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزغير عامر ستار نرجس124033221842204108

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين الرسول اعداديةالديوانيةاحيائيكاطع سلطان كريم علي124034241841035055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيظاهر صبيح خالد مصطفى124035241841011079

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيهاشم كاظم مقدام فاطمه124036161842197053
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجودة مهدي الكريم عبد زهراء124037161842197022

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد عوفي مهدي بتول124038161842161013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين الثورة اعداديةبابلاحيائيمطرود كاظم حسين علي124039231741003049

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين المباركة الفتوى اعداديةالنجفاحيائيعلي ناصر رزاق ماهر124040251841051024

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيتوفيق العباس عبد مهند حسين124041251841031242

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيشنين جمعه صالح نرجس124042151842057048

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيميره محمود محمد مريم124043251842101133

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيحسين ناصر هادي حسين124044291841016015

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعبد محمد يسر اسراء124045221842323009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيفرهود حظي هيثم مجتبى124046221841002203

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيالساده عبد كوان علي نبأ124047251842097105

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية االهوار ثانويةقار ذياحيائيخلف صبر هللا خير ابتسام124048221842411002

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيشلش جحيل غانم مروة124049281842190080

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد شريف فالح محمد124050161841075255

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيقحطان الزهرة عبد رحيم سجى124051161842252016

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد جبار الخالق عبد العابدين زين124052161841044012

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيخضر محمد خالد نور124053221842109071

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0الخارجيونالمثنىاحيائيعطيه غازي كريم محمد124054291841400019

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيحسين شناوه رحيم مصطفى124055281841016056

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيخليل يوسف محسن سارة124056161842280048

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيعذاب الزهرة عبد حسن استبرق124057161842175001

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة651.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيبدر حميد طالب زينب124058221842216007

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيكاظم اللطيف عبد حسن علي124059161841352061

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةاحيائيعبادي صالح مازن يوسف124060161841348013

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة646.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمهوس زيبك ايمان فرح124061161842165379

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذياحيائيهيجل صفوك موسى العابدين زين124062221841029030

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائييوسف حمزه سلطان خوله124063161842183026

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمطر هللا عبد حبيب مها124064161842218073

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيجمعه الحسين عبد محمد علي124065161841075191

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيخلف القادر عبد اللطيف عبد مصطفى124066161841139065

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةاحيائيحمد العالي عبد جمال فاطمه124067161742309009

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيسراج سعيد كاظم منتظر124068221841002266

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيالزهره عبد جواد غزوان زينب124069161842243038

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيعبيد حسوني عزر حسن124070161841060022

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيجاسم هاشم حميد احالم124071161842197002

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيمالك كاظم جواد حسين124072161841139016

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيشخير خلف نعيم علي124073161841001069

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات الصدر امنة اعداديةبابلاحيائيعزيز شهد حسن زينب124074231842145047

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين حسن عدنان نور124075161842165477

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيرشك عوان عداد زينب124076161842243035

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيحسن جبار الستار عبد بتول124077161842234015

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيناصر ابراهيم خليل رقيه124078161842165144

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيناصر صابر مجيد سحر124079221842323092

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةاحيائييوسف هللا عبد هيثم نوف124080161842189029
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التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيمحمود فيصل عبود زهراء124081161842280035

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيمسلم عبد الواحد عبد حميدي ابتهال124082161842153001

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعرير راضي محمد البنين ام124083161842165041

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعوده حسن جهاد زينب124084161842383142

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم محمد علي زينب124085161842176058

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيثامر هللا عبد نجم بنوره124086161842208013

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسين علي عبد هاتف ايالف124087221842135020

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيالحسين عبد جبر فالح هبه124088161842244045

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائيسبهان حسين قاسم زهراء124089161842150014

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعبود طعمه عالء فاطمة124090161842293036

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيعليوي حسين علي بنين124091221842141030

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحسين فيصل عباس فاطمه124092221842154105

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم مردان ريسان فاطمة124093161842176077

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةواسطاحيائيحسين محسن حمزه داليا124094261842251030

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمنشد كاظم عمار نارين124095221842125173

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة626.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيسعد عباس فاضل فاطمة124096281842190071

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيهاشم خليل محمد ايالف124097161842293007

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجعفر محمد جعفر نور124098161842184241

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيصدام جابر سعد عذراء124099161842153022

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيسلمان نصر معتوك شمس124100161842290033

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيهادي توفيق الهادي عبد زينب124101161842153017

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيكاظم جواد فرحان لمياء124102161842165395

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيضمد الحسن عبد جابر هللا هبة124103161842244043

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيعلي صابر محمد فاطمه124104161842240048

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيمجيد حميد ارشد آيات124105221842125004

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةاحيائيعبيد سالم ضياء زهراء124106161842265007

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيخميط ربح مخيلف تبارك124107221842171009

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيداخل محسن نعيم رسل124108221842414029

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعريبي شنان فاضل مروة124109221842175149

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيجياد يوسف باقر نرجس124110161842153035

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيداغر شلوم محمد كرار124111281841151156

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيحسن علو مؤيد ميادة124112281842055066

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات صالح قلعة ثانويةميساناحيائيحسن ابراهيم محمد نبأ124113281842066032

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيمنور رسن الرسول عبد حوراء124114281842069015

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيموزان عبد مهدي زهراء124115221842154067

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميساناحيائيصالح صبيح محمد رسل124116281842080010

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.8المتميزات ثانويةميساناحيائيكريم حسين علي فاطمة124117281842079026

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنات اسماء اعداديةالديوانيةاحيائيسرحان جرو ثامر عذراء124118241842104056

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيعوده حسين جعفر غفران124119281842074040

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيعيسى معيبد عباس الهدى نور124120281842063054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات اليمامة اعداديةميساناحيائيحزام بهلول ماجد ساره124121281842063027

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيلفته سالم مهدي هدى124122281842074053

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيشرهان كويطع محمد يوسف124123281841001134

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائيحسين سالم محمد زينب124124281842072018
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المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمحمد هاشم محمد مؤمل124125161841140064

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيابراهيم وحيد سمير سما124126221842113140

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنات الكوثر اعداديةواسطاحيائيراضي عليوي فالح هاله124127261842083099

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيجدران طاهر الحسن عبد زهراء124128221842311023

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنين الشامية اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن نور االمير عبد حسين124129241841015019

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيطعيمه عبد كريم علي124130221841010081

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيموزان حسن الحسين عبد فاطمة124131281842190067

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيمحمد جاسم ماجد مصطفى124132271841154063

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيدحام مجذاب حيدر باقر محمد124133281841001091

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيعلي شاكر رحيم ضحى124134281842052054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيكاظم سالم قصي زينب124135161842204021

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحمد عايد لطيف ازهر124136221841036014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةاحيائيسلطان شرقي غانم امير124137241841018016

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيالكريم عبد حميد لطيف شهد124138271842160146

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيعباس جبار الحميد عبد حسين124139281841014005

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات البيان اعداديةميساناحيائيمنشد جاسم قاسم مريم124140281842078054

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيغالي ورد ساكت مصطفى124141271841005286

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيلفتة الرزاق عبد فيصل علي124142281841005018

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمحمد رسول ابراهيم رملة124143251842062233

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين المركزية االعداديةالديوانيةاحيائيخشن عجه االمير عبد مرتضى124144241841001277

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيصحن خاجي عباس فاطمه124145221842168025

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيحسوني ابراهيم الحليم عبد اسيل124146161842225006

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين المدحتية اعداديةبابلاحيائيكاظم هاني فاضل علي124147231841017117

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات الطليعة اعداديةبابلاحيائيمحمد هادي حسن زهراء124148231842088118

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات االهلية التفوق ثانويةالديوانيةاحيائيحمزة هلوس شالل فاطمة124149241842092028

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين االندلس اعداديةميساناحيائيمهاوي محسن حسين مرتضى124150281741009048

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات البيان اعداديةاالولى الكرخاحيائيفاضل هادي حسين بنين124151101842096007

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيحسين مزعل عبدالحسين زهراء124152161842165177

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةكربالءاحيائيفرحان فتنان عامر أمير124153271841005004

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذياحيائيمرز زويد حاتم عباس124154221841030014

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيهويس صكبان كامل حسين124155221841046022

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذياحيائيهويس صكبان حكيم محمد124156221841046060

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةاحيائيناوي ذياب حيدر رسل124157141842072040

المرضية التحليالت تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةالثانية الكرخاحيائيوجر احتاجة الكريم عبد رضا124158111841009013

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيحسوني نعيم احمد زهراء124159281842069024

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين الكبير المجر اعداديةميساناحيائيعلي عبد العزيز عبد جعفر مجتبى124160281841008044

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين كميت اعداديةميساناحيائيحمادي الواحد عبد ماجد حمزة124161281841015010

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات عمار ام ثانويةميساناحيائيداود حسين علي زينب124162281842077014

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيياسين حسن علي تبارك124163281842055012

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيعلي محمد صباح انتظار124164281842051004

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة651.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيشنه ابو حلو علي كرار124165261841038072

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة649.0للبنين االهلية القمة ثانويةالنجفاحيائيسعد حمادي قاسم طاهر124166251841200044

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة649.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةاحيائيجبار صدام احمد مريم124167141842135040

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة646.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءاحيائيحميد الحي  عبد حسن يوسف124168271841154073
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التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة646.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعكلة هندي العباس عبد علي124169281841006081

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيزوره رشك عوده ابرار124170281842062003

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيموزان عوده لفته حسين124171161841352035

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنات المسائية النهوض اعداديةكربالءاحيائيعلوان حسين مهدي ورود124172271842160239

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيهللا عبد محمد كاظم محمد124173251841008133

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين السالم ثانويةميساناحيائيغالم شري قاسم المطلب عبد124174281841005014

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنات المشرح ثانويةميساناحيائينجدي طعمة جاسم فاطمة124175281842072024

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنين الناهض العراق اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطية حاتم علي كرار124176151841003038

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيصحن مري علي غفران124177221842167033

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةالنجفاحيائيمويلح لعيبي حيدر علي124178251841008087

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيحميد السادة عبد حسن زينب124179281842081027

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين الفيحاء اعداديةبابلاحيائيسهيل نايف حمزه عباس124180231841005084

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيخشن محمد سامي عباس124181161841075127

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين كيالن زيد124182161841084046

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين الكساء اصحاب ثانويةالديوانيةاحيائيهللا عبد علي رشيد محمد124183241841156013

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيلفتة مطيلب حمود معصومة124184281842060037

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيالحسين عبد حميد سالم اسراء124185281842060002

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيخليفة الحاف علي حنين124186221842135032

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةالبصرةاحيائيذياب عبود نجم عبود124187161841348005

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعنيد طاهر رحيم ساره124188221842125108

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات العزيزية اعداديةواسطاحيائيحسين حمد فاضل كميله124189261842110019

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات العدل ثانويةميساناحيائيمحسن كاظم محمد استبرق124190281842082002

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيحبيب دلي نجدي زينب124191281842081028

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات النضال ثانويةميساناحيائيحاتم جبار علي زهراء124192281842050024

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيمحمود احمد محمد تبارك124193261842119012

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةاحيائيخضير كريم جبار الهدى نور124194161842170034

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد صالح مهدي فاطمه124195221842393091

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيهندي مناتي صادق ضحى124196161842243044

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيزاير حسن طالب ايناس124197281842058005

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيمحمد محسن رزاق زهراء124198221842109027

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيصالح فهد عباس ايه124199281842074010

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيخلف حسين قاسم رؤى124200161842202037

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيجاسم حسن هادي اشجار124201281842051002

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات الفرات اعداديةميساناحيائيحميدي حسين بشير نور124202281842060042

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات غرناطة ثانويةميساناحيائيصالح فهد عباس زينب124203281842074029

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات بلقيس ثانويةواسطاحيائيهليل خلف موسى زينب124204261842116046

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات كميت ثانويةميساناحيائيمريوش نعيم حسين رشا124205281842067007

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميساناحيائيمحيميد حطيحط محمد ساره124206281842068029

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات الغربي علي ثانويةميساناحيائيجاسم محمد فاضل زينب124207281842065025

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةالنجفاحيائيكاظم جواد عالوي زهراء124208251842056033

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة621.0للبنات النطاقين ذات اعداديةواسطاحيائيابراهيم سلمان علي محمد فاتن124209261842102086

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيعبد دعبول سالم زهراء124210251842070072

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةالمثنىاحيائيكاظم كاطع ثامر وجدان124211291842059023

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجواد هاتف كاظم آمنه124212231842120003
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التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنات الغدير اعداديةواسطاحيائيهبر مزهر عزيز ضحى124213261842086083

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات العزة ثانويةواسطاحيائيراضي محي صادق زينب124214261842099015

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيرسن لفته نعيم هدى124215281842052110

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيعبدهللا خزعل يوسف ضحى124216161842290034

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيضويد عبد احمد رواء124217221842156055

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائينعيمة العيبي شاكر هيفاء124218281842055083

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيمهاوش عامر داخل زينب124219221842165045

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةاحيائيجوده حسين اسعد رجاء124220161842169027

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنين المسائية الفجر ثانويةقار ذياحيائيعاجل عزيز حميد فاطمة124221221842309020

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة613.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيجاسم فاضل عباس افراح124222221842169005

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيحميد ربع عبد نبأ124223281842073047

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيكاظم عالوي محمد زهراء124224251842170151

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيمجذاب خلف رحم سجا124225221842394033

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةاحيائيمبارك احمد شعبان مكارم124226161842153031

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجبر محمد غالب ضمياء124227221842155061

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنات الزوراء اعداديةميساناحيائيفريح جاسم نعمة حوراء124228281842070012

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات البنين ام اعداديةبابلاحيائيالحسين عبد العباس عبد فاضل تقى124229231842091010

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيدهيش عباس ماجد امامه124230251842108011

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيانتيش سالم عدنان زهراء124231221842139073

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة610.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيصخي خلف عدنان ساره124232221842141098

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيمنشد هادي صالح كوثر124233291842053072

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعكل سمير راضي اخالص124234221842323174

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيعجيل محسن فاخر عذراء124235221842164048

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة609.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيميدان عبدالرضا علي حال124236161842290015

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة608.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةاحيائيحسن العالي عبد عالء شهزنان124237161842243043

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة608.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميساناحيائيمعال حميد عباس حوراء124238281842052018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.7للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيجالب الغني عبد محمد ياسر124239221841080053

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات األهلية الشمس ثانويةقار ذياحيائيفرج الحسن عبد جاسب زهراء124240221842176006

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة680.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيمطر كصاد خضر خلود124241221842162037

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.1المتميزين ثانويةالثانية الكرخاحيائيعباس ليلو ابراهيم عثمان124242111841010034

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة679.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيزغير دخيل طالب الشمس وهج124243221842178114

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيفاضل خضير فاضل اماني124244221842421005

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيبردي موازي حسين الهدى نور124245221842175177

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحمادي هاشم صبار هبة124246221842113230

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة678.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةقار ذياحيائيشبيب محمد اسعد العابدين زين124247221841370010

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيكامل لطيف عباس حوراء124248221842153073

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمنعثر العباس عبد خضر بركات124249221842155012

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيكريم علي حسين زينب124250221842178063

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة677.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيكاظم محمد جاسم حسين124251221841076024

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيشياع فرعون حسين زينب124252221842159025

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة676.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيشناوه نعمه العباس عبد يقين124253221842105119

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيياسر صبار كريم ظاهر124254221841091054

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيكاظم الجبار عبد مؤيد الهدى نور124255221842154137

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيصالح سلمان حسن نبأ124256221842421052
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الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة675.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيثجيل موحان مجيد زهراء124257221842113106

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.5للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيداود عواد هللا نصر اديان124258221842159003

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعزيز عباس خضر مكارم124259221842261006

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة674.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيخلف جبر حازم حسين124260221841002055

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.4للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائييوسف الواحد عبد محمد مصطفى124261221841080046

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.3للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيمناتي جبار محمد علي124262221841080032

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيعنصور فيصل جاسب عال124263221842016005

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة673.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيجواد ابراهيم جميل فاطمة124264221842113158

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات االهلية بغداد ثانويةقار ذياحيائيعجيل محسن فاخر نجالء124265221842207021

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيعليوي هادي الرحمن عبد زينب124266221842112040

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة672.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيغزاي باقر محمد زينب124267221842209097

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيخصاف مظلوم محمد مريم124268221842190155

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة671.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيناصر حسن خالد ريمان124269221842190075

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة670.0للبنين التضامن ثانويةقار ذياحيائيناصر حسن سمير نورس124270221842016007

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.4اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيساجت حسن فالح طيبه124271221842185060

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيموسى الحسين عبد علي منار124272221842105105

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة668.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذياحيائيخضر شناوة الحسين عبد فاطمة124273221842386028

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.3للمتميزات الزهراء ثانويةقار ذياحيائيكريم ياسر غالب تبارك124274221842159011

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيسند لطيف جمال الهدى نور124275221842155085

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيخلف زويد شاكر ناصر124276221841001188

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيدهام عبداالمير سلمان رقيه124277221842394020

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيباقر شنيور سليم مالك124278221841019131

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة667.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيمزيد كاظم سامي تقوى124279221842414018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة666.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيداخل شيال كريم زهراء124280221842175079

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيبرهان سالم شريف زهراء124281221842139068

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيبجاي محسن علي رسل124282221842125056

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيجبر عويد هللا عبد محمد124283221841041055

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيحاتم عبد حسين زهراء124284221842185033

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيفاضل كامل مجيد تبارك124285221842391011

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكريم صالح احمد عمار124286221841002173

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة664.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيكاظم خضير برزان زهراء124287221842102018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة663.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيياهن حواس ناصر كاظم124288221841003174

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيناصر عليوي حسن نور124289221842139156

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيعلي الحسين عبد اسعد سارة124290221842113128

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة662.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيهادي سمير جميل رغد124291221842105037

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.2للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيداخل احمد شهاب رند124292221842154044

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة661.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجسام علي كريم محمد124293221841002226

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةقار ذياحيائيصفار نور داخل حوراء124294221842410018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات التميزاالهلية ثانويةقار ذياحيائيمطلك خيون محسن حوراء124295221842421018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0المختلطة العلوم بحر ثانويةقار ذياحيائيفنجان كاظم سالم أنوار124296221842249003

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةاحيائيزاير خالد عائد فرح124297161842216022

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبدالواحد يوسف يعقوب اصاله124298161842165017

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةاحيائيصالح جاسم عبدالرحيم حوراء124299161842154010

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائينعمه حسن فالح زينب124300161842380019
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الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة660.0للبنات اآلمال ثانويةبابلاحيائييوسف طالب محمد آماني124301231842118002

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيسعد شالل ناصر مؤمل124302221841003195

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسعد شالل ناصر مهتدي124303221841093091

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذياحيائيعلي جخيور حيران حيدر124304221841041018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيعداي الرزاق عبد محسن زهراء124305221842103069

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنات النعمانية اعداديةواسطاحيائيحسين سلمان العال عبد رسل124306261842087039

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيحسين مراد حسين نور124307221842414100

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيشاهر زنيج علي ايمان124308221842391007

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات االندلس ثانويةالمثنىاحيائيجياد شهاب سعيد هاجر124309291842053092

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبد كاظم محمد منتظر124310221841001186

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد جهاد ميثاق البنين ام124311221842155007

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيبشير عبد كريم منار124312221842101069

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةاحيائيجاسم سالم محمد حوراء124313161842290018

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة658.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةاحيائيمايع طعمه شهيد زهراء124314161842200009

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيكطافة عطية حسين زهراء124315221842120015

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيمزهر محمد فهد حميده124316251842062150

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجبر مهدي سعد عباس124317221841002112

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيداود سوادي العباس عبد زهراء124318161842240025

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيمظلوم نعيم حميد ساره124319221842102029

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة657.0للبنات الفردوس اعداديةالديوانيةاحيائيجبر شمخي رحمن سجى124320241842119127

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيسهيم كاظم هادي فاطمه124321221842141131

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذياحيائيضهد محسن مرتضى علي124322221841039086

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0المختلطة(ع) الكاظم األمام ثانويةقار ذياحيائيخليف ناصر سعيد نور124323221842228006

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيزغير كطيو عباس زهراء124324221842414035

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيعبدالرزاق شعالن عباس خديجه124325251842084178

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعلي حسين قاهر فاطمه124326251842062550

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةالنجفاحيائيساجت حمزه رياض نرجس124327251842084603

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيياسر صبار كريم صبار124328221841091050

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائينفاوه هاشم عدنان زهراء124329221842157039

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيياسر االمير عبد صالح باقر124330221841053009

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيحميد جاسم محمد زينب124331161842220016

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيمارد ورش حاتم سجاد124332161841069029

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيمايع كامل قاسم علي124333221841002164

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائينغيمش كديمي عذيب سجاد124334221841010049

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيمهدي صالح علي امامه124335221842204017

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيجازع غازي نبيل سجاد124336221841002102

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيمطلك كاطع ابراهيم ريم124337221842185030

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0المختلطة الطف ثانويةقار ذياحيائيسعد علي شاكر حازم124338221841274001

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائياحميد الرضا عبد الكاظم عبد فاطمه124339221842190138

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيالحسن عبد يونس عدي رويده124340221842103050

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيمحيي زيد كاظم حسين محمد124341221841003209

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةالنجفاحيائيشمران محمد حسين سلوى124342251842070112

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيبندر علي حسن محمد124343221841040077

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيمسير صياح خضر عذراء124344221842157064
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الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيعساف هللا عبد نجم أيوب124345221841019009

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيسلطان صبر عزيز الهدى نور124346221842143168

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات حديد زها اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيشنيور حسون حيدر حوراء124347151842053016

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيغاني رشيد قاسم زهراء124348221842161044

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيفدوع حسن دفار عبير124349221842153206

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيلفته حسين مهدي صالح124350251841031353

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةالنجفاحيائيعمران ساري جبار هللا عبد124351251841014051

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0المختلطة علي بن زيد اعداديةالنجفاحيائيخشان بديوي احمد محمد124352251841113022

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين النبوي المسجد ثانويةالمثنىاحيائيجابر زماط محمد عمار124353291841016039

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعلي نغماش رزاق حسين124354221841001045

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيمجلي عسكر عبيد محمد124355221841096065

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيحبيب سعيد ناصر زهراء124356221842112037

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعالوي محيسن هاشم ايالف124357161842383012

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيثويني صايل مالح علي124358221841035123

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيكاظم جواد عراك علي124359221841003141

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة654.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةاحيائيبجاي عيدان الحسن عبد محمد124360241841152033

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنين العزة اعداديةالنجفاحيائيجاسم درب شاكر ايهاب124361251841016005

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيماهر حمزه حسين تقى124362251842062136

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةاحيائيعبدعلي عويد عبدالباقي بتول124363161842280014

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيحذيه يونس االمير عبد اسراء124364221842203006

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهاشم نايف هاشم نايف124365161841075301

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةالديوانيةاحيائيصكر خلف جعفر فاطمة124366241842122037

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة655.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيبلعوط حسين صادق نرجس124367221842164064

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة653.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيسالم رمضان خضر زهراء124368221842157033

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة652.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيشعيل النبي عبد محسن علي124369221841011033

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة651.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيكاظم شاكر خالد الزهراء نور124370221842112057

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة650.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيفيصل سدخان شعالن حسين124371221841036053

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة649.0للبنين األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعاشور محسن حمدان سجاد124372221841076037

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة649.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيجاسم جياد عايد فاطمه124373221842185066

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيعمران حسين عزيز سارة124374221842323208

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيعجيل هليل سالم مؤمل124375221841091085

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة647.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيصكبان معيدي صادق يعقوب124376221841077097

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة647.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةالنجفاحيائيمهدي راهي عمار غاده124377251842104020

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة646.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيعلي عبد فرحان يوسف اماني124378221842116005

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيرجيب جميل الرضا عبد يوسف124379151841008042

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيجاسم موحان عقيل زينب124380221842414046

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة644.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيهويدي يوسف خالد نرجس124381251842100655

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة643.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعيسى جاسم صمد الهدى نور124382221842157088

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذياحيائيشياع داخل مؤيد حسين124383221841010033

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذياحيائيجعفر طالب نمر مريم124384221842164057

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيسليمان داود سمير احمد124385221841031005

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنين الدواية اعداديةقار ذياحيائيبري محمد ابراهيم بالل124386221841023012

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيجابر حسين ثامر زهراء124387221842143067

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيخلف حسين صبار علي124388221841096044
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التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعليوي حسن علي مريم124389221842209154

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيضاحي عطيه جياد تهاني124390221842110005

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيزغير جحيل حسين هاني124391221841098139

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيلطيف نعيم جبار احمد124392221841084002

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيجايل كامل محمد فاطمه124393221842169045

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين الديوانية اعداديةالديوانيةاحيائيشريده صالح قاسم علي124394241841028045

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيعلوان نعيم خالد حسين124395221841035042

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءاحيائيطوفان حوير ناجي منتظر124396271841151036

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة640.0للبنات النور اعداديةواسطاحيائيحمود ستار دحام طيبة124397261842119037

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين السجاد اعداديةالديوانيةاحيائيمطوح ماضي الستار عبد ضرغام124398241741027060

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس الكريم عبد وسام مرتضى124399251841031776

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيمشعان مطشر عبد سجاد124400281841006063

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيسعدون حاتم احمد رانيا124401221842204054

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذياحيائيهديد غركان محسن عالء124402221841031084

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائيمهوس السادة عبد نجم مرتضى124403221841018065

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة639.0للبنين عفك اعداديةالديوانيةاحيائيطاهر مذبوب فاضل عباس124404241841011038

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة638.0المختلطة الخورنق ثانويةقار ذياحيائيغفله لفته رسول طيبه124405221842271002

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة638.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيمظلوم مكطوف حسن نسرين124406221842153286

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيعلي مطير حسين حنين124407221842107008

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيجاسم ثجيل كريم نهاد124408221842301013

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعلي طاهر طه زهراء124409221842125079

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة637.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةواسطاحيائيمحيسن حران نعيم مريم124410261842088084

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة636.0للبنات األهلية الشيباني ثانويةقار ذياحيائيناصر خليل محمد ايات124411221842144002

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات الهدى اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيعطيه عبد عامر بتول124412151842047015

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة635.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيثجيل منخي مختار حوراء124413221842156044

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذياحيائيبدر خيون فاهم مريم124414221842105102

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيحتيوي حنون محمد ابتهاج124415221842163001

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذياحيائيحسين نويصر عزيز بنين124416221842170016

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيالكريم عبد ابراهيم عامر مريم124417281842069052

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباده حسين اللطيف عبد دعاء124418251842062184

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيمطشر الرزاق عبد ثجيل ندى124419221842126048

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيسهر مشيط كاظم فاتن124420221842157067

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائيصوينت منجل الحسن عبد رقية124421221842116016

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0المختلطة بابل ثانويةقار ذياحيائيعزيز جواد االمير عبد هدى124422221842259011

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيحسوني داخل رائد االمل بيداء124423221842156029

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةقار ذياحيائيبداي شرهان كريم زينب124424221842414050

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة632.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيمحسن علي ابو فالح سارة124425221842156096

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعيسى جاسم صمد زهراء124426221842157036

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيعباس جبار ستار تبارك124427221842154029

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات االهلية  الهيثم ابن ثانويةقار ذياحيائيعلي خاجي رشيد امنه124428221842393014

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيمحي خيون سالم اعياد124429221842190010

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيجوده ثجيل نعيم زهراء124430221842153142

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيراضي رحيم عطشان ريام124431221842190074

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيكاظم عواد حيدر نور124432221842203109
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التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة630.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيغافل رزيج صباح منار124433221842102049

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيمجهول مسير خضير زينب124434221842178065

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيسلطان مراد مرتضى اسراء124435221842153010

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيهداد حسين خالد هدى124436221842412055

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة628.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيلغيط ثجيل مزيد مريم124437221842153272

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة627.0للبنات (ع) الصديقة ثانويةقار ذياحيائيجاسم رؤوف كريم تقى124438221842112012

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة626.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيحميدي جبار ستار مريم124439221842216010

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيمثني علي مطر زينب124440221842110017

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائينصار الكريم عبد نعيم رمله124441221842175054

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيجبر دويم عدنان دعاء124442221842157022

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة625.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعجيل جري كامل نهايه124443221842153289

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيبدر ناصر مطشر ضحى124444221842198026

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة624.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيعليوي عباس عاشور فاطمه124445221842175136

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسين العالي عبد صدام زينب124446221842178067

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيكاظم ناصر علي نور124447221842188029

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيخليف شبوط خميس نرجس124448221842134050

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيهللا عبد طه ياسين منتهى124449221842169052

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة622.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيفنفون قاسم رياض حوراء124450221842169016

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة621.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيغافل لفته خلف الهدى نور124451221842185090

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة620.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائيرهيف حسين رحيم سجى124452221842412030

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة619.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيجري كامل مازن مريم124453221842165081

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعبد طالب حازم هجران124454221842153320

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات النصر اعداديةقار ذياحيائيعبيد كوتي رحمن زينب124455221842167025

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة618.0للبنات العقبة اعداديةقار ذياحيائيصبر مشكور سالم زهراء124456221842111010

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيسالم رمضان خضر صابرين124457221842157058

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيعلي محمد خالد ميثم غدير124458221842204088

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةقار ذياحيائيناصر خلوهن الحسن عبد أمنه124459221842301001

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة617.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيمزهر هالل جميل صبا124460221842154089

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائييعكوب موحان علي غدير124461221842165067

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة616.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيجالوغ وثيج نعيم زينب124462221842391038

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيخضر داخل عيسى زهراء124463221842153133

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيعجرش محمد هادي عفاف124464221842182018

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة615.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيمحمد هاشم رعد زهراء124465251842053032

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيباهض عبد كريم نورس124466221842153312

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيكريم نعمه جبار فرح124467221842153252

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيعبود كاظم حسن فاطمه124468221842162087

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيالهيمد علوان زيدان زينب124469221842134027

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة614.0للبنات بكر ابي بنت اسماء ثانويةكركوكاحيائيطحوه رشيد فائق فاتن124470201842121036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة669.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةقار ذياحيائيعجمي شهيد الباري عبد فاطمه124471221842185067

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.5للمتميزات االيالف ثانويةالبصرةاحيائيالزهره عبد خالد وليد فاطمة124472161842156034

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة656.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيعباس رسول محمد ضحى124473251842100472

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة648.0للبنين سفيان ابي ابن معاوية ثانويةالدين صالحاحيائيسعيد حسن مشعان احمد124474181841054006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة642.0للبنات الزهراء نور ثانويةواسطاحيائيهالل داخل سامي آيات124475261842133001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةالنجفاحيائيرضا محمد االمير عبد محمد نرجس124476251842086071
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة631.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيرحيم محمد ضياء وفاء124477161842210075

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة612.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن حنون كريم زينب124478161842163006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة611.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيهدار الجليل عبد احمد محمد124479161841075227

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة604.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةقار ذياحيائيموسى محيسن حميدي زهراء124480221842203049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيمولى جاسب علي حسين124481161841110003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات صنعاء اعداديةالديوانيةاحيائيعباس جعفر عباس معصومه124482241842096095

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة594.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطاحيائيحمود هللا عبد سعيد لمياء124483261842089085

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات المصابيح ثانويهالمثنىاحيائيمحمد موسى راجح فاطمه124484291842079034

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيخلف زيدان عقيل زينب124485221842140010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيمحمد مزهر شمال تبارك124486221842102007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنات المسائية الديوانية ثانويةالديوانيةاحيائيمحمد هاشم قاسم زهراء124487241842220151

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة556.0للبنات العذراء ثانويةميساناحيائيصابر عبد حسين ريام124488281842058015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة555.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةاحيائيكريم ناصر سعد علي124489161841129003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة555.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد احمد هيثم مصطفى124490161841001098

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنين الغدير اعداديةالديوانيةاحيائيبشبوش علي حسين علي124491241841071036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة522.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيادهيري نايف عباس بنين124492161842173008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيموسى عمران مصعب فاطمه124493161842294015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنين االهلية الفيحاء البصرة ثانويةالبصرةاحيائيمحمد علي عبد نافع جعفر124494161841107001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات التقى اعداديةالثانية الكرخاحيائيزيدان محمد علي زهراء124495111842071040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةاحيائيفاضل فيصل جبار بتول124496161842263004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةاحيائيزويد حمود ابراهيم سجاد124497161841042011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحبيب نجم منذر محمد124498161841352086

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات الجنائن ثانويةبابلاحيائيسلمان داود هادي البنين ام124499231842102001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيعرار حسين سالم البنين ام124500161842294004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0الخارجيونالبصرةاحيائيمكي غضبان ضياء حسين124501161841400010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةالبصرةاحيائيهللا عبد فزاع الكريم عبد احمد124502161841064001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيالزم عبدالحسن عماد اماني124503161842165044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيمحسن الزهرة عبد حارث زهراء124504161842234025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيعودة سبتي داخل منتظر124505161841030055

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيمحمد طاهر محمد ياسمين124506221842154152

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيحمدان هللا عبد حمدان اديان124507161842152013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةاحيائيموزان جاسم حيدر ايات124508161842244009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةاحيائيحسن جبار الرزاق عبد اية124509161842239004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيصبار كاظم ساهر زينب124510161842184120

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةاحيائيعبود الحسين عبد عقيل فرقان124511161841007024

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيعليوي خلف صالح نور124512161842209072

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيحمود شايخ حسن البنين ام124513221842103015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةاحيائيهاشم جاسم أحمد فاطمة124514161842257022

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيالعزيز عبد الرزاق عبد سلمان سراب124515161842218051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائينصيري شنته المهدي عبد علي124516161841016014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةاحيائيفرحان عباس فتاح صابرين124517161842215008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذياحيائيداخل شهيد رائد دعاء124518221842391018

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائييوسف المجيد عبد محمد فاطمه124519161842162038

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين باقر رغد124520161842383033
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيكاصد عذار حسن امير124521161841006004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنين جصان ثانويةواسطاحيائيجواد هاشم بشير حسين124522261841036006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيجويعد جعيول فليح آيات124523161742201005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيطاهر الوهاب عبد محمد هادي124524161841047041

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيحمادي رحيم حامد مجتبى124525161841016017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيكاظم جواد محمد العابدين زين124526161841002019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةاحيائيجبر كاظم شلش مروه124527161842220030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيصبيح حسن راضي أزهار124528161842209001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالحسين عبد الواحد عبد نبيل يوسف124529161841352112

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائينعمه الحسين عبد عقيل ايمن124530161841139009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيسهيل غركان حميد مروه124531161842152182

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيسعدون محمد بهاء كوثر124532161842230036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحسن الصمد عبد عباس حيدر124533161841075091

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةاحيائيعبادي نوري العباس عبد الهدى بنت124534161842197012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيفليفل عبد صالح سليمان124535161841036026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةاحيائيعبدالعواض مختار عبدالهادي ايمان124536161842285001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.5للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيحافظ بالسم مخلص محمد124537161841105017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةاحيائيلفتة جابر ستار حيدر124538161741110003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةاحيائيعبود رمضان احمد الهدى نور124539161842167029

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةاحيائيراشد كاظم رعد الهدى نور124540161842162049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيسلمان الجليل عبد عقيل حسن124541161841047007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيكاظم حميد مجيد منار124542161842241019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيلفته جاسم حسن سجاد124543161841075112

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جخر جبار محمد124544161841004017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيخضير راضي خالد علي124545161841357042

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيطارش حميد عماد احمد124546161841140007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم عيسى عقيل زينب124547161842233014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيجوده صالح مهدي زينب124548161742152114

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةاحيائيمجيد جابر مؤيد ساره124549161842145071

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيغريب ناصر حسن وسن124550161842210073

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذياحيائيمحمد داود شهيب حسين124551221841318004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائياحمد الواحد عبد العليم عبد مجتبى124552161841022025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيبندر كريم محمد مصطفى124553161841357060

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةاحيائيجثير مبارك جاسم عوض124554161841356009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعسكر رجيب كريم اسماء124555161842381009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةاحيائيداخل مجيد الكريم عبد ريام124556161842230017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائيجابر علي ناجح زهراء124557161842300012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةاحيائيهوكه سعيد قصي افراح124558161842294003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين الرمادي ثانويةاالنباراحيائيهللا عطا فليح سالم صبري124559191841001036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات العمارة اعداديةميساناحيائيحسين عارف محمد فاطمه124560281842059094

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةاحيائيحسين ناصر محمد حسين124561161841067009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيعتوير كشكول قاسم ايهاب124562161841030007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةاحيائيجاسم سالم قاسم امنة124563161842253001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيحسن كبيح المحسن عبد رضا124564161841357020
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةاحيائيمخور سلطان هاشم افنان124565161842173003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيالسيد عبد زايد جعفر علي124566161841069048

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيجبر هللا عبد حسين الفقار ذو124567161841084043

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيجابر محمد حسن زهراء124568161842383039

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيشنان الواحد عبد سمير ابتهال124569161842184002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيعواد خواف احمد وفاء124570161842210074

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المقدام إعداديةالثانية الرصافةاحيائيهللا عبد علي عبد حامد حسين124571141841017031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيمران كريم خلف زينب124572161842208031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيخليل ابراهيم صباح افوان124573161842383005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيكاظم الخالق عبد حيدر كرار124574161841139054

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيشهيب حزام عباس زهور124575161842210030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةاحيائيداخل حبيب كاطع الهدى نور124576161842204039

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةاحيائيلفتة عبادي اياد محمد124577161841049027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيكريم العباس عبد عامر ايمن124578221841306032

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيعبدالهادي كامل عالء ضحى124579161842293029

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات غزة اعداديةالبصرةاحيائيالرحمن عبد الحسن عبد ماجد هدى124580161742208029

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيحمود الخالق عبد عادل فاطمة124581161842225040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةاحيائيعلي حسين ناصر عباس124582161841001043

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيياسين يونس حسن بتول124583161842183019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيمارد دور سرحان سجى124584161842152126

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةاحيائيرشم عاصي نايف محمد124585161841022037

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيغطش ميس علي البنين ام124586161742240012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائيضاحي ياسر غني رواء124587161842148006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين األهلية خلدون ابن ثانويةالبصرةاحيائيلفته عريبي محمد علي124588161841093002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةاحيائيسعيد حسن مالك مريم124589161742264019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيضيدان عطية فؤاد شهد124590161742268014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيعذيب حسن جبار حيدر124591161841352038

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيغضبان عباس عقيل زينب124592161842233013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيمحمد عبدالمهدي عبدالكريم بان124593161842165064

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةاحيائينعمه حسن صالح نورس124594161842300032

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيخليل الوهاب عبد معن ايالف124595161842209012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةالبصرةاحيائيخلف فاضل علي تبارك124596161842293011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمعتوق درويش شاكر فاطمه124597161842218059

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةاحيائيحسين جعفر محمد الرضا عبد علي124598161841015017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةاحيائيعلي حسين هادي زهراء124599161842285004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيصيهود الزهرة عبد محمد جاسم124600161841036009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيخليف زويد محمد زياد124601161841355020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالواحد عبد جاسب كاظم حسن124602161841352026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائييعكوب رزاق هاني بنين124603161742210022

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان جابر تحسين حامد124604161841075050

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين االهلية ادم ثانويةالبصرةاحيائيغريب الوهاب عبد نعمه نور124605161841038026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةاحيائييونس حسن قاسم مروة124606161842148010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيالزم حمد علي حسن124607161841069010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةاحيائيجنعان نعمة نبيل االء124608161742246003
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيجوال بكال جبار نجاة124609161842380036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةاحيائيمحمد سعدون فالح كرار124610161841014018

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةاحيائيمحمد طاهر محمد زيد124611161841355021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةاحيائيسويد حنون ناصر اسراء124612161742240004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيحميد عبد تحسين احمد124613161841076003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيجاسم رجب عصام ياسمين124614161742218058

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية شعبان 15 اعداديةالثانية الرصافةاحيائيجواد محمد ماجد مصطفى124615141841203097

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةاحيائيبدر حسن هالل أحمد124616161841002009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىاحيائيعلوان هاشم رياض حوراء124617291742057076

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيجراد مزهر علي يزن124618161841357066

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن مالح احمد فاطمة124619161742181015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيبديوي عبود الواحد عبد مصطفى124620161841060134

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيحمود لفتة عبود طالب124621161841069035

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميساناحيائيمسلم دهيم حسين باقر124622281741021004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين العزة اعداديةواسطاحيائيكايم عبود عدنان مسلم124623261741007124

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةاحيائيمطرود هديب راضي احمد124624161841069003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيحسين علي سعد وصال124625221742135144

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةاحيائيحيدر الكريم عبد سعيد زهراء124626161742225023

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعبود عباس خضير سامر124627161741075065

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةاحيائيعلي عبد غيالن علي حسن124628161841357014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةالبصرةاحيائيالرضا عبد ذويب غانم حوراء124629161842274003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين االهلية الخليج ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد علي عبد رحيم احمد124630161741109001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0المختلطة الترابة ثانويةالبصرةاحيائيدهيك الكاظم عبد مؤيد ايمان124631161842316001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةالبصرةاحيائيمحمد جاسم عارف زينب124632161842196012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةاحيائيصفوك فهد علي ساره124633161842259019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةاحيائيحبيب سبتي عباس الهدى نور124634161842268021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيحاجم منذر مضر تبارك124635161842209017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيمحسن حميد فهد اية124636161842383010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةاحيائيجباره رمضان االمير عبد محمد124637161841020025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةاحيائيكباشي شاكر محمود احمد124638161841047003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيكريدي داود حميد فاطمه124639161842380027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيالكريم عبد طالب ماجد احمد124640161841352013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةاحيائيحمادي شاهين عدنان احمد124641161741016003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةاحيائيثجيل عودة هادي امينه124642161842209011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات البيان اعداديةالبصرةاحيائيبدر سلطان جميل نور124643161742223025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات الزهراء اعداديةبابلاحيائيحنتوش كاظم قاسم حوراء124644231742109061

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمنصور الصمد عبد هللا عبد علي124645161851075094

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة555.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيحمد عباس محسن عماد124646161851034094

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة552.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيحسين مهدي محمد مصطفى124647161851352230

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة545.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيجابر ناظم خالد حسن124648221851021019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقييوسف يعقوب هاشم احمد124649161851051004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة538.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد وهب سماح علي نور124650161851358109

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة521.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم جوين مجيد مريم124651161852226113

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيكحيط جواد فالح زينب124652161852202020
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حمزه كريم زهراء124653161852148007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنين االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حسين كاظم منتظر124654161851393023

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة515.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحبيب احمد محمود احمد124655161851084018

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة515.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيخلف زكي حافظ محمد124656161851108031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة513.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم جزيل احمد اسراء124657161852145001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة513.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين ناصر علي124658161851060119

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيالجليل عبد االمير عبد ثامر احمد124659161851075004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح حسن احمد124660161851083005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة511.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيتقي فتاح محمود فاطمة124661161852176094

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة510.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل كاطع رحيم مصطفى124662161851034122

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة510.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيكطان حسن حمود حسن124663161851012009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة507.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيصوالغ جبار ليث احمد124664161851353018

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة504.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جواد جعفر سيف124665161851013031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة504.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيحسين جاسم اسماعيل بتول124666161852268007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة501.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حسين الحسن عبد سجاد124667161751084098

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة498.0للبنين الحسين اعداديةواسطتطبيقيجبير عبد بردي عمار124668261851028053

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة498.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد زبون علي نهى124669161852152069

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز رحمه ناجي حسين124670161851085034

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيفنجان كاظم إبراهيم كاظم124671161851112047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد الوهاب عبد مرتضى زهراء124672161852234017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم خنزر الجليل عبد علي124673161851018030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمناتي حامد ماجد محمد124674161851063068

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقينغيمش حسن مالح علي124675161851001123

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي صالح شاكر فاطمة124676161852253028

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيقاسم جاسم محمد الهدى نور124677161852245051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعوده جبار مسلم الحمزه124678161851140017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيجهاد نوري صباح الهدى نور124679281852054024

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة494.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيمندي النبي عبد ناصر كرار124680161851360022

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد جابر سعيد محمد124681161851060146

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيحمود هالل داود عذراء124682161852277015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيمرتضى حمود صبيح وفاء124683161852243078

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة490.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقياحمد الكريم عبد عباس محمد124684161851084227

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيياسين كاظم مصطفى سوزان124685161852202031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالحسن عبد غالي حامد منار124686161852169108

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيحامد عبدالنبي عصام ايات124687161852381021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين االهلية النموذجية الثقلين ثانويةالبصرةتطبيقيلفتة عجيل رياض محمود124688161851120009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيالزم قاسم الكريم عبد احمد124689161851015002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيغضبان عزيز زكي حمزة124690161851085038

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيالسادة عبد كنش عذب حيدر124691161851052013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيصنكور صالح رزاق صدام124692221851045028

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي رمضان محمد بهى124693161852145006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم هللا عبد جواد فاطمة124694161852184078

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين االهلية االختيار ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم مهدي الحسين عبد يوسف124695161851391007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيشندي راشد كاظم جواد124696161851076007
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين الدين عماد علي124697161851140067

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد الحسين عبد عدنان هللا عبد124698161851047077

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيخلف ناصر بدر عثمان124699161851001100

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيحميدي احمد جواد احمد124700161851001008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد سعيد محمد مثنى علي124701161851075097

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةالبصرةتطبيقيحنون احمد هشام دعاء124702161852185001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيعلي هللا عبد يوسف حسين124703161851050048

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى هللا عبد عدي ضحى124704161852218063

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيجاهوش صبار سرداح زينب124705161852176057

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0المختلطة الينابيع ثانويةالبصرةتطبيقيعريبي عبدالرضا لفته ايوب124706161851302004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد دريول علي حسن124707161851084045

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدالرضا مكطوف عبدالكاظم ضحى124708161852383056

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةتطبيقيياسين الكاظم عبد جواد نيبين124709161852264009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة484.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيدحوح وحيد ابراهيم علي124710161851364142

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةتطبيقيلطيف حميد حسام سيف124711161851311030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيخلف يونس عاطف فهد124712161851034097

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل سمير محمد اسماء124713161852228005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد مطير نجم اماني124714161852168001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد الجليل عبد توفيق الزهراء نور124715161852167034

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيالقادر عبد الستار عبد محمود منيب124716161851081021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعبود علي عبد عماد امنه124717161852189003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيسالم لعيبي سالم مرتضى124718161851010081

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيبندر طالب قاسم عالء124719161851110031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة479.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيجابر عيسى هاشم مريم124720161852167029

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيسبتي فرج محمد علي124721161851063046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس هادي عادل محمد124722161851060151

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين االهلية االجتهاد ثانويةالبصرةتطبيقيطاهر سالم ياسين ميالد124723161851347026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة478.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيوحيد عبد كريم حسن124724161851036024

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيخميس يازع علي حسين124725161851371075

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجابر الرضا عبد الواحد عبد حسين124726161851075040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيجبار هميلي محمد منتظر124727161851012075

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيغافل جفات الفضل عبد مسلم124728161851029027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحزيم حسن كاظم حسنين124729161851019031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيتطبيقيعباس مزهر عمار تقي124730221851091015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد المجيد عبد حسن كاظم124731161851001134

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيياسر لفته علي كرار124732161851300051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيضمد عبيد حبيب زهراء124733161852174009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيشمالن فلس طالب ماجد124734161851061046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيشرهان طاهر كاظم محمد124735161851135071

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيخالد محمود طارق العزيز عبد124736161751001122

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيصدام عارف محمد حسين124737161851094026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيخليف جابر عباس خضير124738161851139039

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد عزيز اسعد حنين124739161752213006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيحسن داخل طالب محمد124740161851033104
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيمطرود بدر سالم بنين124741161852238010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقينجيب شاكر احمد تقي محمد124742161851053095

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيالحي عبد حمود محمد مروة124743161852146010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيساهي عباس محسن عبدهللا124744161851300037

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيموسى داخل صالح مهدي124745161851030130

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيغالي حسن هادي علي124746161851039103

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين االهلية المدائن وشق ثانويةالبصرةتطبيقيناصر خيون مشتاق هللا عبد124747161851349001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيلفته فيصل رزاق حسين124748161851001049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم ظاهر جاسم وفاء124749161852192035

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيخلف مهدي مهند هبه124750161852213026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي هاشم هللا خير جعفر124751161851371043

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيشيشخان عبيد منشد والء124752161751020088

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةالبصرةتطبيقييوسف سامي يوسف الرحمن عبد124753161851119020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0المختلطة الفقار ذو ثانويةالبصرةتطبيقيجوده عوده عيسى محمد124754161851320015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيالسيد عبد جبار احمد كرار124755161851046053

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيكعيد علي مؤيد مصطفى124756161851028055

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم االمير عبد سعد علي124757161851074052

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان سالم كاظم اسعد124758161751022019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعبود ياسين فؤاد أياد124759161851085016

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم مردان كاظم شهد124760161852207032

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيرسن النبي عبد الحسين عبد كرار124761161851004051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيقاسم شاكر خالد حسن124762161851074016

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين االهلية الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيمزيعل مجبل يحيى مؤمل124763161851109013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيحافظ محيسن قاسم اكرم124764161851015004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعباس عاشور محمد علياء124765161852301017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد خلف هللا عبد علي124766161851046047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيلفته جفال سعد غدير124767161852184073

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر مجيد الرزاق عبد مجتبى124768161751006069

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمدهلي قاسم سعدون االكبر علي124769281851009040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيحنوش االله عبد فيصل بنين124770161852184023

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد سبتي مرتضى زهراء124771161852184046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد صبيح باسم حسن124772161851371049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيحسين قاسم محسن تبارك124773161852242009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيزباري ابراهيم توفيق سجى124774161852280033

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد حميد رشيد حسن124775161851083021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيشبيب حافظ حمدي حبايب124776161852277006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل احمد محمد ساره124777161852219027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات االهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحسن خريبط عباس دالل124778161852197008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقياسكندر جدوع مسلم يوسف124779161851084299

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين االهلية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيبندر عيسى بندر العابدين زين124780161851035009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان رسن حسن علي124781161851014047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل متي هللا جار محسن124782161851044044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى جاسم مهند حنان124783161852280015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم كامل علي ليث124784161851075114
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيجباره ديوان جواد شهد124785161852243050

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيعالوي جميل ماجد علي124786161851016055

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيشفيق قاسم حسن محمد124787161851053097

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةتطبيقيعوج شفلوت كريم زهراء124788161852174013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين االهلية العلوم نهر ثانويةالبصرةتطبيقيثامر جبار قاسم حسين124789161851390004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيصالح حسن كاظم مرتضى124790161851364250

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعبود حميد رياض جمانه124791161852207010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيفيحان مجيد صباح كرار124792161851017046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيفرحان عبد سامي محمد124793161851051062

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةتطبيقيالرحمن عبد الرزاق عبد الرحمن عبد هدى124794161852194021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين االهلية النموذجية الفارابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمود حسن جواد حسين124795161851110013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حسين رسول رانية124796161852204011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيكريم جمعة صالح علي124797161851002175

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيالجليل عبد الواحد عبد حسن حمزه124798161851001065

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةتطبيقيعباس الحسين عبد احمد كرار124799161851031041

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم اعداديةالبصرةتطبيقيمركب جاسم منذر محمد124800161851124008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل مهدي الدين نور124801161852236014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيعبود طالب طه فاطمه124802161852230019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيطه يوسف هيثم زينب124803161852209025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةتطبيقيماضي جادر حسين صباح124804161851089042

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقينعمة كاظم جواد زينب124805161852202016

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل ورواش اسعد حنين124806161852268011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم الصاحب عبد المطلب عبد دعاء124807161852176026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب جواد محمد وضاح حسن124808161851058020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد محمد جاسم حوراء124809161852240020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيجبار الزهرة عبد علي الحسن ابو124810161851060003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فالح صالح زهير124811161851357121

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيحسون جفات حسين علي124812161851062044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيرومي شهل الحسن عبد يوسف124813161851047171

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيداغر الحسين عبد عباس كاظم124814161851083080

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقينعمه حلو هيثم حسن124815161851060033

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحمد كاظم جواد احمد124816161851049007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيسالم خلف لفته ايمان124817161852153007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبود سلمان حسين124818161851012014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيسنيد عطشان جاسم محمد124819161851034107

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيعلك مزعل كاظم علي124820161851084186

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيخليل الجليل عبد محمد رهاف124821161852187011

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيالنبي عبد حسن سالم حسن124822161851094015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيخزعل جابر مضر علي124823161851060117

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةتطبيقيبهير خزعل علي زينب124824161852168014

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيموزر محسن علي حسين124825161851083037

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيحاجم فريد وحيد علي124826161851081013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات االرتقاء ثانويةالبصرةتطبيقيحسين محمد كريم فاطمه124827161852248010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد كاظم عقيل منار124828161852294014
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيناصر الوهاب عبد الزهرة عبد حسن124829161851358017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد وحيد عادل حوراء124830161852360004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقياسماعيل احمد محمد حسين124831161851046025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيداود طالب محمود شيماء124832161852219031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيخلف عراك الكريم عبد نبأ124833161852215025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيمطروح لطيف محمد العابدين زين124834161851139045

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن خلف فؤاد حسن124835161851085028

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقييوسف ايوب رعد عباس124836161851043066

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيغانم سفر طالب هدى124837161852242047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيخيطان نبات كريم مريم124838161852242039

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجواد كاظم ناظم حسين124839161851002088

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين الروان ثانويةالبصرةتطبيقيناصر خليل وديع علي124840161851023025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيطالب محمد يحيى عباس124841161851001090

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةتطبيقيخفي كاظم حميد محمد124842161851067043

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم الجبار عبد الرزاق عبد هيثم124843161851355315

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةتطبيقيصالح المهدي عبد الرضا عبد مريم124844161852255009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيعبود سلمان داود بتول124845161852268008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيجبارة حيال الواحد عبد ظاهر124846161851047069

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيقدوري جابر قاسم محمد124847161851121044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحسن محمد الرزاق عبد حسن محمد الحسن124848161851140016

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيسعيد كاظم حسين سالم124849161851364102

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيفالح نعمة أسعد بنين124850161852215006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةالبصرةتطبيقيحيدر سبت يونس نسرين124851161852360010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعودة جباره قاسم احمد124852161851075012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيساجت ثقاب عبد سعيد124853161851355125

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيالعباس عبد حسين حبيب رقيه124854161852309026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيصايل ابراهيم وليد علي124855161851060120

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسون محمد هاشم فاطمه124856161852218081

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيحمادي سعد احسان عباس124857161851350015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيكريم مهدي صالح مجتبى124858161851084206

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن غيالن عناد غازي124859161851074061

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم احمد حميدة124860161852167009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد زبون قاسم مصطفى124861161851010085

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيعمارة كحيوش صباح اسماء124862161852176004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.2للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبداالمام عبدالوهاب هادي تبارك124863161852165012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيلفته دحام ابراهيم علي124864161851084153

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي عبد رمضان فاضل زينب124865161852243041

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد سامي ماجد نور124866161852171036

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم خليل اثير هبه124867161852235031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيجنت الكاظم عبد محسن علي124868161851355217

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيخميس ناصر مريح نرجس124869161852240063

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيجعفر نظيم سامي مرتضى124870161851001173

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيعلي سلمان حيدر فاطمه124871161852226083

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيعداي سالم الرحمن عبد عباس124872161841030026
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والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيحسين طالب هللا عبد سجاد124873161841043010

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةاحيائيحمد محمد سالم احمد124874161841352008

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيعبيد حسين قاسم محمد124875231841252141

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةاحيائيفالح عبود الحسن عبد امنة124876161842202012

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةاحيائيمحسن الحسن عبد عادل حسنين124877161841061008

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين االهلية الهدى علم ثانويةالبصرةاحيائيجاسم ابراهيم سعيد مصطفى124878161841127017

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةاحيائيمحمد جاسم سمير سجاد124879161841019013

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيحنون سلمان علي حسين124880221841011010

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيابراهيم حسين احمد محمد124881221841310108

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةاحيائيحاتم حميد محسن علي124882161841027024

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةاحيائيخضير محمد احمد عطاء124883161842213019

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيخويط حمود شاكر حسن124884221841310034

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةاحيائيجبارة عبد حبيب نجالء124885161742177010

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةاحيائيعوده الزهره عبد خلف قصي124886161841033028

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيثامر قاسم جعفر بركات124887161852154005

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيعلك الواحد عبد نجاح زهراء124888161852153024

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيالصاحب عبد جاسب محمد حمد124889161851004027

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيخضير طالب سجاد مصطفى124890161851363192

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيمهلهل حسين وليد غفران124891161852299015

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةتطبيقيعناد فرج صباح بنين124892161852255002

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين الرميلة ثانويةالبصرةتطبيقيمحيسن عبد جمعة حيدر124893161851040004

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيشناوه ابراهيم عباس زينب124894221852190055

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب الصمد عبد غازي الصمد عبد124895161851019081

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيحمد قاسم حمود شيرين124896161852204023

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات البينة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا مزهر رسول حياة124897161852291011

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي شعالن برزان مصطفى124898161851030121

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيراضي محمد جاسم اشجان124899161852228006

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان احمد قيس سجاد124900161851050065

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات االهلية ادم ثانويةالبصرةتطبيقيحمود خميس حيدر بتول124901161852332006

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيبالل حبيب خيري اساور124902161852150003

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيزركي جاسم طاهر االء124903161852167002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة645.0للبنين الحلة اعداديةبابلاحيائيوحيد عماد احمد عماد124904231841020196

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.6للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائياحمد انور محمد جعفر124905111841045004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة633.0للمتميزات البتول ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيمهدي كريم حسين ايه124906151842057005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة595.0للبنات المصطفى الحبيب ثانويةقار ذياحيائيصبيح محيل عيدان سعاد124907221842386017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة563.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيرحيم محمد جاسم زهراء124908141842114014

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةديالىاحيائيمصطاف كامل مصطاف طه124909211841014038

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة514.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمجلي كاين ياسر عمار124910291841005080

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيالرزاق عبد رياض عصام رياض124911281841030006

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيلفته سبهان الزهره عبد محمد124912281841151186

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيسريجيل ضويع اسماعيل عباس124913281841151101

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين الصواري ذات ثانويةميساناحيائيذجر زبين احمد حسن124914281841033002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيسلطان حنون صالح احمد124915281841016005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجبر خلف كريم احمد124916281841151012
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العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0الخارجياتميساناحيائيكريم الزم الصمد عبد مالك124917281842401013

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين االهلية براثا ثانويةالنجفاحيائيمهدي صالح الحسين عبد مصطفى124918251841205213

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعبد مهدي صالح احمد124919221841307004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين الثورة اعداديةميساناحيائيبدوي والي فاضل محمد124920281841001102

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيمحمد جمعه محمد ابراهيم124921281841012001

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين صالح قلعة ثانويةميساناحيائيعبد خالد حيدر علي124922281841014014

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيجاسم زياره كريم مصطفى124923281841151208

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيناصر كاظم جواد فاطمة124924281842083028

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيمحمد كاظم جاسم مسلم124925281841039029

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيكاظم جبار ستار اسراء124926281842190004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيمسلم محمود شاكر اية124927281842064002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذياحيائيمحسن مجيد علي هدى124928221842109078

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميساناحيائيعلوان كرملي حميد كرار124929281841039019

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين العمارة اعداديةميساناحيائيعلي صدام علي سجاد124930281841006064

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيحسن جاسم عماد العابدين زين124931161841006018

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين األهلية العلوم صدى ثانويةميساناحيائيمحمد هادي صالح علي124932281741025011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمحمود فيصل غازي الحسين124933281841151021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيجبر حسون فالح تبارك124934281842069009

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيمالح خلف وصفي حسين124935281841151063

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين دجلة ثانويةميساناحيائيسيد جاسب كاظم علي الحسن ابو124936281841012002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيخضير مهجر عاشور جاسم124937161841112005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذياحيائيشياع خضير طالب مروان124938221841078021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحسون رويس جبار علي124939281841151115

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميساناحيائيبديوي ناهي كريم علي124940281741044018

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيجويد مطر تحسين خيزران124941281842190029

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيركي زغير فاضل زينب124942281842083019

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0الخارجيونميساناحيائيحسن جاري خالد مصطفى124943281841400023

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات االهلية الحكمة ثانويةميساناحيائيصالح ناجي الرزاق عبد ساره124944281842076004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميساناحيائيراضي الحسين عبد محمد فواطم124945281842190078

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحمادي حطاب تحسين علي124946281841151114

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيمسافر جبار سعد زهراء124947281842081022

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات الغفران ثانويةميساناحيائيحسن مسعد جليل الهدى نور124948281842069055

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيعبد نعمه الكريم عبد منتظر124949281841151213

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذياحيائيحمدان سلوكي جبار احمد124950221841054002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيدخيله جبر منخي عايده124951221742162080

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيالرضا عبد عبيد كريم محمد124952281851022068

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيراضي زهراو زامل احمد124953281851017006

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيحسين طه محمد حسين124954281851009021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقينعمه علي تحسين مرتضى124955281851006139

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيموزان محمد مزهر صبا124956281852058017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيمتيعب ارحيمه فرحان ضياء124957281851018035

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة475.0للبنات الغفران ثانويةميسانتطبيقيوريثة نعيم حامد حنين124958281852069012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيجعفر كاظم الحسن عبد علي124959281851151367

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيناموس حمدان فرج اخالص124960281852068002
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العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنات كربالء بطلة ثانويةميسانتطبيقيجيتان معله صالح زهراء124961281852052021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيمحيسن شرهان ناجي مصطفى124962281851009091

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيغالم جابر ستار فاطمة124963281852051067

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيفرهود هللا عبد مطر تحسين124964161751309009

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيجويت جاسم رحيم هبه124965281852077104

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيمحمد مهدي علي نسرين124966281852066015

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعباس كريم دعير سجاد124967281851151235

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيعويز عيدان سالم سجى124968281852190026

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيحسن عبود يحيى فاطمة124969281852055058

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيموسى علي عبد كاظم هيثم124970281851018093

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين النقدي جعفر اعداديةميسانتطبيقيمضخير فندي عطية حيدر124971281751044045

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيطالب رشك حسن مقتدى124972281851022083

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد محسن راضي زينب124973281852068030

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيشيهاني سفيح خريبط هدى124974281852090050

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقيناهي فوزان هللا عبد فاطمه124975281852078036

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين المصطفى اعداديةواسطتطبيقيازغير داخل هاشم علي124976261851019040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيمونس صيهود حسام منى124977281852058026

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعبود حميد احمد ندى124978161852227051

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيخريبط عدنان جهاد ضياء124979161851301038

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيسهر حميد الرضا عبد ايات124980281852062004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0المختلطة النصر ثانويةميسانتطبيقيحسين بهير جبار زينب124981281852104004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين  الفجر اعداديةقار ذيتطبيقيبشير بردان فائق سجاد124982221851031024

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذيتطبيقيجبر طاهر الرحيم عبد هاجر124983221852166011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةتطبيقيمصبح جليل احمد عباس124984161851024027

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم العباس عبد عبود عباس124985161851129010

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيالكريم عبد سعدون جعفر حسن124986281851001023

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيصخي سند الزهرة عبد حنان124987281852081012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيسيد بدر جعفر الصادق محمد124988281851032029

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيطعمه حويس كاظم دعاء124989281852054009

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيشنشول عصمان يسر دعاء124990281852050022

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسين سعدون جاسم علي124991281851151334

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةتطبيقيتعبان غضبان عبد نجود124992161852252023

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين االهلية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن محمد علي حسين124993161851116003

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانتطبيقييونس صويلح صبيح علي124994281851011082

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيموسى حمدان الحسين عبد انوار124995281852050004

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم حمد حيدر كرار124996161851090040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0الخارجيونالبصرةتطبيقيخليل جواد الرسول عبد محمد124997161851400065

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيبدن خماس ماجد كرار124998281851002064

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةبابلتطبيقيضمد سعدون احمد زينب124999231852141008

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمامور ضايف رائد علي125000161851022069

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيهزاع مدلل نعيم عالء125001161851128038

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقينعمه علي امين صادق125002161851033045

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل طعمة محمد رسول125003161851301030

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات المرفأ اعداديةالبصرةتطبيقيخضير احمد محمد مريم125004161852213020
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العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيسبيع ثويني جودة فاضل125005161851365130

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيسوادي زايد مظاهر مهدي125006281851017085

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيوادي خيون عارف احمد125007161851094002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانتطبيقيطاهر سالم عطية احمد125008281851021002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيحسن لصيلص عوده عماد125009161851053083

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيجريدي جبار عمار علي125010161851090035

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذيتطبيقيسلمان داود اركان صابرين125011221752394005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين االندلس اعداديةميسانتطبيقيكاظم فاخر محمود محمد125012281851009083

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيخلف مشعل فاضل عباس125013281851151304

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيخليل غليم خماس زهراء125014281852083012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين عالوي عمار تبارك125015161852171005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيناصر ديوان ناصر حسن125016161851363047

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات خولة ثانويةميسانتطبيقيعبود علي عبد احمد سارة125017281852083015

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيبدن جبار حسن احمد125018281851151021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين االرشاد اعداديةميسانتطبيقيعلواش سريح كريم حسين125019281851101011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين فليح عدنان زهراء125020221852202012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيايديم كريم فليح آيات125021281852055002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةتطبيقيناصر علوان علي حسين125022161851112018

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيحسين موسى عادل هاجر125023281852190046

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيكطين عبد خالد كرار125024281851016102

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيبحر ارحيم مازن عمر125025281751001091

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيعبد زوري حسين علي125026271751007064

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمكي عودة سعد احمد125027161851022009

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيمشلوش راضي باسم هيام125028281852068064

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيكاظم زهر خلف مصطفى125029281851151562

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب سعيد وليد مصعب125030161851043141

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيحمود مزهر جمال المنتظر125031161851058010

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةواسطتطبيقيسرحان نيرمان الكريم عبد مصدق125032261851027073

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه مزهر علي كرار125033161851051054

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيالزم جبار مزهر مؤمل125034281851017056

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيمزيد صدام عدي محمد125035161851022099

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيناصر كاظم جواد بنين125036281852058009

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيطعمه جمعه داود سجاد125037161851053053

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمقطوف شنين حسن محمد125038161851083091

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم كاظم عقيل محمد125039161851015072

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيجبار السادة عبد عقيل مسلم125040161851140112

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيسالم مجيد محمود ليلى125041161852234037

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيشري خضير علي منال125042161852218089

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0الخارجيونالبصرةتطبيقيخليل جواد الرسول عبد احمد125043161851400005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنات سيناء ثانويةميسانتطبيقيكريم كاطع فيصل ساره125044281852064005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين الكبير المجر اعداديةميسانتطبيقيغضبان محسن هللا عبد منتظر125045281851008137

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيحافظ نمر مجيد عباس125046161851010043

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقياحمد عبد الساده عبد كريم حيدر125047161851140040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانتطبيقيمسلم موسى حسين موسى125048281851022088
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العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيالقادر عبد سالم سامي محمد125049161851036112

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم حيدر زيد اسراء125050161852169005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيرحيم مطر عالء الهدى نور125051161852383084

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيبردو خضير سعدي حسين125052161851126007

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةتطبيقيسماري دشر سالم فهد125053161851062060

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعيال حسن صالح علي125054161851083074

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيابراهيم محمد خالد شذى125055161852190013

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير العالي عبد الحسين عبد فضل125056161851027040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيهللا عبد خالد عقيل احمد125057281851151040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانتطبيقيعلي الرضا عبد فالح كميل125058281851016105

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيناسي محيل ميثم محمد125059161851355287

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجريد محمد النبي عبد كميل125060161851358082

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيخضير بناي غانم عقيل125061161851300040

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيوادي شناوه هاشم مصطفى125062221851096072

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الحسين عبد عدنان علي125063161851358060

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات  النموذجية الهاشمي ثانويةميسانتطبيقيابراهيم الكريم عبد ابراهيم الزهراء فاطمة125064281852085001

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيغريب خضير الواحد عبد عذراء125065161852268021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحسين شريف امين مهدي125066161751301060

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن حسن فالح احمد125067161851043010

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات صالح قلعة ثانويةميسانتطبيقيمحمد كاطع مهدي دعاء125068281852066002

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين ماجد نور125069161852215029

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيناصر عزيز قاسم محمد125070161851358092

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيحاجم صباح الكريم عبد حياة125071161852219013

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0المختلطة الفقار ذو ثانويةالبصرةتطبيقيالرضا عبد القاسم عبد يوسف محمد125072161851320016

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةتطبيقيمطر رحمان اسماعيل عباس125073161851033050

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيعوده جميل قاسم محمد125074161851001166

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيسعيد كنعان مؤيد احمد125075161851001017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيده احمد ستار هبه125076161852243073

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيصالح يحيى جواد الحسن ابو125077161851052003

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيتطبيقيحنيحن حسن أحمد سجاد125078221851049012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيعالوي مسلم حمدان مرتضى125079161851363187

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد يوسف بدر محمد125080161851085109

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين الدير ثانويةالبصرةتطبيقيكباشي غضبان عامر الهادي علي125081161851025018

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية النفيس ابن ثانويةالبصرةتطبيقيوادي جاسب سامي مؤمل125082161851345015

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةتطبيقيمرسول كاظم حسين حيدر125083161851030050

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيخلف هللا عبد عادل مصطفى125084161851060185

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقينزال هاشم الكريم عبد زهراء125085161852242017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات االهلية (ع)الباقر محمد االمام ثانويةالبصرةتطبيقيهادي مهدي صالح نبأ125086161852264007

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد شريف محمد نزار علي125087161851007079

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيحسين محمد عيسى ياسين125088161851039156

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم فاضل امجد رسل125089161852173017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقييوسف عيسى عباس محمد125090281851002073

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات المشكاة ثانويةميسانتطبيقيحسن مطر علي فاطمة125091281852081035

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةتطبيقيلعيبي جلوب وصفي أنور125092161751012001

2889 من 2843 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيخشين حسين زهراو ماهر125093281851018065

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيزهيبان حميد حسين محمد125094161851051059

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن معيدي فيصل زهراء125095161852150013

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيطه صادق علي رحال125096161852381037

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيأحمد عبود الحسين عبد زينب125097161852233016

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية المدينة ثانويةالبصرةتطبيقيكحوني معتوك كمال سؤدد125098161851363079

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيراضي محمد ماجد زينب125099161852294011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيياسين شاوي هللا عبد نبأ125100161852202052

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةتطبيقيعاتي صالح الباقي عبد مرتضى125101161851353130

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين الطف صدى ثانويةميسانتطبيقيمحيسن عبود محمد حسين125102281851042017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيحامي نعيمه النبي عبد زينب125103281852080013

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيطخاخ الرضا عبد فاضل زهراء125104161852176046

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيعلي كاظم جواد انفال125105161852153005

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية الكافي ثانويةالبصرةتطبيقيحسين قاسم فيصل بيادر125106161752279001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة665.5للمتميزين الكرار ثانويةقار ذياحيائيصالح حسين لطيف محمد125107221841080038

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة634.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخاحيائيالكريم عبد حميد علي باقر125108121841025017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة592.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيحسن طالب علي احمد125109221841093010

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة592.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيسالم عباس العابدين زين اوس125110221841035019

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة540.0للبنين االهلية بانيقيا ثانويةالنجفاحيائيجاسم الرحيم عبد عقيل االمين منتظر125111251841031853

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة526.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذياحيائيجبر رزاق عماد زهراء125112221842102023

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة508.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةقار ذياحيائيجايد صاحب جعفر نور125113221842139155

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة491.0للبنات سكينة اعداديةقار ذياحيائييهل جياد صالح بسعاد125114221842116009

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذياحيائيصالل شاكر محمود محمد125115221841096067

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيموسى مجدي علي زينب125116221842154076

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيصالح جالب الحسين عبد زينب125117221842156093

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدالرحمن راشد يعقوب اطياف125118221842209015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد نوري ظافر فاطمة125119221842169040

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيحسن عوده الحسين عبد عاصم125120221841036099

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيولي محمود مصعب سجى125121221842125123

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيجانه ابراهيم لطيف حنان125122221842323037

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائينزال غالب كاظم براق125123221842119004

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيسلطان يوسف حميد زهراء125124221842190083

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمحمد حبيب جعفر اديان125125221842155001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعباس جواد محمود تقوى125126221842153052

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذياحيائيمهوس كاظم ريحان زهراء125127221842141074

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيتويلي عجيمي غزيل حسين125128221841306063

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعمران جبار محمود زهراء125129221842190099

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الهاشمية اعداديةبابلاحيائيعبيس عيسى محمد الجوادين125130231841019011

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد ريسان جميل ابرار125131221842323002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذياحيائيلفته حسن هللا عبد زهراء125132221842103061

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذياحيائيالكريم عبد صبار يحيى حيدر125133221841001067

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيثجيل دلي حيدر كرار125134221841019122

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذياحيائيراضي شهد طالب نور125135221842392011

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيالرزاق عبد الوهاب عبد مؤيد نجاة125136221842390013
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الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيعافص دهيم الزهرة عبد جعفر125137221841060003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذياحيائينجم مطشر حيدر سجاد125138221741018019

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيمطرود طاهر سليم سما125139221842113139

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات األهلية المعارج ثانويةقار ذياحيائيمشعل جبر محمد فاطمه125140221842175142

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيخزعل علي حسن محمد مرتضى125141221841058063

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيناصر ماجد رحيم علي125142221841013061

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيجبر برغش على فاطمه125143221842190141

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيفجر محيل الحسن عبد دعاء125144221842162039

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيعبد عوده احمد هيلين125145221842190189

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيكريم نعيم عدنان غصون125146221742156095

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذياحيائيشنون جوده نمر الهام125147221742243002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيحنيفش بديوي مفرح فاطمة125148221842152017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذياحيائيصالح حريم غني مهند125149221841035195

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائينعمه زغير محمد رسل125150221842134017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيحسن خلف قاسم بركات125151221842413010

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيحبيب حسين االمير عبد محمد125152221841068029

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعلي حسين فاضل يقين125153221842209186

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيصادق ذياب هيثم فاتن125154221842152016

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيمحسن ثجيل عدنان سجى125155221842119016

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائياشغيد ابخيش كريم البنين أم125156221842125002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين السالم اعداديةقار ذياحيائيكريم مخيلف زامل علي125157221841013062

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمنخي حسين حازم اديان125158221842323004

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيكاظم جبار ضياء احمد125159221741002006

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيعصري محسن الكاظم عبد حيدر125160221841310046

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذياحيائيزاجي عزيز عباس ساره125161221842107028

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيعطيه خليل احمد زينب125162221842125095

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيجلود متعب حسين فاطمة125163221842155072

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيشبل حصيل شياع وائل125164221841011057

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيجاسم صالح عدنان اسراء125165221842162003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الوالية ثانويةقار ذياحيائيفرحان عطشان اركان زهراء125166221742190043

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات بردى اعداديةقار ذياحيائيموسى ذياب نجاح صابرين125167221842163041

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيمدلول هاشم شهيد الهدى نور125168221742134048

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيعسكر النبي عبد حسين حيدر125169221841014006

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين غرناطة اعداديةقار ذياحيائيعواد علوان حنون احمد125170221841017002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيحسن علي جبار وليد125171221841028085

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةقار ذياحيائيكريم ذياب فيصل حسين125172221841077026

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية االهلية الصفا در ثانويةقار ذياحيائيحمد جالب احمد حسين125173221841315004

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائينعمة جبار احمد اية125174221842155008

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائينجم عزران خالد رغد125175221842155032

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمخيلف لوشي علوان حنين125176221842311015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيحسين عجمي الغفار عبد محمد125177221841002220

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية العلوم ثانويةقار ذياحيائيعيدان حسن فالح زهراء125178221842119012

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0اللبنات النرجس ثانويةقار ذياحيائيموشنه ناجي الحسن عبد دعاء125179221842182011

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيفزاع خلف خالد عقيل125180221741022063
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الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذياحيائيراهي الجليل عبد الكاظم عبد جواد125181221841306040

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الشيماء اعداديةقار ذياحيائيبرغش نزال سعدي سكينة125182221842110022

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذياحيائيزباله عباس رياض اسامه125183221841036015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين االطهار اعداديةقار ذياحيائيعباس لطيف عبيد امين125184221841034001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيخليفه عزيز زامل ايات125185221842140003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذياحيائيمهاوش سعود حليم علي125186221841068023

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيخشان محمد جاسم الهدى نور125187221842153293

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذياحيائيجبر كريم حميد مصطفى125188221841081034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذياحيائيحسين مطرود جبار زينب125189221842152012

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةقار ذياحيائيحميدي هادي هللا عبد أديان125190221842128001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذياحيائيلعيبي ثويني طالب حسين125191221741002052

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الفرات اعداديةقار ذياحيائيعكار هللا عبد الحسين عبد زهراء125192221742101034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية بغداد ثانويةالثانية الرصافةاحيائيراضي خريبط علي نعيم125193141841208192

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيخريبط جبار سالم شهد125194221842323099

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيعليخ كنويت عرام عهود125195221842135103

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيعجيل عبيد فرج حنين125196221742153032

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0الخارجياتقار ذياحيائيمحمد عجيل خالد نور125197221842401050

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيكاطع داخل الكريم عبد فرح125198221742150031

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذياحيائيعبيد جباره عباس هبة125199221742149035

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيمهدي عبودي فراس شهد125200221842323102

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات االهلية السبطين ثانويةقار ذياحيائيفالح مطشر حسين زهراء125201221842394022

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين االهلية الكوثر ثانويةقار ذياحيائيالحسين عبد كاظم طالب رضا125202221841094002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائينذير الرضا عبد جاسم دعاء125203221742155030

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذياحيائيحسن عبد حمزه نجوى125204221742150035

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقيعنصيل كصل حسن علي125205221851034046

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيعباس هللا عبد بشير جعفر125206221851093002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة482.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناجي علي نوره125207221852199051

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذيتطبيقيعبد عطيه صبار عباس125208221851061013

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقينمنوم محسن علي سجاد125209221851300088

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب مكي علي حسين125210221851035034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيعالوي حسين ناصر الدين عز125211221851050020

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنين المربد اعداديةاالنبارتطبيقيذاكر علي عبد ياسر125212191851056034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيجبير حسن محمود الزهراء فاطمة125213221852113019

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيعزيز شنان العالي عبد جنان125214221852165012

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد نجم حسين علي125215221851002067

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيمزهر منصور عوده حيدر125216221851001030

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيبدر غني صفاء الهدى نور125217221752187027

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االهلية العلوم ثانويةقار ذيتطبيقيشالكه شريف صادق مصطفى125218221851043011

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيفاخر كاظم جواد رياحين125219221852103030

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين االشبال ثانويةقار ذيتطبيقيفارس جخم ناجي حيدر125220221851383009

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد احمد ثائر يوسف125221161851075163

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيبادي وحيد محسن سرمد125222221851002051

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيكاطع لهمود سفيح مصطفى125223221851065041

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيمرزوك عوده عباس صادق محمد125224221851060013

2889 من 2846 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيباجي عبد جميل بشائر125225221852190015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم داخل شاكر حوراء125226221852150008

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات المؤمنين ام ثانويةقار ذيتطبيقيمحسن الحكيم عبد لؤي ساره125227221852107017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقينوري جاسب توفيق احمد125228161851027003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جابر علي شهد125229221852164034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيعلوان جاسم حميد زينب125230221852118008

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيشالكه الرحمن عبد جمعه زهراء125231221852104013

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيشاهر عنيد هاشم عماد125232161851139080

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الدين صفي ثانويةقار ذيتطبيقيفنجان عباس كاظم سجاد125233221851061009

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات النبوة ثانويةقار ذيتطبيقيخليف عوده حسن نور125234221852205015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي مهدي رشيد سرى125235221852199038

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيحمزه محمد حمزه رقيه125236221852146017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيمعله سلمان كاظم كرار125237161851010066

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيسعد مبارك الرحمن عبد هللا عبد125238221851212006

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد جباري رحيم فاطمة125239221852187020

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيتطبيقيخليف لفلوف بهلول صالح125240221851004036

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمهيدي صالح علي ابتهال125241221852142001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقينجيرس منور منصور نور125242221851063058

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات االستبرق ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي مدلول عبدالكاظم نبا125243221852392020

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيخاجي ساجت نعيم عالء125244221851081049

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين الغراف شهداء اعداديةقار ذيتطبيقيخفيف كريم راجي احمد125245221851371002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيلطيف عبد علي دعاء125246221752190028

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخليف ديوان بشير علي125247221851028074

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيتطبيقيعجمي عبد يحيى ختام125248221852134010

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيحسين سلمان كريم بتول125249221852187003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيطاهر كاظم فؤاد ايات125250221852146007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيحمد ارسيل االمير عبد تبارك125251221852149005

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيساجت رزاك حامد حسام125252221851311038

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيحسين ناصر علي مرتضى125253221851029067

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيشنيشل الرضا عبد احمد عباس125254221851081039

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعجيمي مهدي خليل مريم125255221852278015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةتطبيقيعجيل ريحان رائد منتظر125256161851069068

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيحسين محمد ساهر أيات125257221852101011

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيتطبيقيعبيد عطيه حسن فالح125258221851050028

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيغانم سالم اسعد حسين125259161851028015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين الحمار اعداديةقار ذيتطبيقيسالم عوده اسود عباس125260221751044008

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين التضامن ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد صيوان لفتة عباس125261221851016025

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقييونس علي محمد هدى125262161852238048

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد كاظم غني حنين125263221852153035

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم غالي حيدر كرار125264221851304015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي صالح سلمان ضياء125265161751034065

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيزاير راضي خيري هللا عبد125266281851151313

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيتطبيقيحسين علي رياض علي125267221851033066

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيمفتاح شرشاب الرضا عبد تقوى125268221852103018

2889 من 2847 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةقار ذيتطبيقيصفوك الحسين عبد جاسب حمزه125269221851382022

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةتطبيقيحمادي حسن صدام صادق125270161851028024

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيهاشم محمود قصي مجتبى125271161851088024

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيرادود عوده جابر علي125272221851100016

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيخضير طه محمد رسل125273221752311010

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات النصر اعداديةقار ذيتطبيقيحسين لفته كاظم اسماء125274221852167004

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيشاوي داود حسن بسمه125275221852104007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيعباس مطر ليث ريام125276221852323028

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقينايف مزبان جعفر حوراء125277161852192010

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيمدلول الحسين عبد اياد محمد125278161851135063

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةقار ذيتطبيقيفرحان عباس ستار علي125279221851368017

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعليوي حياوي رحيم البنين ام125280161852202007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد احمد محمد علي125281161851342005

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةتطبيقيخلف عدنان هاشم افراح125282161752270002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة486.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيصبير جابر جاسم حوراء125283221842166012

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفاحيائيرضا شريف حسين زهراء125284251842096102

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات الهبة اعداديةقار ذياحيائيمحمد هاشم علي زهراء125285221842120022

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذياحيائيعلي الرضا عبد هاشم سجى125286221842121014

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيعويد عطية سالم مريم125287221842198034

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةقار ذياحيائينعيم مهدي رياض تقى125288221842412008

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيكريم طالب قاسم كرار125289221841003183

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيفرحان عبد جواد اسعد125290221841020005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0المختلطة السبطين ثانويةقار ذياحيائيجربوع خيون محمد مرتضى125291221841344009

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات االهلية الغدير ثانويةقار ذياحيائيخضير عوده حميد دالل125292221842417005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيخلف محسن جبار اسراء125293221842265001

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات السنابل ثانويةقار ذياحيائيحسين كاظم عويد سجى125294221842122010

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذياحيائيخضر عباس فاضل حسن125295221841019031

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0اللبنات الطيبات ثانويةقار ذياحيائيمطر داخل محمد ايات125296221842189007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمشتت كاغد ناصر علي125297221841028050

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذياحيائيمحيل فليح صالح عالء125298221841020048

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيفيصل عواد حيدر مروه125299221742166026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات رملة اعداديةقار ذياحيائيزعالن سلمان هللا عبد خديجه125300221842115021

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيمزهر عواد اياد ابتهال125301221842198001

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعزيز محمد نعمه علي125302221841307081

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الشمم ثانويةقار ذياحيائيهللا عبد علي حسين رباب125303221842198014

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيشنان الرضا عبد كمال احمد125304221841058004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيهللا جار هادي محمد مسلم125305221841214017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0المختلطة فدك ثانويةقار ذياحيائيناصر مهر طارق مالك125306221842264011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الغراف اعداديةقار ذياحيائيفرهود مليح جعفر مصطفى125307221841022060

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذياحيائيعجه ونان مسير فؤاد125308221841307084

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائيسلمان وحل عباس سجى125309221842162071

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين االهلية المعارف ثانويةقار ذياحيائيحسين ابراهيم ياسين مرتضى125310221841381010

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذياحيائيعبد وحيد هاشم يقين125311221842188033

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيلفته محمد حازم نوره125312221842135142
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيعبود معود حميد مرتضى125313221841009049

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات القوارير اعداديةقار ذياحيائيثامر بدر حبيب رغد125314221842413024

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين االهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسويلم وحيد محمد منتظر125315221841093089

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةقار ذياحيائيكاظم ورد كامل ابتهال125316221742173003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيعطشان الحسين عبد صبيح سجاد125317221841011018

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين الشباب اعداديةقار ذياحيائيطعمة علي باسل هللا عبد125318221841033040

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذياحيائيصالح غالي فاضل حسن125319221841214006

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيخضير عبد قاسم حنين125320221842323041

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةقار ذياحيائيكاظم هاشم حيدر كرار125321221841320012

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةقار ذياحيائيعباس هادي رويضي جعفر125322221741320004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذياحيائيعوده كاظم عباس اديان125323221842157002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذياحيائيجبر دحام حسين رافد125324221741021029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة526.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيتطبيقياكعيد عويز محسن محمد125325221851034064

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيكاظم الرزاق عبد حبيب زينب125326221852135009

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيعلوان ريسان داخل تبارك125327221751001020

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات النبوة ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد صامد نعيم رباب125328221852205004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيراضي جابر احمد نادمين125329221852164052

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيعزيز موسى محمد عباس125330281851002038

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيجبار صليبي رحيم كفاح125331221852214009

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيعامر حمدان علي فاطمه125332221852169019

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيصالح العالي عبد صباح زهراء125333221852164026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيزغير محمد حسن زهراء125334221852138023

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيفعاش مسير محمد علي125335221851302045

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيجفات بشار علي محمد الهادي عبد125336221851018040

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيتطبيقيصافي سلمان خضير محمد125337221851055015

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيقادر محمود ستار الهدى نور125338221852171043

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيهداد الجليل عبد عارف مريم125339221852135017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيتطبيقيحسين شوكان فاضل مرتضى125340221851070063

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقياالمام عبد ناجي مهند ناجي125341161851364280

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين البصرتين اعداديةقار ذيتطبيقيسعيد الحسن عبد حمد وليد125342221851029074

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيتطبيقيعبيد صحين محسن سجاد125343221851023023

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقيعزيز الخالق عبد رحمن علي125344221851021077

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعلعول عذافه طالب كرار125345221851096053

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيمالح صليبي حيدر مصطفى125346221851307195

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيتطبيقيمخيلف عتور حمدي سجاد125347221851373019

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيرمضان منادي رياض احمد125348161851036006

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0اللبنات تبارك ثانويةقار ذيتطبيقيعديل جبير محمد رشا125349221852184004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجبار صليبي جعفر وجدان125350221852164059

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيفهد سجله حميد مصطفى125351161851355299

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيتطبيقيدنيف دحام جاسب مريم125352221852162023

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذيتطبيقيعصيده حسن علي حسين125353221851040016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين االصالح اعداديةقار ذيتطبيقيموسى عمران موسى ضرغام125354221851015016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيورد كريم حسين سجاد125355221851028051

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين الجبايش ثانويةقار ذيتطبيقيعمارة جلوب داخل منتظر125356221851045055
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيجابر خالد وليد خالد125357221851001033

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيصمان كاطع سعود ابتسام125358221852150002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةتطبيقيدانوك داود علي ابراهيم125359161851034003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحسين رزيج علي حسين125360221851310050

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيرحمة صباح حردان وسن125361161852254046

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيسالم طارق يوسف االء125362161852219007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد حسين محمد الرحمن عبد125363161851075070

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيتطبيقيجبر نعمه أحمد جعفر125364221851020012

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيجودة عطية صادق علي125365161751014064

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيشناوه حوزه كريم محمد125366161751009039

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين القدوة ثانويةالبصرةتطبيقيجابر حبيب عودة حسين125367161751314013

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةميسانتطبيقيمشلوش راضي باسم والء125368281852068066

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور لطيف رعد فاطمة125369161852167026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةتطبيقيصوالغ حاتم راهي تبارك125370161852171004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين سامراء ثانويةقار ذيتطبيقيفارس ناظم احمد فيصل125371221851092016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيتطبيقيكنوش كاظم كريم تبارك125372221852321009

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد قاسم الرزاق عبد الحسين عبد125373161851073017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيبارج حمود علوان محسن125374161851135062

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقينهاب سالم الحسين عبد علي125375161851355204

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الصمود ثانويةقار ذيتطبيقيساجت محسن سلمان احمد125376221851008004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيعوده غازي سالم حسن125377221851232002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحمادي عزيز صالح حمادي125378221851310054

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقياليمه عبد منصور حمود نور125379161852226134

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جواد فؤاد حسن125380161851139020

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيتطبيقيحسين كاظم ناجح منال125381221852102042

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيجوالن مالك الحسين عبد ايمن125382161851366002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حسن صابر سجى125383161852226066

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيتطبيقيخضير منشد كاصد ازهار125384221852413003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جبار ستار محمد125385161751036142

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعبد جعفر صادق حيدر125386221851310059

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد عباس اسعد سجاد125387161851001079

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات البيان اعداديةالبصرةتطبيقيعليوي هللا عبد عصام فاطمة125388161752223022

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيحنون كاظم جواد سجاد125389161751042031

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيخلف الزم كاظم آيل125390161852190002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعيسى طاهر والي صفاء125391221851310083

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيخلف جبار ستار محمد125392161851365157

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيموسى جعفر محمد اسيل125393161752234004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيرومي بدر فاضل نهاية125394161752210090

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيزناد جابر محمد هبة125395161752210102

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد خلف عامر نور125396161852150045

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيشري خضير علي هللا عبد125397161851085073

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب عناد اسعد علي125398161851049089

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الرزاق عبد سلمان نور125399161852235029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيكشكول موسى علي عبد مصطفى125400281851006142
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيحسين راضي عباس بنين125401221852109010

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيمهاوي فياض رياض حيدر125402161851042021

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيغضيب صالح جميل منتظر125403161851121050

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محمد جاسم كرار125404221851299017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيناصر علي طالب جعفر125405221851035020

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيسبهان جبار الحسن عبد منتظر125406221851013102

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى خضر ياسين فاطمة125407161852253034

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيفرج الرضا عبد جاسم زينب125408161852242022

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقياحمد شهاب اسعد فاطمة125409161752170029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقينعمه عزيز علي كرار125410221851002088

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين النصر اعداديةقار ذيتطبيقيجياد عبيد كامل مصطفى125411221851027057

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيتطبيقيحسن صالح محمد ضحى125412221852170039

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيخميس الزهرة عبد منير محمد125413161851058055

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيساجت وداعة موحان زياد125414221851306034

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيحسين هللا عبد ياسين صابرين125415221852153073

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيعباس الغني عبد الكريم عبد حسن125416161851352039

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين األهلية األنوار ثانويةقار ذيتطبيقيمهنه صالح محمد ياسر125417221851065046

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيمجيد سمير حميد مسلم125418221851261024

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيخلف زايد حيدر جعفر125419221851310034

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيمحسن عبد عباس فاطمه125420221852171039

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي يحيى زكي يحيى125421161851045051

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0الخارجياتالبصرةتطبيقيمذبوب خضير كريم نرجس125422161852401042

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةتطبيقيكاطع ألعيبي فالح فاطمة125423161852257016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم سامي باسم فاطمه125424161852383061

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم حسين صباح كرار125425161851365140

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيسالم جبار محسن علي125426161851364169

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيجباره شراد فارس فاطمه125427221852164046

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيجبار عامر دريد بيادر125428221852163010

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيفجر شداد صبري علي125429161751300054

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم وليد ايالف125430161752162003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيمشرف كاظم علي الفقار ذو125431221751214007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعباس هاشم هللا خير محمد125432281851151485

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيهذيل محمد جاسم ايات125433281852077007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيياسر غازي يحيى الحسن ابو125434161851001005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيحيدر جاسب رعد سارة125435161852176066

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد ياسر عمار125436161851053085

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان محمد حسن ايمان125437221852165005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيخنجر محاسن فاضل أحمد125438281751023002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمشعان شاوي عالء احمد125439161851063006

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيحيال حمدان ماجد دعاء125440161852210029

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيعذافة سبتي هللا مال حسن125441161851340005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد خميس عباس سجاد125442161851010036

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيكريم محسن كريم زينب125443281852051035

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيجودة جابر لطيف زينب125444221752190050
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيعلي حسين مشتاق نمارق125445221752209058

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيتطبيقيحمود خلف الواحد عبد غفران125446221852164040

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي مناحي رمضان رقيه125447221852190033

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقيقاسم ياسر كريم علي125448221851026069

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد عزيز االمير عبد حسن125449161851355054

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحسن فالح احمد العزيز عبد125450161851355155

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقياحمد شهاب رزاق زينب125451161852383032

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةتطبيقيمسلم رحيم علي حسين125452161851371073

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيدخان احمد فوزي احمد125453161851364014

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى جواد رياض رقية125454161852233011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد رسخ جواد علي125455161851074045

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيتطبيقيراضي شهد طالب سرور125456221852323037

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيورد كريم حسين مؤمل125457221851028102

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيتطبيقيحميدي حسن فليح كرار125458221851374060

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيبردان صبيح الحسن عبد زهراء125459221852123003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.2للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي صالح سعد صالح125460161851105016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيتطبيقيسالم مختاض كريم ميثم125461221851068038

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيفرحان صخي عادل ريم125462161852209022

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيراهي علي حسين حبيب125463221851010017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيالكريم عبد ساجت الستار عبد هدير125464161852207055

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيحسين احمد علي حسن125465161851039026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةتطبيقيفري خليفه جبار سجاد125466161851014025

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيياسين عطيه صدام مصطفى125467281851151570

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيمرهج راضي محمد طيبة125468281852190049

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيعاكول ثابت علي مصطفى125469281851151573

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيغالب حامد مضر فاطمه125470161752169091

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد عزيز رعد زينب125471161852237012

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةتطبيقيلفتة عبيد العزيز عبد هللا عبد125472161851036067

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيناهي خشان نعيم محمد125473221851307185

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيحلبوص جاسم حمود فاطمة125474161852242032

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين تراب ابي اعداديةقار ذيتطبيقيرويح سوادي فاهم مسلم125475221851081080

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعاشور خضير علي امجد125476221851096008

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةتطبيقيحنتوش العالي عبد نصير فاطمة125477161852194020

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيحسين جابر صالح علي125478281851002044

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيطاهر العباس عبد فاضل فاطمه125479161852170032

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0المختلطة البدر ثانويةقار ذياحيائيخليف كاظم جواد باقر125480221741216001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةالبصرةتطبيقيحسن سلمان جمعه مرتضى125481161851018039

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين المنار اعداديةقار ذيتطبيقيحسن حنون مهدي ميسم125482221852095015

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقياالمير عبد حسين محمد هشام انور125483221851300028

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةتطبيقيعباس خضير زكي انوار125484161752245008

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيعلي طالب عقيل كرار125485161851061044

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةتطبيقيداود سلمان علي عبد استبرق125486161852239001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الكندي ثانويةالبصرةتطبيقيعزيز كامل سجاد مؤمل125487161851100020

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات خم غدير اعداديةالبصرةتطبيقيكشيش جاسب ياسين بنين125488161852268010
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الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0المختلطة النجم طالب الشهيد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي عبد عيدان الحسين عبد تبارك125489221852278002

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيفضاله شهيد كريم اسراء125490161852243003

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد مبارك ابراهيم مريم125491161852225052

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةتطبيقيناصر حبيب فالح احمد125492161851099005

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيالعالي عبد بدر حسن بدر125493161851002032

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات البتول اعداديةالبصرةتطبيقيبدن معالك رحيم زينب125494161852242025

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيمشاري مطر عدنان أسراء125495221852118001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0المختلطة العزم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم الرضا عبد جمعه هدى125496161852309066

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد حسن احمد علي125497161751126038

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيباوع محمد ماجد احمد125498221851003010

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيتطبيقيهندي الباري عبد رسول جعفر125499221851304003

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين الفرسان اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي جمال مهتدي125500161851009049

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيتطبيقيعصواد شلواط عماد ايه125501221752391003

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةقار ذيتطبيقيعطشان زياد غسان اكرم125502221851312006

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيخلف حنون اسعد يقين125503161852238051

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةتطبيقيحسين الزهره عبد مهدي محمد125504161751016064

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيتطبيقيغافل جبار علي حسين125505221851005013

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيمسعد علي حسين زينب125506221852199028

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيدعيدش سوير جليل شمسة125507161852212028

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيحمد محمد كاظم علي125508241851203223

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيهللا عبد كريم عماد الرحمن عبد125509221751014008

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيفرحان ناصر حيدر مريم125510161852226108

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيشهيب جويد حسن الهدى نور125511221852156058

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0الخارجيونالبصرةتطبيقيالعزيز عبد اللطيف عبد سمير هللا عبد125512161851400040

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقياللطيف عبد االله عبد ميثم حسين125513161851002087

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيناصر علي وجدي مريم125514221852146026

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيحسن فليح محسن ايات125515221852146008

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم نوري صبحي ساره125516161852383044

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين الميثاق ثانويةقار ذيتطبيقيبدير كريم شريف هند125517221852064017

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةتطبيقيخلف ناصر فاضل علياء125518161852182004

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد فليح سمير بسام125519161851058011

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم صبيح نوري حنين125520161852167011

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيلفته حسن عوده فاطمه125521161852150035

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنين االصمعي اعداديةالبصرةتطبيقيالرضا عبد جواد محمد فاضل حسين125522161751010024

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ربيع كاصد زهراء125523221852138028

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيخضر هادي علي فاضل125524221851018055

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الجهاد ثانويةقار ذيتطبيقيعلي محسن مالح سحر125525221852121011

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيتطبيقيداود شريف طالب اسعد125526221851300023

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات االهلية المستقبل أجيال ثانويةقار ذيتطبيقيجسام محسن عدنان نور125527221852391008

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةقار ذيتطبيقيبجاي كاظم كريم مقتدى125528221851058034

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذيتطبيقيعباس غازي مجيد ساره125529221852165024

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيحاجي عبود جاسب رقيه125530281852090009

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعامر حسين عالءالدين حوراء125531161852383016

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا حميد ماجد حنين125532161852380019
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الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم فريد علي رمله125533221752149012

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةالبصرةتطبيقيحسين صبيح عالء مريم125534161852145049

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم جابر رحيم مروة125535161852266023

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيصينخ طالب هاشم مصطفى125536161851060188

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعباس غازي مجيد عقيل125537221851022056

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين االحرار ثانويةالثانية الكرختطبيقيسلمان صالح اياد احمد125538111851051001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المرتضى اعداديةميسانتطبيقيتيموز لطفي وضاح علي125539281851002051

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات بلقيس ثانويةواسطتطبيقيحميدي الكاظم عبد عالء زينب125540261852116014

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيتطبيقيعليوي سفيح محمد حوراء125541221852138016

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيتطبيقيرداد دبي حميد علي125542221851307119

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيمجيد االمير عبد بركات قمر125543161852189017

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميسانتطبيقيشلش جبار امير علي125544281851030015

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيسكران كاظم رائد احمد125545221751003003

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيتطبيقيجاسم مايع شريف زهراء125546221852157007

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةتطبيقيخضير لفته وهب علي125547161851096023

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيخضير الحسين عبد ناجي علي125548161751007061

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين االهلية الدر ثانويةقار ذيتطبيقيمطرود مطير هاشم احمد125549221851099001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيمطلك خيون محسن زهراء125550221752116020

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيتطبيقيشالكه جبر حيدر اوس125551221851001014

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية سفوان ثانويةالبصرةتطبيقيفعيل هالل سعد عناد125552161851356048

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0المختلطة العقيدة ثانويةقار ذيتطبيقيساهي كاظم جواد زينب125553221852232004

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةقار ذيتطبيقيحناوى مهوس الحسين عبد مروه125554221852199045

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيتطبيقيعبد ريسان فالح غدير125555221852160037

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعباس فاضل كريم هللا عبد125556161751002110

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم سلمان داود اديان125557161852169002

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةقار ذيتطبيقيالحسين عبد علي حسين مها125558221852261005

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0المختلطة (عج) القائم ثانويةقار ذيتطبيقيجياد ثجيل رعيد محمد125559221851275025

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الحكيم اعداديةقار ذيتطبيقي سلمان خماط باقر سجاد125560221851026035

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين المشرح اعداديةميسانتطبيقيحسن كرك علي مهدي125561281751018086

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد ياسين طه فاطمه125562161752169087

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات أور اعداديةقار ذيتطبيقيشاهر معارج ناظم زينب125563221752154021

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيمحيبس زوير وليد مخلد125564161751063068

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيحسان عبد نوري فوزي وديان125565161852176134

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيرحمه اسماعيل عوده عدنان125566161851019083

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىتطبيقيحسون علي كريم مريم125567291852160029

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيحريجة محيسن يسر محسن125568161751027041

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد حمزة فاضل نداء125569161752219044

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين المسائية الزبير ثانويةالبصرةتطبيقيحسين علي ثامر علي125570161851355183

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيصخي عبود هللا عبد السجاد علي125571161751002118

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةقار ذيتطبيقينصيف عزيز هادي حيدر125572221851021038

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيتطبيقيجبار كاظم سعد كوثر125573221852214010

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةتطبيقيعزيز جالي كريم فاطمه125574161852170033

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيعلي محمد خلف ماجد ياسين125575161851006140

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين سكر قلعة اعداديةقار ذيتطبيقيطاهر بدن كاظم احمد125576221751030008

2889 من 2854 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيعزيز ياسر احمد علي125577221851310101

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيبدير محمد احمد زهراء125578161852260006

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيتطبيقييوسف عبد اركان احمد125579221851254001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة500.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيخصاف صانت حكيم زينب125580281822092040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيرهيف علي حسين سجاد125581161821034016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيعبيد حطحوط وليد كرار125582161821020084

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم طالب محسن125583161821050024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيفرج شنان جواد اكرم125584161821050004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبينعمة حسوني عباس موسى125585281821106019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيمحمد علي فاضل دعاء125586161822225020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبياحمد الرضا عبد يعقوب فرقان125587161822231049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيحسين مهدي رعد حوراء125588161822257018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيعيسى الرحيم عبد غسان مقتدى125589161821030097

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيطالب العالي عبد نبيل ايمان125590161822287026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيرحيمة جبار عباس محمد125591281821150008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيطه الحسين عبد علي احمد125592161821042006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيعبود ناصر عدنان كرار125593161821050021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبييوسف الزهرة عبد فتحي محمد125594161821312017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيعوفي غازي مازن دعاء125595161822176034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيعلي حطاب الحسن عبد زينب125596161822253018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيكاظم عوده هشام سجاد125597161821051023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات اجنادين اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود رشيد سامي طيبه125598101822120043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةالبصرةادبيسعود ناصر حسين كرار125599161821359033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0الخارجياتالبصرةادبيمحمد عيسى محمد عذراء125600161822401117

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيظاهر سلمان ناظم زينب125601161822230033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيمهودر طعمه شري زينب125602161722287052

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيياسين طه حسام امنة125603161822217011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيمحمد جاسم مازن مرتضى125604161821312019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيشياع الزهرة عبد هشام فاطمة125605161822265033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبينشاة الجليل عبد عباس مريم125606161822256020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيياسين القادر عبد صفاء رسل125607161822168009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمسلم حيدر حسين سجى125608161822209041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيعباس مطرود حسن محمد125609161821012045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيفالح شاكر مرتضى فاطمه125610161822230046

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةادبيمناتي جابر عامر ايه125611161822146001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيجبر ناجي علي زينب125612161822258019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الزهراءاالهلية هبة ثانويةالبصرةادبيحسين غازي تحسين لمى125613161822286003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبييحيى طالب الكريم عبد زينب125614161822237025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الكواكب ثانويةالبصرةادبيكاظم عوض مجيد فاطمة125615161822256019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيسكر حسن محمد زهراء125616161822267013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةالبصرةادبيحسن موسى حافظ الكريم عبد125617161821360007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيفاضل علي مكي حسام125618161821049016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيحسين ابراهيم جهاد علي125619161821042056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيصيهود عباس كاظم علياء125620161822289016

2889 من 2855 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيحميدي شهيب جميل وعد125621161821022036

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد غازي عالء الهدى نور125622161822172057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيعبود حسين محمد عذراء125623161822227072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات المبادئ ثانويةالبصرةادبيكريم الواحد عبد رشيد فاطمة125624161822177060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيجبر ناصر الجبار عبد هدى125625161822210109

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد صادق ماهر هاجر125626161822194088

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيمونس جاسم علي مرتضى125627161821030090

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيثجيل هللا عبد ذياب بتول125628161822168006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيحمزة طه هاشم محمد125629161821012048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيزويد صالح ناصر حال125630161822180005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيجابر سامي احمد مهند125631161821061107

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيعبيد وحيد عبدالكريم منتظر125632161821312022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيياسين طه هللا عبد بتول125633161822217021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الهدى بنت اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد نعمه فاطمه125634161822246016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيصالح مهدي وصفي زينب125635161822252051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيصكر حسن العظيم عبد محمد125636161821049096

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0الخارجياتالبصرةادبيكاطع هامش عباس رنا125637161822401065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيكريم رسن قاسم رسل125638161822257022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبيصريصير موسى اليمه عبد العابدين زين125639161821371038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيحمادي موسى كريم هدى125640161822172062

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0الخارجياتالبصرةادبينتيش طبيج علي اسالم125641161822401008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد ثجيل جعفر بتول125642161822215003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيراشد كريم محمد فاطمه125643161822194070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيمحمد اسماعيل محمد اماني125644161822209010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمود ناصر علي عهود125645161822220057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيالكريم عبد جميل رعد ندى125646161822204021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيكشيش ابراهيم عقيل مسلم125647161821020098

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيجياد خلف مزيد سرى125648161822331010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيياسين زهير طارق حسام125649161821049015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيجوده حسين كريم صابرين125650161822230037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيبالدي صبيح سمير نور125651161822230052

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين الصادق اعداديةالبصرةادبيالزم هللا خير الحسين عبد احمد125652161821031002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةادبييعقوب اسماعيل هللا عبد محمد125653161821393007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الزهراء نور ثانويةالبصرةادبيسلمان جاسم منذر سبأ125654161822214007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات األهلية عشتار ثانويةالبصرةادبيصالح الرحمن عبد سعد فضيلة125655161822251002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيمظلوم كاظم جواد حسين125656161821053007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيضهد نعمة عزيز روان125657161822212012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيموسى حسن فالح فاطمة125658161822217084

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيحمد شاكر مصطفى اية125659161822175008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيجبار محمود جبار ايات125660161822172005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد الحسن عبد هادي تبارك125661161822192003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيالنبي عبد السادة عبد حسنين ايات125662161822221007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المفاخر ثانويةالبصرةادبيالنبي عبد ناجي فاضل عباس125663161821024013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيمحمد حاتم رياض دانيه125664161822194024
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيفالح صمد عدنان هيلين125665161822176123

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةادبيعاتي حميد علي احمد125666161821017002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيموسى مجيد الحسن عبد محمد125667161821006062

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيغانم خلف سليم حسين125668161821042023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيمسلم عباس ناجي سجاد125669161821096003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبييزل حسن علي حسن125670161821366003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيمجيد عيدان عالء الزهراء فاطمة125671161822265028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيهللا عبد مشكل الرضا عبد فاطمة125672161822287126

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبييوسف جميل جواد رحاب125673161822223032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيباقر السالم عبد مهند عائشه125674161822209058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيعثمان الرحمن عبد عالء خديجة125675161822283008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيعلي عبد بريهي داخل فاطمه125676161722243040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات المحاسن ثانويةالبصرةادبيعبد ابراهيم شاكر هدى125677161822193017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبينمر خلف ضرغام فاطمة125678161822208025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيصدام فيصل عالء حسين125679161821112020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المتنعمين ثانويةالبصرةادبيعثمان محمد عثمان سلطان125680161821092010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيحسين فليح كاظم علي125681161821030068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيمحمد الزهرة عبد اياد اكرم125682161821099003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيالخالق عبد مسلم نوري مصطفى125683161821006080

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمحيبس مسعد حاتم غفران125684161822241037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيحسين مهدي رعد مريم125685161822257049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعويد عباس فاضل سجى125686161822287092

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذيادبيثاجب حامد محمد مهى125687221822162032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيحسين صابط صبيح فاطمة125688281822077057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبيتولي عامر توله حنين125689161822250005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيفزع لفته كاسب مها125690161822209072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيسلمان كاظم جواد محمد125691161821042096

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيسلمان طعمة محمد حسين125692281821046017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيخلف الجبار عبد خالد حسن125693161821015003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين االجيال اعداديةالبصرةادبيمايد محمد حسن مصطفى125694161821014072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيكاظم كريم كاظم اسراء125695161722216002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيحنون كاظم جواد علي125696161721020052

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيتقي خريبط زكي سرمد125697281821016032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيحويس حسن مردان غسق125698161822194061

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المقدس الحشد اعداديةالبصرةادبيلعيبي الكريم عبد الودود عبد امير125699161821136007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيهللا عبد عجيل عباس االء125700161822223005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبينايف جبر علي حسين125701161821078004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيمطلك رشك قاسم سعاد125702281822095027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات البشرى ثانويةالبصرةادبيصالح سهيل عقيل زينب125703161822331008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيهللا عبد حسن علي حسن125704161821061018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيشمخي صابر كاظم جعفر125705161821351004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات الكحالء ثانويةميسانادبيعباس جمعه وليد بنين125706281822061011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيانحيش مزهر علي رسل125707161822252032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيهميم هللا عبد العباس عبد سارة125708161822238018
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيالفود اميش علي منار125709161822266018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيناصر عبد جمال وضحه125710161822266025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيمدهلي غدير سمير فاطمة125711161822154041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0الخارجياتالبصرةادبيموسى علي سامي جنان125712161822401043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيمعيوف حساني عباس نور125713161822283037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعليوي صالح مهدي حنين125714281822088019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0الخارجياتالبصرةادبيكاظم عجيل رياض اسماء125715161822401010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيكاظم عيسى الغفار عبد زينب125716161822155007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم محمود حيدر125717161821097028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيسعود يوسف ايوب اسراء125718161822221002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيجبار مطر جبار زينب125719161822164030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيمشكور الواحد عبد شوقي رسل125720161822294012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيعليوي سكتان خالد وليد125721161821041042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيعلي زبون شاكر نورا125722161822055004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيطه محمد ميثم علي125723161821020078

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيجاسم عباس رعد ايالف125724281822078005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيمحمد ثجيل مطر نسرين125725281822051050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين القرنة اعداديةالبصرةادبيعبدال غانم ايوب حيدر125726161821027014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمظلوم موسى جمعه مرتضى125727281821151205

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيهاشم حوني حسين سجاد125728281821017017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبيمرزوق سعيد الوصي عبد هديل125729161822257065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيديوان راضي ريحان هبة125730221822120029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيغانم صالح سالم ساره125731161822217059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالرزاق عبد اللطيف عبد ضامر فوزية125732161822217090

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمحسن بدر احمد الهدى نور125733161822217109

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيشمندل عبود مجاهد ضحى125734161822245038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعلي عبد سالم رحيم البنين ام125735281822073005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبينعمه كميت جاسب حسين125736281821004024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيغالب حميد علي رقية125737161822220023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0الخارجيونالبصرةادبيمحي مجيد االمام عبد عقيل125738161821400050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيسلمان الجليل عبد فاضل ابتهال125739161822287001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيجاسم لعيبي محسن هدى125740281822190069

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية االفاق اعداديةكربالءادبيحسين محمد جاسم محمد125741271821154066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيالحسن عبد الكاظم عبد محمد عمار125742281821019057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيدايس دوحان كريم اماني125743161822208003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيالحليم عبد مشكور علي زينب125744161722253012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيشرهان سلطان خلف زهراء125745161822171028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيحنون الزهرة عبد مهند بان125746161822221010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةادبيعلي حطاب فاضل يم125747161822231066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيابراهيم صالح محمد حسن يحيى125748161821046098

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيطعمه حمدي حيدر بنين125749161822173010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيالزم جحيف احمد امل125750161822150003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيهاشم قاسم سعد بنين125751281822078009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيخلف الحسين عبد سالم سجاد125752281821151088
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيجدوع القادر عبد محمد حنين125753161822265010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةادبينعيمة محمد بالسم ضحى125754161822233037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةادبيجبر مطر احمد فاطمة125755161822267025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيحسين صنهير كاظم عذراء125756161822310009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيالرضا عبد سعدون حموده عباس125757221821227013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيهللا عبد علي محسن جاسم125758221821254003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيحسان ناصر حسين حيدر125759281821016018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيكنفذ حافظ خالد محمد125760281821010050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0الخارجيونالبصرةادبيعلي ربه عبد عبد حسين125761161821400021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0الخارجيونالبصرةادبيالعالي عبد عطيوي مالك علي125762161821400066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيجبر عباس محمد كوثر125763281822063041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات القنوت ثانويةالبصرةادبيلعيبي ثامر امين زينب125764161822206012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةادبيخلف امين محمد خلف زينب125765161822204008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيعريبي الحسن عبد مؤيد علي125766161821052047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانادبيمحمد علي حسين دعاء125767281822087004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيبدن محمد كاظم مجتبى125768161821056030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات الزوراء ثانويةالبصرةادبيناهي شري سمير فاطمة125769161822180012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيصحيو يدام مهدي هدى125770281822093070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبينجم هللا عبد سعد احمد125771161821044003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيثامر لعيبي حسن حيدر125772161821042034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيكاظم الواحد عبد كاظم حسين125773161821049029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيفعيل خلف جمال مؤمل125774281821015049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيحسين راضي شهيد زهراء125775161822227040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيوطن سهيل محمد زهراء125776281822064014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيمريهج لعيبي عالوي زينب125777281822094032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيسلمان علوان ناصر فاطمة125778281822090034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيمحسن اسماعيل محسن مصطفى125779281821022087

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةادبيساجت زياره مطشر بشائر125780161822266004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيفهد مهني جبار مريم125781281822092069

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيوالي حسن فاضل علي125782281821001032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعبود شنيور حسين ضحى125783161822173040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيمسكن دريول حسن علي125784261721017054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيهادي الرضا عبد محمد تبارك125785161722230009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين االرشاد اعداديةميسانادبيسلمان جبار ستار حسن125786281721101013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيكريش هللا عبد لطيف زهراء125787281822092032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيسوادي غانم محمود هللا عبد125788161821016034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيفارس شيحان فيصل تبارك125789161822209020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيسلطان راشد وصفي فاطمة125790161822173045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيحسن موسى الكريم عبد مريم125791161822153028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الصواري ذات ثانويةالبصرةادبيثامر عبد محمد بنين125792161822216011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيعرير حامد حسن بنين125793161822184001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيكحيوش طعيمة كاظم زمن125794161822210045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيمسهر عكاب طالب بتول125795161822173008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيصغير الكاظم عبد حبيب دعاء125796161822173020
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيمصطفى كريم السالم عبد زهراء125797281822078027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبييوسف عمران موسى دعاء125798161822225021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيغصاب الحسين عبد صادق شيماء125799281822064019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةالبصرةادبيمحمد مهدي صالح وفاء125800161822263009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةادبيعبود محمد جاسم هللا عبد125801161821357042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةادبيمشكور محسن صالح زينب125802161822255015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبيجاسم سليم الكريم عبد سفيان125803281821007024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيجاسم عوده لؤي بنين125804161822290002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيفالح ياسين علي زهراء125805161822230029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيهاشم غانم محسن امنه125806281822088009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمهلهل لطيف مشتاق نور125807161822221029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيهللا عبد فارس جاسم هدى125808161822150056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيحسن كاظم فاضل رواء125809161822210044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيسياف دويج كامل زينب125810161822164037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيرفيش رسن خالد مصطفى125811161821099035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيمزعل سلمان حسين محمد125812161821046080

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيعناد عكش حبيب عمر125813161821062068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيمحمد سعدون مؤيد سجى125814161822220044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةادبيسهل سرحان خضير عباس125815161821030051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةالبصرةادبيحسين علي حسن محمد125816161821312014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبيمزهر خيري زكي اقبال125817161822243001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيعاتي القادر عبد قيس ايات125818161822291005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات البينة ثانويةالبصرةادبيكويم جويد هللا عبد رنا125819161822291010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيعزيز مكي عادل فاطمة125820161822287124

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيكريم الرضا عبد ميثم عال125821281822050060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيالزم جمعة علي بتول125822281822064005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيثجيل حمود جاسم سجاد125823281821151082

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبياشنيور نعيم ميثم كرار125824281821022070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيمعارج كاظم نعمة فاطمة125825281822090035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيحبيب وادي هاشم خالد125826281821022035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات السيبة ثانويةالبصرةادبييوسف يعقوب منقذ زينب125827161822250010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيعساف مهدي مصطفى محمد125828161821022031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيهللا عبد حامد عالء الحليم عبد125829161721061038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيزغير حمود ميثم اديان125830161822287002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين األصفياء اعداديةالبصرةادبيجلوب حاتم احمد كرار125831161821099024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيصالح كاظم عمار جمانة125832161822170009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيحنون كاظم الخالق عبد منار125833161822173056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيثامر حمود ابراهيم تمارا125834161822210024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيراضي والي حسين سيف125835161721049040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات الجامعة ثانويةالبصرةادبيمهجر حياوي احمد حنين125836161822155003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0الخارجياتالبصرةادبيمهجر مردان عادل هاله125837161822401169

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعبود الواحد عبد خلف اكرم125838161821046008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةادبيشهاب سلمان رياض اسراء125839161822236001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيخضير فاضل علي كرار125840161821046071
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانادبيفرحان عباس خضير فاطمة125841281822087010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيكراتي عبود راضي علي125842281821017024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيحمدان حسين احمد فاطمة125843161822217076

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبينوري علوان حسين محمد125844261821017060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيعلي نوري علي حوراء125845281722070016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيحمود جهاد فرحان فاطمه125846281822104005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعفلوك هللا خير حيدر زينب125847161822170022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيطالع حسين ناظم حسن125848161821094010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيصغير الكاظم عبد حبيب فرقان125849161822173049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيصيهود جاسم الباري عبد عذراء125850161822223060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيمحمود محمد علي غدير125851281822062077

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيحميدي هللا عبد تركي محسن125852161821112064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةادبيزامل خضير توفيق ابتهال125853161822222002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيعودة حميد ماجد ايات125854161822210014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين االهلية شمس عين ثانويةالبصرةادبيجبر حسن ناعم حسين125855161821130002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيكاظم مرزوق كاظم ايات125856161822287020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةادبيفالح محمد خالد مرتضى125857161821364056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةادبيعلوان محمد ناصر خالد125858161821353019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيجالي حسين زاير تقى125859281822072006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات البسمة اعداديةالبصرةادبينعمه عودة عيسى غفران125860161822257041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0الخارجياتالبصرةادبيصالح سالم عباس شهد125861161822401106

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0الخارجياتالبصرةادبيكرين شالل ماجد حوراء125862161822401051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيالوهاب عبد محمود شاكر منتظر125863281821009034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيبنيه هاشم ماجد يوسف125864161821016074

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبياسريح شيرب راشد رسول125865161821033022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيحسن مؤيد حيدر زهراء125866161822208015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيطعين الحسن عبد حسين حنين125867161822227022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيهللا عبد انيس حسام ماهر125868161821039075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيزيارة جرو راشد احمد125869161821013002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيزيد صغير فرحان نواف125870161821016070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيجبر منخي راشد افراح125871161822230005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةادبيحسين حمد مجيد رهام125872161822154017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيهاشم دايل طالل علي125873161821042063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةالبصرةادبيخضير الرزاق عبد خالد سارة125874161822163007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيحبيب سالم هاشم قاسم125875281821046042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبياالمام عبد حسين الكريم عبد نباء125876161822270024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيخلف هاشم جعفر احمد125877281821022004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيالعالي عبد حميد رشيد رونق125878161822217037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيدرويش راضي طه غدير125879161822238022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين النورين ذو اعداديةالبصرةادبيغريب ملوح حمود هللا عبد125880161821041024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيحمود حميد جبار فاطمة125881161722239031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبياسحق حميد احمد غفران125882161822164041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيدهش هللا عبد نوري الصادق125883161821034006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيصيهود سالم محمد حيدر125884161821063005
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةالبصرةادبيداود ناصر الدين بدر احمد125885161821069001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيمشكل جاسم حسنين صادق125886281821002038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيمسير عبد نعيم زينب125887161822245028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيعلوان جبار سامر حوراء125888281822064008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات البنين ام ثانويةالبصرةادبيعلي محمد رضا محمد حسام فاطمة125889161822270021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبيحسين علي سبتي هدى125890161822242058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيسباهي احميد محسن محمد125891281821016055

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةادبينتيشون خنيب عاشور كوثر125892161822243061

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمنشد داخل عنفوش ناطق125893281821151229

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيعلي بداي حيدر ليلى125894161822252075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيعبيد الصاحب عبد وسام نادرة125895161822220075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيدلي ضيدان محمود زينب125896161722208013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبياسماعيل خلف الحافظ عبد حافظه125897161722225019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيمحمد جبار ميثم هشام125898161721049092

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيخليف جاسم ثائر عذراء125899281822055041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيمحمد ماجد حيدر حوراء125900161822190005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات العربي المشرق ثانويةالبصرةادبيسيالوي جاسم سامر سارة125901161822148009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةادبيذياب الحميد عبد رياض حيدر125902161821084007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيراضي جاهد عماد الهدى نور125903161822179040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيخلف هللا عبد ساري بنين125904281822078008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةادبيمكي ريسان قحطان علي125905161821352067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيصويح مهدي سعد استبرق125906281822063001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الفرزدق اعداديةالبصرةادبينعيم امين احمد سمير125907161821028017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيفرهود صبار حاكم حسين125908161821049023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيداخل راشد عدنان نبأ125909161822253035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الشام ثانويةالبصرةادبيصدام هللا عبد علي رشا125910161822254007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيالرضا عبد االمير عبد خالد محمد125911161821305044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الهوير ثانويةالبصرةادبيهللا عبد رشك النبي عبد هللا عبد125912161821351014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيالواحد عبد كحيط وليد ضحى125913161822287108

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيمحمد جاسم فؤاد زينب125914161822217055

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيالرسول عبد علي معتز غسق125915161822202014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين الرسالة اعداديةالبصرةادبيطعمه رحيمه بالسم سامي125916161721013020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الزهراءاالهلية هبة ثانويةالبصرةادبيمشخص محسن محمد فدك125917161822286002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيامين جبار ماجد ود125918161822190016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيراضي جياد رياض حوراء125919161822224013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيحنون علي عبد ياسر فاطمه125920161822153023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية النموذجية الفيحاء البصرة ثانويةالبصرةادبيبنيان الدائم عبد جعفر شهد125921161822337003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيمحمود خضير محمد زينب125922161822168017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيذياب هللا عبد سالم خالد125923161821046030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيرسن هادي علي خيرية125924161822173019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيخلف زاير محسن هاجر125925161822194089

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيعبود حنون علي ايالف125926161822245007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيسلمان كاظم جواد عذراء125927281822095030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيجابر باقر مهدي محمود125928161821044041
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيكزبر فالح سمير محمد125929281821151184

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحسين منسي محسن زهراء125930161822287067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد اعداديةميسانادبيموزان كاظم محمد سيف125931281821046025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الزاهر العهد اعداديةالبصرةادبيعويد علي باسم مروة125932161822245051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيحمدان حميد عالء حسنين125933281821150003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيالزم جبر رحيم علي125934281821002051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيحمود وحيد رحيم نازك125935281822057033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0الخارجياتالبصرةادبيهللا عبد مصيو محمد صفيه125936161822401115

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةالبصرةادبيجاسم العالي عبد حيدر ايمان125937161822288007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةادبيعلوان هللا عبد خيري هيى125938161822202024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةالبصرةادبيمحمد قاسم محمد منار125939161822168030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيعزيز جاسم مهند مجتبى125940161821012040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين السبطين اعداديةالبصرةادبيحسن أبراهيم جبار محمد125941161821016055

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الحمد اعداديةالبصرةادبيبدن حنون خالد وليد125942161821056038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيخربيط فهد حسين مصطفى125943221821227028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيارشيج حسين محمد مرتضى125944281821021038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيبطي هللا عبد العباس عبد فاطمة125945161822265032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيالحسن عبد جياد علي عذراء125946281822094039

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيجعفر حسين حلو فاطمة125947281822077056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيسلمان كاظم محمد سلمان زينة125948161822253021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيحمود علك كاظم منتظر125949161821310058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيراضي كاظم جمعه علي125950161821055025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعباس خضير علي شهد125951281822190031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةادبيعلوان هللا عبد محمد سارة125952161822252053

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيخلف نايف جاسم اطياف125953161822209005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيحسين عدنان اسحاق حنين125954161822209026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيمحمد الحميد عبد اسامه فاطمه125955161822164042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيفدعم نوري محمد فاطمة125956161822210085

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةادبيشريف ياسين صباح زهراء125957161822175018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيحسن محمد جواد زهراء125958161822173026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةادبيعمر هللا عبد صالح هدى125959161822209085

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةادبيناصر جابر عادل هديل125960161822225067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيمطلك مزيد علي محمد125961281821151195

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيشنيشل عبادي سعد جعفر125962281821012007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيجبير هيول عبيد ميعاد125963221822164025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيرحيمه محمد رحيم مروة125964161822238025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0المسائية االهلية العلوم صدى ثانويةميسانادبيكريم السادة عبد صادق علي125965281821150005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيعلي الخضر عبد كاظم العابدين زين125966161821050014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيجاسم حسين علي ايات125967161722230006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيثامر تولي محمود شمس125968281822056057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيناصر محمد يوسف حيدر125969161721042026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيحمود عجيب سعود رمله125970161822170014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الجمهورية اعداديةالبصرةادبيكاظم جابر الرزاق عبد فاطمة125971161822239033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيمريوش مجيد صبيح هللا عبد125972281821009013
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيسعيد زكي محمد ليث اديان125973161822173001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبييوسف يعقوب عاطف رنا125974161822173023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيعلي كاظم عماد حسن125975161821052012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبينهار سيد لفته صابرين125976161822170035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيياسر عطوان طالب الصادق محمد125977281821002075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيسبهان حسن جواد حيدر125978281821151064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات (ع) الحسين بنت رقية ثانويةميسانادبيداوود خليفه كاظم زهراء125979281822094029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيسابط خلف جمعة االء125980281822072004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةادبيعوده حميد ماجد زينب125981161822380022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيضهد نعمه عزيز حسين125982161721062014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيمهدي صالح جمعة رواء125983161722223022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيعباس رحيم وجدان فاطمة125984161822297009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيكريم السادة عبد صادق مصطفى125985281721151202

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيمطر عطية رزاق حوراء125986161822169009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات البيان اعداديةالبصرةادبيشمخي محمد مهلهل زينب125987161722223029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد جاسم علي كرار125988161821029039

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيضيدان فرحان كامل غفران125989161822210079

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةادبيفيصل عطيه احمد هدى125990161822153033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيجيجان عبد علي كرار125991161821012037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين الميمونة ثانويةميسانادبيطاهر قاسم مطلك مصطفى125992281821019085

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيحمد جعفر يحيى مرتضى125993161821006075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيخلف خريبط جبار زهراء125994161822187002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيمخور عباس حمزة الهدى نور125995161822215033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبيالسادة عبد خزعل وسام محمد125996161821371098

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيفزع ياسر حميد علي125997281821151129

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعلي موسى حنون مريم125998281822190049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيمشحوت سلمان ابراهيم علي125999161821358039

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيصالح محمد جاسم كرار126000161721047055

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيخبيلة بنيان ماجد اكرم126001161821313002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبيعريبي سامي جالل علي126002161821371059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيلطيف حريمس ضياء عباس126003161821042047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيجبر حسين علي محمد126004281821018051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيعبيدي عدنان قحطان حسين126005161821042028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيراضي هللا عبد حيدر نعمات126006161822241050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيموسى الرضا عبد عالء بثينة126007161822287030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد سالم فؤاد126008161821353042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيسلمان علي عباس علي126009281821016039

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيكاظم الجليل عبد منصور ايات126010281822091005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةميسانادبيبوري حنين الزهرة عبد انمار126011281821039004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيغليم محمد بسام زهراء126012281822056029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةادبيعبود الكريم عبد اسعد ساره126013161822258021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيفزيع غانم الحسن عبد ريام126014281822073027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيصحين الحسين عبد ايوب حسين126015281821002019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةادبيعلوان السيد عبد عقيل علي126016161821365027
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيجابر خلف حسن علي126017161821307019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةالثانية الكرخادبيكاظم عراك احمد الرحمن عبد126018111821156043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيكريم عبد ساهي دعاء126019281722056019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيحمود هللا عبد كاظم علي126020161721062068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيخلف الحسين عبد حميد هيثم126021161821358080

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيحسين علي محمد اكرم علي126022161821039058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيسماري حمدان لطيف زينب126023161822210063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيشهاب الحسين عبد مسلم محمود126024161821006068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيقاسم هاشم ناصح كاظم126025161821061075

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيالرحمن عبد الرزاق عبد سليمان قاسم126026161821061072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيسريح حسين علي زهراء126027281822089005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين بيروت ثانويةبابلادبيحسون محمد علي امير126028231821022014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيمحمد هللا عبد جواد كوثر126029281822074017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيرحيمة رستم عباس راضي126030161821039037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0الخارجياتميسانادبيكوجي سالم كلش عذراء126031281822401027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيجعفر حسين اسعد زهراء126032161822287060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الرافدين هبة ثانويةالبصرةادبياحمد عباس زهير مريم126033161822235023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةادبيناصر ابراهيم حسين زينب126034161822230030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية العرب ثانويةالبصرةادبيجابر هالل فالح نوفل126035161821370040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةادبيالوهاب عبد الحسن عبد فالح حنان126036161822212008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الرجاء ثانويةالبصرةادبيجايد احمد حيدر زينب126037161822178008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيجباره جاتف ناصر زينب126038161822200020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةادبيعلي جعفر علي زينب126039161822192006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةادبيمحداد طاهر حميد منتظر126040161721357070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيهيال كاظم صائب سليل126041161722287067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيمحمد كاظم رحيم مريم126042281822064026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةميسانادبيرحيمة كاظم حبيب حيدر126043281821011017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيضمد ذياب فاضل فاطمة126044161822170043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةادبيمطر حاجم الرحيم عبد احمد126045161721350001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيمصطفى محمد حازم محمد126046161821097063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات  ابابيل اعداديةالثانية الكرخادبيسمين كاظم محمد رسل126047111822111024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين الهارثة اعداديةالبصرةادبيحريز اللطيف عبد حامد حسين126048161821022009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيفنجان الجبار عبد يوسف حنين126049161822173017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيجوده شهاب احمد العابدين زين126050161821062024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيسلطان حسن عدنان صفاء126051161821305026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيعباس العزيز عبد رياض اديان126052221822161001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيشواي سوادي خليل زهراء126053281822062037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةادبيلفته علي مهدي شهد126054161822294020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيالزهرة عبد كاظم جواد حيدر126055161821310024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعيدان النبي عبد شاكر بتول126056161822173007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةادبيشعبان فاروق نبراس العزيز عبد126057161821034027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات عدن اعداديةاالولى الرصافةادبيالرحمن عبد اللطيف عبد علي رسل126058131822106018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةادبيالكريم عبد حسين ضياء الدين عز126059151821001065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيوداعه حميد نعيم عباس126060221821042021
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين االهلية النجاح ثانويةقار ذيادبيغثيث طارش علي يوسف126061221821087016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين الصواري ذات ثانويةميسانادبيمحمد فالح عادل وائل126062281821033018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيسلمان كحيط لفته زينب126063161722164032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيعلي حسن الستار عبد عباس126064161821046040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيياسين طارق قصي محمد126065161721062084

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين األزكياء اعداديةالبصرةادبيجاسم بدران الحليم عبد هللا عبد126066161821097035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيعلي باقر العابدين زين حنين126067161822241012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيمطير جودة جاسم حسن126068161821310014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين التضحية اعدايةالبصرةادبيطعيمه علي عبد غالب منتظر126069161821053024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيجبار علي عبد هللا خير منتظر126070161821061101

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين الوائلي احمد اعداديةالبصرةادبيعبود ناصر عدنان ابراهيم126071161821050002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةادبيالحسين عبد طاهر منير فاطمة126072161822227082

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبياحمد موحي جاسب عدنان126073161821094016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيعبد عزيز جاسم بدور126074161822208007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات االهلية النموذجية الفيحاء البصرة ثانويةالبصرةادبيحسين محمد جعفر صادق زينة126075161822337002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبيمحمد والي علي محمد126076221821308008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0المختلطة النصر ثانويةالبصرةادبيخلف نعيم حامد اثمار126077161822305002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0المختلطة العوالي الرماح ثانويةالبصرةادبيجبر االمام عبد عدنان حسن126078161821307003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعويز حيال كاظم اديان126079281822056005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات االبتسامة اعداديةالبصرةادبيمعارج الحسين عبد علي زينب126080161822253020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0المختلطة النهرين ثانويةبابلادبيملحم عبيد محمد باسم126081231821197005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيعبود رسن سامي زينب126082161822179021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةادبيقاسم غريب فؤاد رانيه126083161822237011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين الشعب ثانويةالبصرةادبيرشم ابراهيم الجليل عبد ثراء126084161822055001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيجمعة صالح ياسر تبارك126085161822176019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيكحيط كاظم جواد احمد126086161721020002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيالحسن عبد سالم دخيل اسحاق126087161821029005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيهليل هاشم عدنان احمد126088221821073003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيتعبان جويد علي طيف126089161822265026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات البتول اعداديةالبصرةادبييونس حسين مهدي اقداس126090161822242006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات األمل اعداديةالثانية الكرخادبيعلي حسن يحيى مريم126091111822065073

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيحمادي حسن فالح رنا126092161822164023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين االعالم اعداديةالبصرةادبيمحمد مدن صباح حسن126093161721045005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةالبصرةادبيحريجة عبد الكريم عبد عبير126094161822198010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعلوان حسين علي كرار126095281821002069

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيحسن مجيد صباح زهراء126096281822064012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيكاظم هللا عبد الدين نجم ايمن126097281821016009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين العباس اعداديةالبصرةادبيعبيد سعيد كامل حسن126098161821051011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين االهلية الخير جنوب اعداديةالبصرةادبيمحمود فوزي ثائر علي126099161821414012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات الوركاء ثانويةالبصرةادبيصالح محمد مهدي االمير عبد سجى126100161822244032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيشاهين مطر سالم زينب126101161822210059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعبيد جبار سمير سلوان126102281821002036

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةادبيحسن نعمه موسى حنان126103161822172013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةادبيسعيد ناصر جاسم الحسين126104161821046009
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةنينوىادبيسعيد علي نشوان مسك126105171822321018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيسعيد راضي جاسب مهند126106281721018056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةادبيكسير كامل قاسم سعاد126107161822381047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيعلي حسن فالح حيدر126108161821061027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات االندلس اعداديةالبصرةادبيعفاتي االمير عبد احمد مريم126109161822170045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيكاظم سريح كريم فاطمة126110161822241042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين عدي بن حجر اعداديةالبصرةادبيسلطان سمير سلطان عمر126111161821062069

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيياسين طالب علي زهراء126112161822210050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0المختلطة المهدوية ثانويةالبصرةادبيمساعد حسين خيري محمد126113161821315017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين الفاروق اعداديةاالولى الرصافةادبيحزام علي عبد جالل منتظر126114131821014094

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيالرزاق عبد جاسب محمد جاسم126115161821094007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيعبد جواد محمود فضل126116161821094022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةادبيكاظم فرحان حبيب محمود126117161721369064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةادبيسلمان سلطان ريسان العابدين زين126118161821015019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات الشموس شمس اعداديةالبصرةادبيرمضان مجيد حسن البنين ام126119161822283003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيمحمد حسون علي محمد126120281821004110

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيلفته جبار ستار نبأ126121281822050077

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0المختلطة الغدير انوار ثانويةالبصرةادبيمالح جلود سعد سيف126122161821306027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيحسين العال عبد الدين حسام محمد126123161821052059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيعزيز زكي مصطفى محمد126124161821006064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيجاسم محمد سلطان هللا عبد126125161821061048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنات االريج اعداديةالبصرةادبيالهيل ابو هللا بيد جابر امنة126126161822238006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيصريوط خزعل عباس جنة126127281822064007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبيالواحد عبد مصطفى اسامة محمد126128161821371087

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين الرافدين اعداديةاالولى الكرخادبيعيدان حمزة شعيب محمد126129101821009044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيبدران العزيز عبد سعيد محمد غفران126130161822220058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيعبد عيسى سعد حسين126131281821153007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيالسادة عبد خيون الرضا عبد زهراء126132161822210048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيشمخي مطر جمعه فاطمه126133281822071040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةالبصرةادبيالجليل عبد عيدان رياض احمد126134161821311003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيصكبان عبطان فرحان يحيى126135141821013169

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةالثانية الرصافةادبيراضي حسين احمد سجاد126136141821019047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبييوسف حمد داود فاطمه126137141822072061

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات البصرة اعداديةالثانية الكرخادبيسليم الصاحب عبد سعد رسل126138111822109037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحسن فالح محمد رقية126139281822056025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات الكبير المجر اعداديةميسانادبيرحيمه جواد احمد زهراء126140281822062027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين الصادق االمام اعداديةاالولى الرصافةادبيرسن جمعه عايد احمد126141131721002009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةالبصرةادبينجم شنان فوزي مهدي126142161821371119

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات االهلية الكفاح ثانويةالبصرةادبيصبيح جاسم الكريم عبد بنين126143161822190004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةادبيحميد عجر ثامر ضرغام126144161821061039

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات الفضيلة ثانويةالثالثة الرصافةادبيلطيف علوان رسول شيماء126145151822045085

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةادبيمحمد رسن احمد مصطفى126146161721369067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين دجلة اعداديةواسطادبيرحمان يوسف كاظم مصطفى126147261821020048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات غزة اعداديةالبصرةادبيكاظم محمد سهيل غدير126148161822208023
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيمحمد الرؤوف عبد مصطفى محمد126149161821006065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين زيدون ابن اعداديةميسانادبيماشاف عذيب فرحان عباس126150281821022049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةادبيحسين جعفر وسام الزهراء فاطمة126151161822265029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيصباح يوسف عماد يوسف126152161821049112

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيرضاوي خلف رياض مصطفى126153161721047066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات النبأ ثانويةالبصرةادبيمناتي موسى علي زينب126154161822215013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات االهلية االندلس ثانويةالبصرةادبيعبود محمد علي االء126155161822187001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةادبيخلف الحسن عبد اكرم اديان126156161822169001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةالنجفادبيعبادي الهيل ابو جاسب صفاء126157251821024328

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطادبيخميس ثجيل فاروق خطاب126158261721017031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات الميقات  اعداديةالبصرةادبيزباري الرضا عبد هاشم هديل126159161822194094

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيحمود جهاد عجالن جاسم126160281821104003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيعبود كاطع كاظم رتاج126161281822058012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةالبصرةادبيفرهود كاظم جواد حسين126162161821067002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيحميد عيسى نوري حسين126163161721006015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيلفته حسين علي حنين126164161822173016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيخلف رحيمة جاسم مصطفى126165281821002083

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيعبيد مهدي علي منى126166161822173058

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةادبيمهاوي عيادة عباس شيماء126167161822241035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعلي داود سلمان علي126168281821002054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين المدينة ثانويةالبصرةادبيفعيل انتيش نايل احمد126169161821029004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةادبيياسين كاظم نزار حسين126170161821112025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاالولى الرصافةادبيطابور قاسم علي زينب126171131822081009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبيثامر حسين الكريم عبد زهراء126172161822164027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةادبيكعيد كاظم ناصر سجاد126173161821094013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةادبييوسف عودة احمد رانيا126174161822164021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد حميد مجيد هللا عبد126175141821061083

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0المختلطة االحرار ثانويةالبصرةادبيالنبي عبد حميد كريم فاضل126176161821313017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةالبصرةادبيبهيدل شامخ حسين غيث126177161721369049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةادبيجبر زاجي عادل العابدين زين126178161821004020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيمنصور جبار علي مريم126179281822095041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين المروج إعداديةالثانية الرصافةادبيحمادي علي عبد كريم علي126180141821013099

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنات العربي الخليج ثانويةالثانية الرصافةادبيبطرس رزقو بلسم مريم126181141822135041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةادبيابراهيم الجليل عبد عامر حسن126182161821049019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0الخارجياتالبصرةادبيعوده هاشم سالم شهد126183161822401104

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةادبيالرضا عبد كاظم ميثم زينب126184161822176064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيفالح محمود الحافظ عبد علي126185161721042049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين االهلية السياب ثانويةالبصرةادبيصالح شاكر ليث شاكر126186161821073014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةادبيصالح مهدي علي العابدين زين126187161821006028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0المختلطة اللواء حامل اعداديةواسطادبيهريس هللا عبد قاسم انور126188261821155004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنات بدر هللا عبد كاظم الشهيد ثانويةالبصرةادبيالحسن عبد قاسم االمير عبد زينب126189161822224027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0المختلطة الصناديد ثانويةالبصرةادبيمديخل شناوة مسلم علي126190161721310028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةادبيحسين مهدي السالم عبد سجاد126191161721052021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنين االدبية سومر اعداديةاالنبارادبيجاسر جميل سالم محمد126192191821109112
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين السالم رسول اعداديةاالولى الكرخادبيكاطع الزم جبار سجاد126193101821060063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين العامل اعداديةالثانية الكرخادبيعرمان صبري سهيل حسين126194111821015036

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةكركوكادبيشريف رمضان الرحمن عبد ئافان126195201722344001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات العربي التراث اعداديةالبصرةادبيعلوان خليل ياسر فاطمة126196161822179031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة373.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةادبيناسي عطية حيدر زينب126197161822210057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة373.0للبنات الفجر مطلع اعداديةالبصرةادبيرمضان هللا عبد وصفي داليا126198161822217029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة372.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميسانادبيطاهر هاشم كريم جمانة126199281822087002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين المتنبي اعداديةاالولى الكرخادبيصالح داود احمد محمد126200101821027091

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين األهلية خلدون ابن ثانويةالبصرةادبيماهود مزعل حسن باقر محمد126201161721093010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين رأى من سرى ثانويةالدين صالحادبيعلوان ابراهيم الباقي عبد انس126202181821082010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنات االهلية الريان ثانويةالبصرةادبيمحمد هاشم صالح مريم126203161822297010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنين دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةميسانادبيبدر حسين عزيز احمد126204281721028004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةادبيعلي حسين فيصل علي126205161821357052

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيحسن فالح عدنان فاطمة126206161722287089

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةالبصرةادبيصكر حسن العظيم عبد مينا126207161822287150

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنات العلمية النهضة ثانويةالثانية الكرخادبيوادي مستوفي محمد بشاره126208111822067009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةادبيجمعه علي احسان اديان126209161722173001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيمحي ابراهيم اسماعيل كرار126210131821024079

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية جيا ثانويةالسليمانيةادبيالستار عبد مطشر الستار عبد خالد126211321821060060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنين السويس اعداديةاالولى الرصافةادبيجودي علي حسين علي126212131721006040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة363.0للبنين الطالئع اعداديةالبصرةادبيسعدون عنين فاضل احمد126213161821012004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة363.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاالنبارادبينصيف حماد مؤدب هللا عبد126214191821103017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة363.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةادبيعبيد عطوان هللا عبد علي126215161821020074

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين الحكمة دار اعداديةالثانية الرصافةادبيمصطفى انور مؤيد احمد126216141721026004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيشنون حسين عالوي الفضل ابو126217281821002002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيناصح جويد رعد علياء126218161822167017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية االحرار اعداديةالبصرةادبيهللا عبد محمد هللا عبد منتظر126219161721365045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةادبيخلف نبات صبيح خلف126220161721047023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة558.0للبنين الكاظمية اعداديةالثالثة الكرخاحيائيجواد صبيح سامر حيدر126221121841030062

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة507.0للبنات رفح اعداديةالبصرةاحيائيجواد كاظم حسين فاطمة126222161842219022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعبيد كريم محمد هاجر126223161842380057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيجابر حسين أحمد هدى126224161842252022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةاحيائيماشاف خلف حيدر زهراء126225161842241011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةاحيائياحمد صالح احمد حنين126226161842150009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيزغير خلف سعد منتظر126227281841030014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيحبيب حسن هادي زينب126228161842233015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيمنصور حنين كاظم زينب126229161842381052

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةاحيائيعبدالكريم عبدالصمد عبدالباسط نوال126230161842381099

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات المركزية االصيل اعداديةالنجفاحيائيمحسن عجاج محمد ايه126231251842059049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيوالي سيالن عيدان ندى126232161842284013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيالحسن عبد جبر جاسم احمد126233161841089004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الكباسي ثانويةالبصرةاحيائيسلمان طعمه حيدر عذراء126234161842247054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةاحيائيهللا عبد نجم لؤي سجى126235161842233017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةاحيائيمجيدي هاشم عدنان دنيا126236161842218030
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةاحيائيياسين فضل عباس فاطمه126237161842183066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحميدي االمير عبد علي فاطمه126238221842153240

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائييوسف الهادي عبد يوسف ضحى126239161842210040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0الخارجيونميساناحيائيزغبر خلف سعد كرار126240281841400022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيحسين مزهر عباس رفل126241161742210031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين االسالم فتى اعداديةالبصرةاحيائيعلي الخالق عبد المطلب عبد علي126242161841112017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةاحيائيكاطع بداي ارشد شيالن126243161842234047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيحسن مهوس الكاظم عبد علي126244161741006013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيابراهيم الجليل عبد علي هبه126245161742210087

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات سبأ اعداديةالبصرةاحيائيقاسم عباس كاظم تبارك126246161842174005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةالبصرةاحيائيشعبان جاسم احمد محمد126247161841043028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةاحيائيعبيد كريم سعد احمد126248161841139002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات البتول اعداديةالبصرةاحيائيحسين محمد أحمد اطياف126249161842242002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةاحيائيمصبح عويد فجر هاجر126250161842181025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيشرهان دشر خلف زهراء126251161842380017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةالبصرةاحيائيجاسم مجبل جميل ايات126252161742284001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنين الشهداء اعداديةالبصرةتطبيقينعيمه حسين محمد هللا عبد126253161851015044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة489.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين حميد سعد اسراء126254161852231004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة485.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةالبصرةتطبيقيكيفي راضي محمد بتول126255161852164008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيحسن شالل هادي حسين126256161851019048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنات الشام ثانويةالبصرةتطبيقيعويد حسين غانم رحاب126257161852254012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد هادي محمد عمار سجاد126258161851001081

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقياحمد خلف كامل علي126259161851017041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقياحمد جاسم سامي انفال126260161852209005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيالحليم عبد الرزاق عبد منذر نور126261161852150047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيالحافظ عبد محمد هاشم سماح126262161852218060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيدايخ فياض حسن فاطمه126263161852172025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيبصري كاظم برزان انتظار126264161852152009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيحسين سلمان داود علي126265161851007070

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات العباسية اعداديةالبصرةتطبيقيعيسى صالح جميل مريم126266161852233023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةتطبيقيحسين سالم سامي زهراء126267161852220017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات العروبة اعداديةالبصرةتطبيقيمهلهل متعب صباح ايمان126268161852237006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين االهلية بغداد ثانويةقار ذيتطبيقيشمخي مطر الحسين عبد مصطفى126269221851100024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة464.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقينكال جاسم حطاب فاطمه126270161852265015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانتطبيقيخليف شنيشل كاظم زينب126271281852055040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيمزعل مسلم عقيل مصطفى126272161851126020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي طالب حسين فاطمة126273161852231038

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا حطاب محمد كفاح126274161852383068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات المالئكة نازك ثانويةالبصرةتطبيقيهاني الباري عبد كريم رسل126275161852265009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات القبطية ماريا ثانويةالبصرةتطبيقيالرزاق عبد عبيد شاكر سارة126276161852266013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيحسن عبدالباقي صادق تقى126277161852280014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيعبود سبتي جميل نورس126278161852225065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد جواد محمد عباس126279161851007057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد حسن نجاح تبارك126280161852169027

2889 من 2870 صفحة
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيبرع خضير سعد شهد126281161852381073

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم طالب جاسم محمد126282161851039119

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيخالد طالب بدر هبه126283161752209068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقييعقوب الحسن عبد علي زيد126284161851019063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيمشكور مبارك فالح فاطمة126285161852380047

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات االهلية العلم منابع ثانويةالبصرةتطبيقيجباره محسن علي غدير126286161852285011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات الفواطم اعداديةالبصرةتطبيقيحسن الزهره عبد علي رسل126287161852172012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيجميل نافع هالل هدى126288161852153045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات العربية الحضارة ثانويةالبصرةتطبيقيظاهر داود فاضل فاطمه126289161852181012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيمحسن الصاحب عبد بدر محمد126290161851042057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيسميح حمد سليمان ماجد126291161851078029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات التعاون ثانويةالبصرةتطبيقينايف حسين ناصر فاطمة126292161852267023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيدالس خيون عواد ندى126293161852210102

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيالمجيد عبد حميد مناضل تمارا126294161852227011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات الفاو اعداديةالبصرةتطبيقيالكريم عبد الزهرة عبد علي افراح126295161852225003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيحيدر علي فاضل زهراء126296161852230009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةتطبيقيوذاح زبون مزعل زينب126297161852380032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيهاشم سلمان ميثم محمد126298161851340040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين االهلية الرافدين اسود ثانويةالبصرةتطبيقيفرحان ساجت العزيز عبد الرحمن عبد126299161851417003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين االهلية عشتار ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد ناصر صالح مهدي126300161851066007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيمهدي ناصر عبد زهراء126301161852153022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيالحسين عبد حمزة الكريم عبد حيدر126302161751042025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيعسكر حسن ميثم حسن126303161851366007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين االهلية الرصافي ثانويةالبصرةتطبيقيصالح محمد عيسى حارث ميكائيل126304161851115008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقيجبر محمد صادق جعفر126305161851357051

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيظاهر جاسم مشتاق رواء126306221752209015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيجاسم نصيف قاسم علي126307161851374020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقياحمد الستار عبد جميل سجاد126308161851052015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيجخيور صبري عادل زهراء126309161852240033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين االهلية الكوثر ثانويةقار ذيتطبيقيخضر جياد فاخر عقيل126310221751094010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات االهلية الكافي ثانويةالبصرةتطبيقيعبد سعيد فايق أسراء126311161852279001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيموسى شاوي رعد زهراء126312161852207019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيصالح سلمان غسان بدر126313161851007013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية الحديث العصر  ثانويةالبصرةتطبيقيعلي قاسم محمد علي126314161851125005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيكباشي حمود كامل علي126315161851121032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية المدى ثانويةالبصرةتطبيقيرشيج جعيول سعيد حسين126316161851135018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فليح صالح مريم126317161852226109

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين المسائية الثوار اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد سعود هللا عبد حسنين126318161851352044

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقياحمد شهاب احمد الهدى نور126319161852228076

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الكريم عبد عصام مروة126320161852204028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد ناصر عدنان امنه126321161852169012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةتطبيقيجباره حسن احمد علي126322161851141006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيدريج حسن علي حسين126323161751020019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيحسين محمد قاسم رجاء126324161752221011
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.3للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيالحميد عبد كاظم مصعب مصطفى126325161851105041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيتطبيقيجناح عبيد سهر فاطمة126326221852104022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةالبصرةتطبيقيياسين المهدي عبد صالح منار126327161852260022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات االهلية االمال ثانويةالبصرةتطبيقيعبود جندي امين فاطمه126328161852299016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيجواد حسن تقي محمد126329161751052032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةالبصرةتطبيقيرمضان محمد جاسم جنان126330161852255003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةالبصرةتطبيقيهللا عبد محمد باسم محمد126331161851350020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين حمدان اعداديةالبصرةتطبيقيمحمد خليل الصمد عبد علي126332161851046046

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين االهلية القمة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي خلف علي احمد126333161851141002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي كاظم عبدالجليل منار126334161852165059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيالصاحب عبد مالك حسن سهر126335161851340014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيسعدون ظاهر حسين علي126336161851047088

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الرسول اعداديةالبصرةتطبيقيعلي حسن الكريم عبد مصطفى126337161851058056

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين المعقل اعداديةالبصرةتطبيقيالواحد عبد الباري عبد باقر مجاهد126338161851019116

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيدهيم حسن محمد جاسم126339161851088006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حمزه الرضا عبد ياسر126340161851085148

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين االهلية الرافدين اسود ثانويةالبصرةتطبيقيدعيس محسن حسام الرحمن عبد126341161851417002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد الغني عبد الهادي عبد126342161851052020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيصبري عدنان رافد صادق126343161851121020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم هادي حسين126344161851060050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات الخنساء اعداديةالبصرةتطبيقيناصر ابراهيم حسين ساره126345161852230015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيفاضل عوده عقيل فاضل126346161851061043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين المسائية العراق اعداديةالبصرةتطبيقينعاس محمد حيدر سجاد126347161851357135

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيهاتو خالد الفقار ذو نجوى126348161852173049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةالبصرةتطبيقيعزيز حافظ شاكر وفاء126349161852294017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيحرب لطيف عبدالرسول اسيل126350161852301002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد محمد جاسم كرار126351161851047109

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد جاسم كاظم امنة126352161852202008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات الخالصة اعداديةالبصرةتطبيقيالنبي عبد الستار عبد احمد آيات126353161852240004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيفعيل جاسم كاظم يحيى126354161851300071

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات العقيدة اعداديةالبصرةتطبيقيظاهر خلف عباس مسرة126355161852231053

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيلفته مهدي صالح سجاد126356161851121019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيخضير عباس فاضل سجاد126357161851074030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان داود حامد حسن126358161851139016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات االهلية اللؤلؤة ثانويةالبصرةتطبيقينجم فايز هللا عبد ريان126359161852182001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد علي محمد ايالف126360161852207006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيحسين راضي محمد سرور126361161852238026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيسلطان محمد الحسن عبد الحق الق126362161852167003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيغضيب مريش علي حسين126363161851049035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيحميد جبار ستار احمد126364161851049009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيعبيد محي صافي نجوى126365161752243046

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنات الفضيلة اعداديةالبصرةتطبيقيعذافة صيهود سلطان اخالص126366161852212001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيرحيم علوان حسن علي126367161851047086

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيحاتم هاشم ناجي احمد126368161851364020
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان جبار هشام هللا عبد126369161851084148

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقياحمد صالح قاسم امير126370161851049018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيكاظم جبار كريم حوراء126371161852173011

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة659.0للبنين الزبيدية اعداديةواسطاحيائيبناي عبود نجم عبود126372261841011079

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة629.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةبابلاحيائيعبيد زيد عبد حاتم كرار126373231841012095

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنين الرافدين اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيالرضا عبد محمد علي محمد126374151841001068

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيناجي محمود شاكر فاطمه126375161842175034

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيعريبي غضبان جاسم علي محمد126376161841075250

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةالبصرةاحيائيعلوان ناصر رائد رهام126377161842383038

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةالبصرةاحيائيالواحد عبد مصطفى هيثم الحسن126378161841084011

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد ثانويةالبصرةاحيائيمفتاح عطية ابراهيم زهراء126379161842222008

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةالبصرةاحيائيجعفر جابر فوزي ايثار126380161842252002

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذياحيائينجم علي سعيد سيف126381221841302010

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةالبصرةاحيائيخزعل محبس مسلم العابدين زين126382161841030016

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيمحيسن ظاهر قيس سعد126383241841003072

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الزبير اعداديةالبصرةاحيائيصادق عبد مجيد محمود126384161841034037

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية العلم نبراس  ثانويةالبصرةاحيائيهاشم فاخر سجاد احمد126385161841129001

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين البصري الحسن اعداديةالبصرةاحيائيمحسن جاسم عودة محمد126386161841036054

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين المركزية النجف اعداديةالنجفاحيائيعبيد محمد هادي سجاد126387251841001130

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةالمثنىاحيائيجبار حطحوط نعيم خيري126388291841153100

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين سعد شيخ اعداديةواسطاحيائيمانع محمد عبد اثير126389261741017001

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةالبصرةتطبيقيحسن فالح مشرق نور126390161852153042

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة488.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى منصور حامد زينب126391161852202017

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةالبصرةتطبيقيعوفي هندال مازن مريم126392161852295013

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيعبود الهادي عبد ناظم اسراء126393161852227002

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين البالغ اعداديةكربالءتطبيقيحسون عبيد حميد مرتضى126394271851036082

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيمجيد جابر محمود مهند126395221851035135

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةالثانية الرصافةتطبيقيعباس خضير ياسين امجد126396141851012008

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات البينة ثانويةالبصرةتطبيقيعبدهللا مزهر رسول رقية126397161852291014

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الحجة انوار ثانويةالبصرةتطبيقيعبادي علي الحسين عبد علي126398161851026061

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنين الرضي الشريف اعداديةالبصرةتطبيقيغميس كاظم اياد حسين126399161851052009

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةتطبيقيمغامس جبار عرفات هدى126400161852221018

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيحميد مجيد رحاب مها126401161752243043

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين األهلية هللا بقية ثانويةالبصرةتطبيقيسعود يوسف رضا محمد سجاد126402161851094040

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيالجبار عبد هللا عبد الودود عبد أسماء126403161852152001

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0المختلطة الفقار ذو ثانويةالبصرةتطبيقيكاظم غاتي ثامر رعد126404161851320006

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيكاصد الحسين عبد محمد شيرين126405161852202034

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنين االهلية االندلس ثانويةالبصرةتطبيقيعيسى الرحمن عبد قصي محمد126406161851063066

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقياحمد القادر عبد احمد علي126407161851001101

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيعبود حافظ صالح سارة126408281822056054

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0المختلطة هاشم بني ثانويةميسانادبيمحسن غافل سلمان سجاد126409281721106012

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيكاظم زامل محمد حنين126410281822072007

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيمفتن قرطاس رسن محمد126411281821017034

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات كميت ثانويةميسانادبيجاسم العباس عبد كريم مريم126412281822067029
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العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحسن احمد حيدر الرا126413281822056081

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمنصور قاسم حافظ علي126414281821005030

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيعباس علي تحسين زينب126415281822072019

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيرحيمه كاظم سبتي حوراء126416281822090008

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعيسى الرضا عبد كريم كوثر126417281822190047

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات اليمامة اعداديةميسانادبيالحسين عبد علي احمد نور126418281822063053

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيجعفر منصور عادل نبأ126419281822093062

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيحسين رشم علي ذوالفقار126420281821151072

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيخلف سفيح كاظم أحمد126421281821005005

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةميسانادبيعيدان محمد الحسين عبد عال126422281822088041

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيعبيد راضي محمد زهراء126423281822050033

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيهللا عبد سعدون اليمة عبد احمد126424281821153004

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيسلطان داخل خليل ابراهيم126425281821153001

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات المشرح ثانويةميسانادبيحسن جبار كريم زينب126426281822072022

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيبدر حسين عزيز نبأ126427281822074021

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين الكحالء ثانويةميسانادبينعمه كيلو الجبار عبد ابراهيم126428281821007002

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة431.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيحميد هليجي عباس زهراء126429281822050025

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين كميت اعداديةميسانادبيمحمد كاظم سالم سجاد126430281821015026

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبييوسف حسين كاظم محمد126431281821004111

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيشنيور حاتم فرحان فاطمة126432281822073057

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيسندال لفته جاسم محمد126433281821103011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيمفتن ناصر رحيم محمد126434281821005050

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0المختلطة النصر ثانويةميسانادبيمعجل أسمر شنو دنيا126435281822104002

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0الخارجيونميسانادبيرشيد غافل رحيم صادق126436281821400011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيشرهان مصيلخ سالم زينب126437281822058022

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيمهاوي فهد سالم علي126438281821009019

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحجي صخيري عبد زهراء126439281822071022

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيشرامه جعفر حسن فاطمه126440281822090036

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيعطية لفته حسن بنين126441281822077017

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيصكب عذاب عالوي مريم126442281822074020

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية المشكاة ثانويةميسانادبيشندي عطية ماجد شيماء126443281822089010

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيعلي سلطان منعم اسراء126444281822093003

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيلعيبي نعمة مرتضى زهراء126445281822055029

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيرحيل رحمه محمد سجاد126446281821016030

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيعلي عبد سالم رحيم مرام126447281822073063

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيعبد كاظم جواد غفران126448281822051030

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات الكوثر ثانويةالبصرةادبيمناتي حسين محمد تقوى126449161822200011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيعبود فرج هللا عبد الهدى نور126450281822090051

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبياسماعيل سلمان حيدر مصطفى126451281821002086

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيبدو عكال مدج زينب126452281822073048

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات العذراء ثانويةميسانادبيمهدي موسى عمران اية126453281822058008

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيالحسن مفتن خالد فاطمه126454281822071042

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحسن زمام زامل سرور126455281822091033

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيغافل موسى كاظم زينب126456281822077041
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العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيخصاف سعيد علي كوثر126457281822070055

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات سيناء ثانويةميسانادبيحسن حرفش حسين فاطمة126458281822064024

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0الخارجياتميسانادبيفرج حمود رحيم زهراء126459281822401020

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيعبيد غياض عباس نور126460281822090053

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيمحسن عبادي فريد شهد126461281822091035

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيمحيميد حاتم رحيم جنات126462281822073016

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيفليح خيون محمد فاطمة126463281822090033

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيعباس محسن محمد فاطمة126464281822051037

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيكراثي علي حسن يعقوب126465281821017049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيخريبط شامل كاطع فاطمة126466281822055049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيالحميد عبد محمد حيدر مؤمل126467281821012042

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيغالي فرحان الرضا عبد حسين126468281821043009

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات العراق ثغر ثانويةميسانادبيكرم موسى جعفر ياسمين126469281822093071

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيحسان قاسم محمد فاطمه126470281822078041

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الزوراء اعداديةميسانادبيعويجل اسماعيل كريم آيات126471281722070004

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةميسانادبيحامد محمد عزيز احمد126472281821102006

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيكاظم جواد عادل تقى126473281822055010

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيقاسم الزم طالب علي126474281821004082

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانادبيمجيسر جباره حسين سجاد126475281821043014

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيمطر غانم علي العابدين زين126476281821018032

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيحسن الرحيم عبد كريم مفيد126477281821018057

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات البيان اعداديةميسانادبيراجح لطيف مرتضى براء126478281822078006

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات النضال ثانويةميسانادبيمنخي سالم علي عبد سجى126479281822050053

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبينعمه عالوي جعفر خديجه126480281822077025

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيخلف عبد هللا عبد امنة126481281822073007

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيحمد مهر كريم ساره126482281822090020

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيسيد نعيمة الرسول عبد غدير126483281822092059

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبينعمة هادي صالح منتظر126484241821018048

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيحاجي مزعل محمد علي126485281821010042

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين االندلس اعداديةميسانادبيجوار صبيح نوري مجتبى126486281821009027

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات االقصى ثانويةميسانادبيحسين جاسم هادي والء126487281822071052

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين الغربي علي ثانويةميسانادبينويصر حسين علي غيث126488281821013049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيجبار داخل رحيم أحمد126489281821005004

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةميسانادبيصادق جواد محمد ضياء منتظر126490281821045031

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيمحمد جاسم فرحان ايات126491281822056010

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات البتول ثانويةميسانادبيحافظ هاشم رحمان زينب126492281822056042

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين السالم ثانويةميسانادبيعجيل عبيد كاظم سجاد126493281821005019

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيجباره عيدان عدنان غفران126494281822190039

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيشغي مجوت جاسب فاطمة126495281822190041

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيجبر شهيب محسن عالء126496241821025027

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات التحرير ثانويةميسانادبيخريبط جواد كاظم الهدى نور126497281822057036

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين الحضارات مهد ثانويةميسانادبيمطنش حمدان الزهرة عبد حسن126498281821021003

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0المختلطة باسم الشهيد ثانويةميسانادبيياسر جلوب كاظم احمد126499281821103001

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات االصالة ثانويةميسانادبيطعمة الحسن عبد حيدر زهراء126500281822051018
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العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانادبيتيلة خادم سعيد ايات126501281822090005

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0المختلطة العارضيات اعداديةالديوانيةادبيكاظم جواد علي محمد126502241821152023

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات االرتقاء ثانويةميسانادبيعيدان محمد باسم حوراء126503281822092020

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيزغير كاظم جابر ساجد126504281821017015

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيالكريم عبد الكاظم عبد ماجد مصطفى126505281821004119

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة623.0للبنين الكوت اعداديةواسطاحيائيخربوت وثيج هادي رسول126506261841001058

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةالنجفاحيائيعباس كاظم عامر احمد126507251841045006

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات االهلية المستقبل ثانويةميساناحيائيالكريم عبد محمود علي مريم126508281842087011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين التمار ميثم اعداديةميساناحيائيجعفر كرم ميثم السجاد علي126509281841016034

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيمريوش محمد قاسم ضحى126510281842055044

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيمنشد الحسين عبد جمعة رقية126511281842083012

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات خولة ثانويةميساناحيائيزاير عيدان حسين دنيا126512281842083010

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيمطير عجيل بليش مسلم126513221841311071

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الهدى بنت اعداديةميساناحيائيعبيد هاشم سعدون غدير126514281842055049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميساناحيائيحسن حلبوت علي حسن126515281841151037

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنات المشكاة ثانويةميساناحيائيلوتي محمد قاسم اطياف126516281842081006

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنات الميمونة ثانويةميساناحيائيمحمد خليفة الكريم عبد زينب126517281842073022

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات سيناء ثانويةميساناحيائيخلف هللا عبد جميل نور126518281842064021

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةالبصرةاحيائيعلي سلمان داود هبه126519161842380039

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيسيد حسين ابراهيم منتظر126520281851006148

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنات التحرير ثانويةميسانتطبيقيخواف لفته محمد عذراء126521281852057012

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات النضال ثانويةميسانتطبيقيفالح جبار عقيل زهراء126522281852050032

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةتطبيقيفالح حميد ماجد زهراء126523161852152029

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة473.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانتطبيقيسعد حمود كامل ميمن126524281852190039

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة470.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةميسانتطبيقيهللا عبد بطل عطيه ساره126525281852054016

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيالزهره عبد باشخ علي الفقار ذو126526281851006052

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيتقي خريبط زكي افراح126527281852074005

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة465.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيبرهان صدام حميد علي126528281851151347

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيفيروز عطشان كريم محمد126529161851007110

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات الخلد جنة ثانويةميسانتطبيقيسلمان صبار خالد زينه126530281852090026

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة453.0للبنات الهدى قبضة ثانويةميسانتطبيقيزرزور دختور قاسم زهراء126531281852080011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيرسين جبار طالب محمد126532161851002235

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات العذراء ثانويةميسانتطبيقيمحسن غضبان كريم نبأ126533281852058028

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيسوادي حسين ماهر حسين126534281851001037

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة447.0للبنين سوادي غانم اعداديةالبصرةتطبيقيمكي كوين عيدان مرتضى126535161851068027

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقينعيمة مطر جبار حمزة126536281851151165

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات الكرار ثانويةالبصرةتطبيقيمخور النبي عبد شنف أسماء126537161852277001

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين المسائية الدير ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد سالم محسن حسام126538161851364049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةميسانتطبيقيخالف نعمه هللا عبد سجاد126539281851030007

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات دجلة ثانويةالبصرةتطبيقيسنبل النبي عبد سعيد امل126540161852243009

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات القرنة اعداديةالبصرةتطبيقيعلي جبار عبدالستار مريم126541161852154041

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات الزينبيات ثانويةالبصرةتطبيقيعطيه خضير الكريم عبد فاطمه126542161852258027

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيسديرة كريم ناهض ازهار126543281852051003

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيعاشور عبيد نوري حسن126544161851039027
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العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةتطبيقيجمعه حيران جبار حيدر126545161851006043

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات الكحالء ثانويةميسانتطبيقيحسين علي محمد غادة126546281852061013

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات عمار ام ثانويةميسانتطبيقيلعيبي حمد سعد دعاء126547281852077023

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين العباس اعداديةالبصرةتطبيقيناصح ساده محمد مصطفى126548161851051070

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانتطبيقيحسين محسن صالح رسول126549281851017028

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيعبود حيدر مصطفى عماد126550161851002188

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيسدران محمد ناهل حيدر126551281851151192

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات البيان اعداديةميسانتطبيقياحمد حسن رحيم فاطمة126552281752078024

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات النيل اعداديةقار ذيتطبيقيسنيد عكار جبار زهراء126553221852169009

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات الوثبة اعداديةالبصرةتطبيقينعمه محسن عباس زينب126554161852241011

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةتطبيقيعباس محمود ماجد سحر126555161852150023

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقينصيف صالح ناصر عبير126556161752234057

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين األهلية الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيعلي الواحد عبد كامل علي126557161851079043

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةتطبيقيسويد راضي حسن الرسول عبد126558161851039069

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات االهلية النموذجية الرضي الشريف ثانويةالبصرةتطبيقيالزهرة عبد حميد الرضا عبد سجى126559161852202027

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات الهارثة اعداديةالبصرةتطبيقيبدران علي هللا عبد ندى126560161852176107

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةالبصرةتطبيقيشغيت عنيد احمد محمد126561161851004058

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةالبصرةتطبيقيغيالن محل جاسب سجاد126562161851020043

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات كميت ثانويةميسانتطبيقيواحد سعد رجب هدى126563281852067024

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين الجهاد ثانويةميسانتطبيقيجاسم نعيم حبيب مصطفى126564281851032037

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيتبينه صبيح عبداالمير مريم126565161852381100

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيالزم صيهود اسعد هللا عبد126566281751001072

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين العمارة اعداديةميسانتطبيقيابراهيم علي محمد علي حيدر126567281851006049

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الخصيب ابي اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم يونس يوسف ياسمين126568161852218100

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعلي الرضا عبد االمير عبد زهراء126569221822150018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيغافل عباس علي عواطف126570221822155026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيعيدان محمد راجي زهراء126571221822193021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيغثيث ناهي طعمه ساره126572221822193026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعباس فاضل غالي حوراء126573221822168017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيعباس سلمان سامي ساجد126574221821062019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0للبنين النهضة اعداديةقار ذيادبيكشيش داخل رياض بدر126575221721049002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةقار ذيادبيعبيد ضمد كريم كرار126576221821319009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيحسن زاير ناصر جليل مسلم126577221821376137

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات االصالح ثانويةقار ذيادبيمصكال قاسم غازي افراح126578221822389004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيحمود يوسف فيصل فضاء126579221821239017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيجبر نشمي ميثم يوسف126580221821007027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيعلوان جهد فرحان مثال126581221822152030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيناهي ياسين عيسى حنين126582221822156010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيغياض سالم زغير علي126583221821252012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيبهلول كاظم جاسم بيداء126584221822149007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيخشان شنته جبار منتظر126585221821047115

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين االهلية النجاح ثانويةقار ذيادبيمطهر ياسر رزاق علي126586221821087013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيادبيصالح مهدي حسين علي126587221821025009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةقار ذيادبيمكي مهدي قاسم حسين126588221821319002
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيادبيحنون خليفة محمد سجاد126589221821310010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيمرزوك سعد نايف عذبي126590221821006033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيفريد لطيف محمد الهدى نور126591221822190038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيديوان عبود حسين اركان126592221821006006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيعوده عجيل نعيم زهراء126593221822323023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0الخارجيونقار ذيادبيمجيد خلف حكيم كرار126594221821400064

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةقار ذيادبيمحسن جبار قادر محمد126595221821319012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين البطحاء اعداديةقار ذيادبيدويج داود بدر داود126596221721006033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيشعيبث رسن ثامر يعقوب126597221821311077

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيرميض علي حسن علي126598221721078022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيشريف هاشم فليح محمد126599221821048021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيادبيجبر شناوه اياد رسل126600221822118003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيجابر نعمه عماد سجاد126601221821007014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيادبيجويعد رزيج رمضان كرار126602221821304005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيمزيعل سوادي كاظم يوسف126603221821086091

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيجعفر نعيم مرتضى هبه126604221822052013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة416.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيكريم محسن هيثم زينب126605221822150021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيهداد منشد طه امل126606221822160006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيياسر شمخي حافظ سلوان126607221821300042

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيماضي نعيم علي عباس126608221821055023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات البشير ثانويةاالنبارادبياسحاق حسين حسن عائشة126609191822213009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيجبر علي جبير االء126610221822323002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيعبود حسن كريم سناء126611221822221004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الفهود ثانويةقار ذيادبينزال راهي حسين علي126612221821308005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيشويلي هويش قاسم احمد126613221821041004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيحميد كاصد عبد حيدر126614221821086024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيعذيب شندي فليح زهراء126615281822074009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيزغير غافل كامل بنين126616221822169008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيلطيف امين عدنان محمود126617221821068020

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيناصر عبد الحسين عبد خلود126618221822157012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيعبد حسن فاضل رسل126619221722116014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية االفاق ثانويةقار ذيادبيغانم علي حسين محمد126620221821304006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيكاطع شمخي فاضل زهراء126621221822116012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيكاظم رشيد منذر ضحى126622221822388012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعبيد حسن علي سجاد126623221821376046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيناصر صيوان علي مروه126624221822115045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد فاضل محمد رامي126625131821029027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيجبر حسين كاظم عبير126626221822106044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات غرناطة ثانويةميسانادبيحسين مثني ركاض زهراء126627281822074007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين التمار ميثم اعداديةميسانادبيوالي صباح علي حيدر126628281821016021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيمخيلف لويز ناظم زهراء126629221822156023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيمكي عذاب ناجي بتول126630221822157009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيحسن ناجي علي ايات126631221822164003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيالخضر عبد هللا عبد الحسين عبد دعاء126632221822242003

2889 من 2878 صفحة



2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعيسى زويد ستار فاطمة126633221822153042

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيعبود نجم ستار كرار126634221821010030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيدخيل عربي علي كرار126635221821300083

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبياسويد كاظم سلمان محمد126636221821039053

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيادبيشهد كاظم عادل تبارك126637221822108004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعليوي حميد سامي عباس126638221721028049

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيخواف سلمان حسين علي126639221821243001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0المختلطة مسقط ثانويةقار ذيادبيماجد الرزاق عبد علي حسين126640221821234003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيشمال عبد جبار فدى126641221822115043

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيادبيفرحان مزعل عباس زينب126642221822116018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيعنيد عرمش فالح حسين126643221821005010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين المرتضى علي ثانويةقار ذيادبيكرم ابراهيم احمد مقتدى126644221821038014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات ورقة ام ثانويةميسانادبيحوشي حسن خلف هدى126645281822091056

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيمحمد جلوب حسن علي126646161821042057

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيناجي الهادي عبد صالح هللا عبد126647221821376068

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيجاسم جادر لقمان علياء126648221822222009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيمنين الرضا عبد محمد حسين126649221821011016

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات العصرية القرية ثانويةقار ذيادبيرهيف خلف ياسين سجى126650221822201011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنين االهلية الغراف ثانويةقار ذيادبيعلي كاظم محمد تقي علي126651221821364004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيادبيمحمد كاظم خيون سيف126652221721001013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الفضائل اعداديةقار ذيادبيعبود اسكندر سمير ميالد126653221822104025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيشنيار مجلي محمد اسراء126654221822102004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيعجيل حريجه سعد فاطمه126655221822155031

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيدودان عبود عادل مؤمل126656221821005043

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيحمود جثير حسين سجاد126657221821238012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيعباس حسن علي ايات126658221822164002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيكاظم جواد كامل محمد126659221821226023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيلطيف ابراهيم قصي ميس126660221822233008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيادبيمحمد جاسم بردي محمد126661221821256013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيسعدون صاحب صادق جعفر126662221821222005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيلفته هللا خير عاصي محمد126663221821226022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيشهاب مونس حسين المرتضى علي126664221821047059

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيموسى سامح حميد مريم126665221822102022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيرسم علي حسوني عجيل126666221821054024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين  الكرمة اعداديةقار ذيادبيعجه غيثان الحسين عبد حسن126667221821039011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيخزعل هديد علي مخلد126668221821227026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الوثبة ثانويةقار ذيادبيساجت حميد القادر عبد غسق126669221822192009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات الهدى قبضة ثانويةقار ذيادبيطلب غضبان االمير عبد انتظار126670221822136005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات المسائية السماوة ثانويةالمثنىادبيعلي ثاجب طالب هاجر126671291822160069

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةقار ذيادبيمجيد الحسين عبد هللا عبد احمد126672221821373004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيرهيج حمد الرضا عبد زهراء126673221822149018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيجابر حسن الصاحب عبد احمد126674221821073002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيعفريت مطشر خزعل موسى126675221821238022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبييوسف رزيج احمد رواسي126676221822155013
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيرحيم مناحي علي اخالص126677221822152001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيحميدي هباش غايب هاجر126678221822160066

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيخالطي عويد شنان لقاء126679221822052010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيعلي تركي ماجد رحاب126680221822170021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيادبيمحمد شريف سامي مسار126681221822390008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيسلمان ريسان شرشاب هناء126682221822106081

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذيادبيعكلة ثجيل جمعة زينة126683221822134027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيهوين جبار مطشر مريم126684221822160051

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيعبل حسن فوزي ايات126685221822145006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيظيف مخيلف رحم الدين نور126686221721376154

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيادبيزباله عباس محمد مصطفى126687221821010038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيمحمد يوسف علي محمد تقى126688221822151004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيعطيه الحسن عبد اسماعيل مهيمن126689221821048025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيكاظم علي محمد جاسم ميثم126690231821183086

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانادبيسلمان ثجيل قاسم محمد126691281821151197

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةقار ذيادبيمكطوف عبد مهدي نسرين126692221822141019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيعزيز حامد علي زهراء126693221822150019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيشناوه ياسين جعفر علي126694221821047060

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةادبيمحمد ضياء مصطفى علي126695161821042073

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيحميدي رشيد حيدر هند126696221822156054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيرجا حسن محمد يقين126697221822151026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات اريدو ثانويهقار ذيادبيياسر فرحان احمد بتول126698221822145008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيادبيمراد عبد جبار علي126699221821009009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبيعوده عباس احمد يوسف126700221821376161

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيادبيحبيب عبد فاضل غصون126701221822052007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين العكيكة اعداديةقار ذيادبيطعان كريم عدنان سجاد126702221821041021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0المختلطة الحبوبي ثانويةقار ذيادبيراضي دعيس حسن احمد126703221821269001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات العصرية القرية ثانويةقار ذيادبيكاظم جواد محمد مريم126704221822201016

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبينعمه احمد نعيم براء126705221822190004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةقار ذيادبيهندي محمد خابر حسن126706221821073006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيمزيعل بري تعبان ابراهيم126707221821374001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةقار ذيادبيحثالة عريان حيدر كرار126708221821086060

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيسعدون موحان خضر زهراء126709221822190021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين الجزائر اعداديةقار ذيادبيعذافه عبد رمضان انور126710221821042004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين االنبياء مهد اعداديةقار ذيادبيزنكور عزيز عباس سجاد126711221821068011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذيادبيمعله كاظم داخل يحيى126712221821311076

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبينايل محمد باسم زينب126713221822193024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةقار ذيادبيمكي قاسم مازن مريم126714221722200006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية االقصى ثانويةالثالثة الرصافةادبيصالح شناوه هاني باقر126715151821075029

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةالبصرةادبيعطيوي حسن خلف علي126716161821358046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيعبد حميد رحيم مسلم126717221821090062

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيعبد حميد جبار كرار126718221821090044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيادبيعبد نجم سهيل مينا126719221822152032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذيادبيمحمد حسين هادي بتول126720221822204003
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المشرح اعداديةميسانادبيحطيب ناصر سعد حسين126721281821018021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات المنورة المدينة ثانويةقار ذيادبيعوفي شكبان سمير نجاح126722221822202016

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيحسين محمد جاسم زهراء126723221822153024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيثجيل حسن علي سجاد126724221821047046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات المسيب اعداديةبابلادبيجواد فواز عمار زهراء126725231822117046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيادبيراضي داود شهاب نور126726221822155037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات سكر قلعة اعداديةقار ذيادبيناهي عكار جبار عذراء126727221822171026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين النجاح اعداديةقار ذيادبيراضي محسن فليح محمد126728221721067046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين الجواهري اعداديةالديوانيةادبيمهدي حسن فالح علي126729241821018037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيسليمان بدر صائب شيماء126730221822233004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةقار ذيادبيخيون حميد فاضل ازهار126731221822390002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيحسين الكاظم عبد جواد ضحى126732221822193029

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين االهلية الغراف ثانويةقار ذيادبيعبد عزيز زيد أسامه126733221821364001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيالحسن عبد ارخيص سمير سجاد126734221821054015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين اإلعتدال اعداديةميسانادبيشايع كاظم مزيهر احمد126735281821017003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيادبيفهد نجم عدنان طيبه126736221822150025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعكله ثاجب محيل محمود126737221821047104

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةقار ذيادبيعلي راضي الرحمن عبد العابدين زين126738221821005015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيمحمد طاهر علي مريم126739221822231010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيحسوني جاسم زامل يقين126740281822095053

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيحبيب عودة اسعد علي126741221821018029

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيسليمان طاهر حاتم كفاء126742221722190040

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيحسين نعيم سمير ماري126743221822149037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيراشد هللا عبد مفصل نور126744221722124033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين الكندي اعداديةقار ذيادبيعكال هاشم تركي عباس126745221821011025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيابراهيم عبد عامر منذر126746221821226026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيادبيعوده حنون غريب زينب126747221822148007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات النجاة ثانويةميسانادبيغالم سعد صالح كريمة126748281822095038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات البتول ثانويةقار ذيادبيشريده غياض عباس وهم126749221822388022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذيادبيكزار خضير غازي حسين126750221821007007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0المختلطة الجماهير اعداديةبابلادبيحسين هللا عبد عباس العزيز عبد126751231821183048

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات المسائية التأميم ثانويةميسانادبيعاتي لفته كريم منار126752281822190056

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0المختلطة الصدرين ثانويةقار ذيادبيحسين مهدي نجاح صالح126753221721213010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةقار ذيادبيعلي نعيم ماجد علي126754221821300075

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيسلمان جباري محمد سجاد126755101821015024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيادبيهللا عبد نجم جاسب كرار126756221821318025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنات الزهور اعداديةنينوىادبيقادر احمد نشوان أيه126757171822290033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحسون نعيم قاسم ضياء126758221721028045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيلفته عنيد صادق احمد126759221721048003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيفاضل جاسم الحسين عبد بنين126760221822115013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيناصر علوان حسين ناصر126761221821227030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيخليفه تالي دعيبل هدى126762221822153056

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعطشان خصاف عزيز نور126763221822153054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات البيان اعداديةميسانادبياسماعيل عيسى ماجد سماح126764281822078036
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيسلطان شندل محسن تكميل126765221822149010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيحرجان حسن فالح حسن126766221721227007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيصفوك الحسين عبد علي حسين126767221821047025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيجاسم حسين ضاري جعفر126768221821082005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات االعين قرة ثانويةقار ذيادبيفليح هللا عبد تركي ايات126769221822124002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية االصالح ثانويةقار ذيادبيمجازر عاصي مصيف قاسم126770221821318024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0المختلطة االخالص ثانويةقار ذيادبيهاشم عامر قاسم فاطمه126771221822242008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات العربية الثورة اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد حسين قاسم زمن126772131822093039

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0المختلطة االرشاد ثانويةقار ذيادبيلزام خطاف سعد حسن126773221821252003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيادبينعيس محسن هللا نصر غالي126774221821306037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين تموز 14 اعداديةقار ذيادبيابريبر عباس جواد خالد126775221821048010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين الفالح ثانويةقار ذيادبيحسن علي خليل امجد126776221821256001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيادبيحسن جالب علي زهراء126777221822190023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين غربي جرناف ثانويةنينوىادبيحسن احمد هللا سعد حميد126778171821048005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيمسير تايه حميد غصون126779221722160040

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0المختلطة البحتري ثانويةقار ذيادبيحسن محسن لفته علي126780221821222018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيمصحب خلف طالب عالء126781221821004023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيابراهيم غازي فيصل العابدين زين126782101821015021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيجثير خلف غازي سام126783281821002031

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيعيفان طارق زياد علي126784221821047064

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاالولى الرصافةادبيمحمد جاسم محمد ايمن126785131821007007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيحسن مالح حسن زينب126786221722168019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاالنبارادبيشرموط حسن مخلف يوسف126787191821010058

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةالثانية الرصافةادبيمكطوف ضاحي لطيف حيدر126788141821050005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0المختلطة الزعتر تل ثانويةقار ذيادبيخزعل منشد عادل أبراهيم126789221821227001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذيادبيدوخه ابو كاظم جواد مصطفى126790221821009015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين الجزيرة إعداديةالثانية الرصافةادبيناشور سلمان عبود احمد126791141821018006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيحمود حرب هالل مصطفى126792221721082048

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0المختلطة الجاحظ ثانويةقار ذيادبيعلي عوفي محيي حسام126793221821238005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات الرافدين ثانويةاالولى الرصافةادبيعباس مزعل محمد اسيل126794131822095002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنات الناصرية اعداديةقار ذيادبيمشري صيوان محمد فاتن126795221822149033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيموسى عبد هاشم حسين126796221721055024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات تونس اعداديةقار ذيادبيضيدان عطيه قاسم سارة126797221722106024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين المسائية النيل ثانويةالثانية الكرخادبيمنخي جمعه حيدر منيب126798111821206063

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين الكرامة ثانويةالثالثة الكرخادبيناصر عليوي أحمد يوسف126799121821019028

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين بازوايا ثانويةنينوىادبيسليم سعيد عارف علي126800171821065004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0المسائية زياد بن طارق اعداديةاالنبارادبيحمادي عباس عبد احمد126801191821342067

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين اليرموك اعداديةقار ذيادبيصلبوخ عويد فهد يونس126802221821004034

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيعنيد جخيور محمد وسن126803221722224007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذيادبيمزهر محسن ناصر زهراء126804221822323022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات الكرامة اعداديةقار ذيادبيجبر دفار جبار غفران126805221822151016

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيادبيعليوي عوي رحمن هيام126806221722153051

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيادبيملبس مزيد علي فاطمة126807221822101021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيمهدي ناصر هاشم محمود126808221721047108
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين المثابرون اعداديةقار ذيادبييوسف هادي جبار وسام126809221821376159

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0المختلطة المحمدية ثانويةقار ذيادبيفليح جابر منقذ زينب126810221822233003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين حنيفة أبي اعداديةنينوىادبيعثمان احمد مروان الملك عبد126811171821016066

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيعاتي مطر سمير محمد126812281821002078

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين الناصرية اعداديةقار ذيادبيالزهره عبد حسين علي احمد126813221821001002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0المختلطة العبادات ثانويةكركوكادبيناجي محمد قاسم جواد126814201821027006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين االبرار اعداديةقار ذيادبيطابع شنين ريسان علي126815221721091017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنات الخنساء اعداديةبابلادبيرحمان الحسين عبد علي هاجر126816231822087049

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيادبيياسين طه عماد طه126817221821054046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيعباس حسون كامل هند126818221822157044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيادبيخليف كريم غازي محمد126819221821028065

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنات النجاح ثانويةاالنبارادبيحسين حمزه حسن جميله126820191822269007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0المختلطة الرويمي ثانويةقار ذيادبيفهد شريش علي رسول126821221721243004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنين الحياة عين اعداديةالمثنىادبيشمخي عجيل حسين هللا عبد126822291821014124

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0المختلطة المعارف اعداديةقار ذيادبيعيالن سمير كناص ريام126823221822239003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة373.0للبنات الياقوت اعداديةاالنبارادبيمحمود الكريم عبد مصطفى رسل126824191822246005

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة373.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةالثانية الرصافةادبيصخي خلف اليمه عبد حمزة126825141821201071

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة372.0للبنين فايدة ثانويةدهوكادبيصالح محمد ابراهيم بالل126826331721016008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة372.0للبنات النور اعداديةقار ذيادبيايدام عبد عيد هاجر126827221822156050

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة366.0للبنين المرتضى اعداديةميسانادبيغليم محمد جاسم منتظر126828281821002094

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات األهلية الغد ثانويةقار ذيادبيخليل مهدي انور سرور126829221822148008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات الهدى اعداديةالبصرةادبيبرغوث حميدي ماجد مها126830161822150040

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاالولى الرصافةادبيالواحد عبد باسم عمار رقيه126831131822086027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنين القبلتين اولى اعداديةديالىادبيحميد السالم عبد الجبار عبد عباس126832211721065041

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين الصفا اعداديةاالولى الرصافةادبيعلوان حسين غالب احمد126833131821029004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة556.0للبنات النورين ثانويةالديوانيةاحيائيهللا مال هاتف محمد زهراء126834241842138013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذياحيائيثامر صبيح سجاد كرار126835221841310101

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات عشتار اعداديةقار ذياحيائيناصر الحسين عبد علي زينب126836221842158037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة452.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيفيصل مريس علوان مريم126837221842154116

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةقار ذياحيائيالعزيز عبد عجيل غالب سرور126838221842125125

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيسدخان عكله الواحد عبد الحسين126839221841003024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذياحيائيحمود خضير حسن هبه126840221842161086

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة430.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيطاهر ساجت رحيم ميسم126841221842154125

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيكاطع رهيف عباس سرى126842221842209111

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم هللا عبد هاجر126843221842212010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيدهلة زغير محمد دعاء126844221842143057

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيعلي ناصر أنور سجاد126845221841009018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات األهلية الشيباني ثانويةقار ذياحيائيماهود ظاهر سعد نبأ126846221842144009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنين العربي التراث ثانويةالدين صالحاحيائيرمضان حسن اديب مصطفى126847181741096029

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة426.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيرميح راضي كريم هديل126848221742168049

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيخضير محمد جاسم زينب126849221842155047

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذياحيائيحايف دلي موحان عباس126850221841069023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيغافل لفته هللا عبد فرات126851221842156128

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة422.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائيشندول شريف محمد هبه126852221842265010
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات أور اعداديةقار ذياحيائيحنون جاسم احمد تبارك126853221842154028

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الخوارزمي اعداديةقار ذياحيائيمعله هليل محسن علي126854221841009037

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين االهلية الجنة انهار ثانويةقار ذياحيائيناصر طاهر طالب عيسى126855221841369003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذياحيائيسعدون علوان عدنان حوراء126856221742113065

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين االبرار اعداديةقار ذياحيائيمحمد جاسم حيدر حسين126857221841091029

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيبرتو هشام لؤي بتول126858221742209041

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين المتنبي اعداديةالبصرةاحيائيعاشور شاوي ناظم المرتضى126859161741006004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات االنتفاضة ثانويةاالنباراحيائيعذاب مشرف كريم أفراح126860191842240001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات النور اعداديةقار ذياحيائيجيثوم دعيم احمد انوار126861221842156011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين الكندي اعداديةقار ذياحيائيبدر ماضي علي باقر126862221841011004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات السوق اعداديةقار ذياحيائيعبدالرضا محمدجواد غسان البنين ام126863221842209020

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيحسين مرعي كريم انوار126864221842153022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيمحسن عباس علي نور126865241842121207

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذياحيائيياسين نجي فاضل فاطمه126866221842153243

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيعلي عبيد عالء منار126867221742134043

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيراضي سعيد حسين طيبه126868221842323107

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الكبرى زينب اعداديةالنجفاحيائيعبود حسن محمد احمد هدى126869251742053091

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات الفجر اعداديةقار ذياحيائيعتوي عبد حسين ساهره126870221842132015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات الشموخ اعداديةقار ذياحيائيسويج جوني الواحد عبد أيات126871221842134003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنات المسائية الخلود ثانويةقار ذياحيائيصيهود محمد ناصر دعاء126872221842323053

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات الفاطميات ثانويةقار ذياحيائيعبد النبي عبد طالب ساره126873221742126020

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيعالوي خضير باسم فاطمه126874221842118032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيعودة هاشم مجيد قاسم126875221841059027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذياحيائييونس ناصر الحسين عبد لمى126876221842321045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين األهلية الزهراء فاطمة ثانويةقار ذياحيائيحلبود عباس علي عبد سجاد126877221741060009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذياحيائيياسين حمزه علي ميس126878221742118067

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيمشخول عزيز حسين هديل126879221842155096

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة481.0اللبنات  االشراق ثانويةقار ذيتطبيقيبداي جبار خميس زهراء126880221852187011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة469.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقياحثال خماط عادل مآسي126881221852101041

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيناصر الحسن عبد فالح زينب126882221852106018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات السوق اعداديةقار ذيتطبيقيرخيص عبد جبار ازل126883221852209003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة463.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقيجابر محمد الزهره عبد وجدان126884221852137025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيسلطان االمير عبد طالب بتول126885221852152003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة459.0للبنات رملة اعداديةقار ذيتطبيقيعيدي نعيم علي سجى126886221852115025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيصالح حسن محمد علي التفات126887221852101008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات الفرات اعداديةقار ذيتطبيقيحسن نعيمه جابر هناء126888221852101048

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة457.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم قيس هدى126889221852105077

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيصالح عاشور رعد سارة126890221852156038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيحسن يوسف علي نائل126891221851310172

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةقار ذيتطبيقيابراهيم اسماعيل رشيد رضا126892221851035046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة455.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيزين عكب عايد آالء126893221852105003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيالحسن عبد جنجون مهدي ضياء126894221851036039

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين  الرفاعي اعداديةقار ذيتطبيقيمطر زويد علي حسين126895221851028033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة450.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيطلب تعبان عطية حنان126896221852109013
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنات المصطفى اعداديةقار ذيتطبيقيجابر حرب ازغير اسراء126897221852105007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين الحقيقة ثانويةقار ذيتطبيقيناصر يوسف يعقوب حوراء126898221852052003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين االخاء اعداديةقار ذيتطبيقيمريشد علوان ثامر حسين126899221851037011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين الرميلة ثانويةالبصرةتطبيقيصنكور سلمان الكريم عبد كميل126900161851040011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنات العشار اعداديةالبصرةتطبيقيعلي خضير علي محمد االء126901161852228008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيجازع هاشم راشد حوراء126902221852156015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة444.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةالبصرةتطبيقيعيدان خلف سعد سجاد126903161851121018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات سكينة اعداديةقار ذيتطبيقيعمير شناتي عباس مالك126904221852116026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيعاشور محمد كريم هللا عبد126905221851002060

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات الوالية ثانويةقار ذيتطبيقيمنصور نعيم جبار ضحى126906221852190068

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين الرضوان اعداديةالبصرةتطبيقيعلي عبد محمد جاسم جعفر126907161851047017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم عدنان مالك126908221852118013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات تونس اعداديةقار ذيتطبيقيحثال معيوف عقيل زينب126909221852106017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات الخنساء اعداديةقار ذيتطبيقيسلمان عبود محمد موده126910221852103054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد جاسم احمد عفاف126911221852153078

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةالبصرةتطبيقيعلي حسين علي محمد126912161851088030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين السالم اعداديةقار ذيتطبيقيشناوه الحسين عبد هاشم فضل126913221851013076

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنات الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيعوده محسن عوده زهراء126914221852146022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة441.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيمحمد صالح اياد ميثم126915161851301081

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةالبصرةتطبيقيخليل ناصر طارق نور126916161852381113

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات المروج ثانويةقار ذيتطبيقييوسف شريف علي ثريا126917221852137008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات االهلية الهدى ثانويةقار ذيتطبيقيمحمد ابراهيم كاظم صفا126918221852118012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيحنيش ماهود حنين كرار126919221851036067

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيحبيب عبد احمد يونس126920221851302063

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد علي عبد فزاع هيلين126921221852156064

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذيتطبيقيعجاج حسن محمد ليلى126922221852155030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات عشتار اعداديةقار ذيتطبيقيغالب حمود عامر طيبة126923221852158015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيهللا جار حزام مقداد رنا126924221852111009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيصالح مهدي صالح زينب126925221752111009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةتطبيقيناصر هللا عبد عقيل حوراء126926161852167013

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةتطبيقيسلمان كريز حسين روان126927161852210038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات المعالي اعداديةالبصرةتطبيقيحمزه عباس علي حنين126928161852173009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةالبصرةتطبيقيحسن محمد سلمان نعمان موسى126929161851074091

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات النور ثانويةالبصرةتطبيقيالحسين عبد مهودر اللطيف عبد تبارك126930161852275004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الجمهورية اعداديةقار ذيتطبيقيموسى عثمان محمد علي126931221851002084

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيحسين ناصر حيدر وقار126932221852108035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيعلي لفلوف مجيد كرار126933221851302047

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين قصر ام اعداديةالبصرةتطبيقيشيحان عودة فالح باقر126934161851042007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيمشري طاهر الملك عبد ضحى126935161752175035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيمعارج جبار حسين علي126936221751046063

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين  الفهود اعداديةقار ذيتطبيقيحنون حسن باسم مصطفى126937221851046073

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيلفته خريبط عادل حليمه126938221752153022

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين االهلية المسائية الريان ثانويةالبصرةتطبيقيعذافة عباس حسن هللا عبد126939161851374015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيصوين كاظم جواد كوثر126940221852150030
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيبنور زبيري العباس عبد ايناس126941221852111006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات االريج اعداديةالبصرةتطبيقيفالح خلف صالح شهد126942161852238028

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةميسانتطبيقيعبود فالح خالد عباس126943281851043024

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات العقبة اعداديةقار ذيتطبيقيطرخيم الزم ابراهيم اسماء126944221852111002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات المكرمة مكة اعداديةالبصرةتطبيقيراضي حسون كاظم صفا126945161852236008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةقار ذيتطبيقيعوده حنش عزيز حسين126946221851306023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين المركزية االعداديةقار ذيتطبيقيصالح حسن عماد محمد126947221851003136

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين االهلية النخبة ثانويةالبصرةتطبيقيعبود مجيد حميد مجيد126948161851126019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين جيكور اعداديةالبصرةتطبيقيصالح جواد كاظم يوسف126949161851061058

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات الشنقيطي اعداديةالبصرةتطبيقيحسين علي رضا محمد ايناس126950161852209007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيعذيب كاظم جواد عالء126951221851054045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0الخارجياتالبصرةتطبيقيصند خلف اكرم نور126952161852401043

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات الفيحاء اعداديةقار ذيتطبيقيهللا عبد حميد زهير زنان شاه126953221852109032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين المسائية التاميم اعداديةقار ذيتطبيقيكريم يعقوب مراد وسام126954221851310177

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنات رفح اعداديةالبصرةتطبيقيسالم ابراهيم حبيب ساره126955161852219026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةالبصرةتطبيقيجياد شنشل رعد علي126956161851340025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات األهلية الرازي ثانويةقار ذيتطبيقيجبار طعمه حسن ايثار126957221852113005

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة434.0للبنات التضحية اعداديةالثالثة الكرخادبيعلك النبي عبد ناجي غدير126958121822091028

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيجابر مطرود محمد حسين126959221821020010

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة423.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةقار ذيادبيجبير حنين علي اسماء126960221822231001

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0المختلطة طه احمد ضياء الشهيد ثانويةقار ذيادبيعجرش طاهر جوالن هيثم126961221721260026

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين  المرتضى اعداديةقار ذيادبيالعالي عبد كولي ياسر عباس126962221821019020

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيجاسم جليل عباس سجاد126963221821047045

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيمحسن الهادي عبد المنعم عبد سارة126964221822161010

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيصبح صيوان سالم سعاد126965221822413015

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيثجيل حسين ناصر حسين126966221821225008

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيمعود معيجل محمد جاسم126967221821254004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات األهلية العاديات ثانويةقار ذيادبيجابر عجيل علي سرى126968221722177027

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة417.0المختلطة الندوة دار ثانويةقار ذيادبيجغيبل دخينه حامد محسن126969221821225020

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيكبيح فليفل جبر زينب126970221822169020

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات المؤمنات ثانويةقار ذيادبيفالح عبود رحيم علياء126971221822138018

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةقار ذيادبيعلي حسن علي حسين126972221721090021

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيلطيف عجرش علي كرار126973221821062034

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيادبيفرج شرشاب سعود يعقوب126974221821302038

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات القوارير اعداديةقار ذيادبيبطي عكله جمعه نهى126975221822413026

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةقار ذيادبيمزعل كاظم اياد محمد126976221821375023

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين الدواية اعداديةقار ذيادبيبري محمد قاسم محمد126977221821023010

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيشاهر حسين جميل بشير126978221821079004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيمثني لفته نعيم حيدر126979221821082016

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين التحرير اعداديةميسانادبيصويح كلو سالم مجتبى126980281821004098

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيصنكور كاظم موسى رشيد126981221821374011

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيياسر عاشور نجاح جوان126982221822170012

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين المصطفى ثانويةبابلادبيالجبار عبد نايف بهاء مختار126983231821045021

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات الزهراء اعداديةقار ذيادبيجليب علي عبد سالم ايمان126984221822164004
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المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات البينات ثانويةقار ذيادبيداوود وحيد عادل سحر126985221822193027

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعباس خضير ياس زينه126986221822115033

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيعيدان خلف يحيى منى126987221822168056

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيساجت عباس الحميد عبد الباري عبد126988221821214003

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الشطرة اعداديةقار ذيادبيسلطان كزار فليح حميد126989221821018012

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0المختلطة االبتهاج ثانويةقار ذيادبيحيدر حسن داخل سرى126990221722215011

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيلفته دهيرب ظاهر حيدر126991221821070009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيمحيسن علي القادر عبد رعد126992221821374012

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0المختلطة االزدهار ثانويةقار ذيادبيمحمد المطلب عبد ناصر زيد126993221821258006

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنين الشباب اعداديةقار ذيادبيحسين علي تحسين محمد126994221821033043

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيخلف عزيز حيدر فاطمه126995221822170044

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيجاسم تاية رحيمة بنين126996221822168010

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيشذر عباس جلود اسعد126997221821079001

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيهدار كاظم مراد مجاهد126998221821034022

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيبنيان فرحان ورد جنان126999221822168013

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيثامر جاسم علي زهراء127000221822168027

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيبرغال محسن هاني سحر127001221822115035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيعلي كاظم نعيم رغد127002221822102008

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيجوالن شكاحي نعيم علي127003221821020031

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيفرار ياسين باقر محمد127004221821307081

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيعفات داجي شاكر احمد127005221821374002

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات رملة اعداديةقار ذيادبيعبيد جواد كاظم حوراء127006221822115018

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيسدخان بطي نادر اثير127007221721079002

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين الكعبة وليد اعداديةقار ذيادبيعواد الحسن عبد احمد ياسين127008221821082051

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين االصالة اعداديةواسطادبيعلي منصور عباس محمد127009261821035053

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات الهبة اعداديةقار ذيادبيعليوي شاكر اياد هدى127010221822120030

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة392.0للبنات النيل اعداديةقار ذيادبيرضيوي كزار عطيه رسل127011221822169017

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيرضا علي عباس فاطمة127012221822161012

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيعليوي ناصر رحيم علي127013221821078009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيخليوي جاسم خالد وليد127014221721307092

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةقار ذيادبيغاوي عبد نعيم ماجد127015221821254023

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0المختلطة فدك ثانويةقار ذيادبييوسف موسى رحيم يوسف127016221721264008

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين الجهاد ثانويةقار ذيادبيهاشم مطشر سعيد حسين127017221821078003

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية الصديق اعداديةالثانية الرصافةادبيسرحان صبر منذر محمد127018141721200126

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةقار ذيادبيطاهر حسن فليح جعفر127019221821307016

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذيادبيفارس تركي طاهر اطياف127020221822168003

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات التعاون اعداديةالثانية الكرخادبيكاظم هاني قاسم زهراء127021111822105027

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين الميمون اعداديةواسطادبيسمار عبود سعد حيدر127022261821033020

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين االمل شمس اعداديةقار ذيادبيذياب حميد جميل سجاد127023221821374018

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةقار ذيادبيجون عكار هللا عبد احمد127024221821069004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين الجواد اعداديةقار ذيادبيجبر ناصر ابراهيم محمد127025221821062035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات المؤمنين ام اعداديةبابلادبينهابه محمد طه عذراء127026231722119059

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاالولى الرصافةادبيغيدان علي زياد علي127027131821034070

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةقار ذيادبيزناد خضير محمد اسراء127028221822321002
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المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0المختلطة االيمان ثانويةقار ذيادبيسدخان ثامر حميد سالم127029221821214002

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين البلغاء سيد اعداديةقار ذيادبيطربوش ناصر السالم عبد صفاء127030221821055019

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنات النجاح صدى اعداديةقار ذيادبيشخير نعيم جليل رسل127031221822170022

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةقار ذيادبيعفات شغناب كريم مصطفى127032221721020046

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنين االطهار اعداديةقار ذيادبيناصر مجيد حميد هاني127033221721034039

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنين تموز 14 اعداديةواسطادبيكاظم هادي حسن حيدر127034261721006037

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0المختلطة يونس ابن ثانويةديالىادبيعلوان حسن احمد محمد127035211721228022

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات صفية اعداديةالثانية الرصافةادبيسلوس ذياب هالل نبأ127036141822075187

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة440.0للبنات االبتهال ثانويةقار ذياحيائيكتوب مطشر حسين زينب127037221842166022

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الشرقية االعداديةقار ذياحيائيعوده كريدي علي حسين127038221841007018

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنات الحدباء اعداديةقار ذياحيائينعيثل شبيب مالك هدى127039221742162121

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة420.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةقار ذياحيائيفرحان محسن سلمان ازهار127040221842155004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة418.0المختلطة الظافرون ثانويةقار ذياحيائينعمه داخل محمد امنه127041221842265003

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيسلمان داود فرحان ايات127042221742168008

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين المسائية الرفاعي اعداديةقار ذياحيائيوالي جميل علي حسين127043221841311020

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0الخارجياتقار ذياحيائيسفاح ثجيل حبيب سرور127044221842401032

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة477.0للبنات النور اعداديةقار ذيتطبيقيعطية وداعه علي زينب127045221852156035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة468.0للبنات بردى اعداديةقار ذيتطبيقيمحمد عذافة نعيم بركات127046221852163009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة466.0للبنين الثورة اعداديةميسانتطبيقيحمد الواحد عبد مرتضى حسين127047281851001040

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة451.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةميسانتطبيقيحسن نعمه كامل مهدي127048281851151606

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنات الوحدة اعداديةقار ذيتطبيقيمطر الكاظم عبد جاسم الهدى نور127049221852150037

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنين الكفاح اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم ناصر رحيم عمار127050161851002189

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين المركزية االعداديةالبصرةتطبيقيصالح موحان ياسين علي127051161851001127

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين االميني العالمة اعداديةقار ذيتطبيقيحسين كريم هاشم عباس127052221851054041

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات الكبرى بدر اعداديةقار ذيتطبيقيعلي تايه علي اسراء127053221852153006

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنات األهلية خلدون ابن ثانويةالبصرةتطبيقيحسين الستار عبد محمد رسل127054161852186002

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين حيان بن جابر ثانويةميسانتطبيقيدنبوس جبار ستار جعفر127055281851023002

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنين االكرمين اعداديةالبصرةتطبيقيسبتي عامر اسعد احمد127056161851017003

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة419.0للبنين الغدير ثانويةقار ذيادبيجاسم حمود شاكر رافع127057221821050013

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنات االولى الفردوس ثانويةقار ذيادبيمحمد كاظم نزار نبراس127058221822102024

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0المختلطة االقتدار ثانويةقار ذيادبيخليف صاحب رحمن عقيل127059221821220005

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة410.0للبنات عمار ام ثانويةميسانادبيزبون جاسب جبار صابرين127060281822077049

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين الثورة اعداديةميسانادبيخلف سلمان جبار حسين127061281821001014

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيهاشم محمد جاسم علي محمد127062221821047096

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات الشطرة اعداديةقار ذيادبيمحسن حمد محمد عذراء127063221822161011

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات سومر ثانويةالثانية الرصافةادبيقاسم جلوب سعد فاطمه127064141822072063

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين الجديد العراق اعداديةالثانية الكرخادبيهاشم علي محمد ثائر الحسن127065111721011008

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاالولى الكرخادبيمحمود يونس محمود احمد127066101821015004

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات االخالص اعداديةالثانية الكرخادبيعجيل لطيف باسم تبارك127067111822112030

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةنينوىادبيرجب الياس احمد حمزة127068171821017029

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيحميد رشيد صباح ابراهيم127069131821024003

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين األهلية الشيباني ثانويةقار ذيادبيكاظم الحسين عبد سعد سيف127070221821025007

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنات الهدى نور ثانويةالثانية الرصافةادبينجم محمد عبد رواء127071141822124031

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين المسائية زيونة ثانويةالثانية الرصافةادبيراضي احمد سالم عمار127072141821209034
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المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة497.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةالثانية الرصافةاحيائيحسين عبد حمزه علي محمد127073141841170044

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة399.0للبنين الصادقون ثانويةقار ذياحيائيجبير كريوش صالح رسول127074221841059017

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة472.0للبنات زنوبيا ثانويةقار ذيتطبيقيجايد ناصر عالء تبارك127075221852108004

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة462.0للبنات االهلية االرتقاء اعداديةالدين صالحتطبيقيسلمان عواد يحيى مريم127076181852230011

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة439.0للبنات البصرة اعداديةالبصرةتطبيقيجاسم محمد ضياء هبه127077161852234049

المالبس صناعة تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة433.0للبنات العرب شط اعداديةالبصرةتطبيقيمجيد مديخن محمد دعاء127078161852226033
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